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À Chapada em Retalhos, por apontar as possibilidades e 
os sentidos do trabalho associado. 

 
A Marina e ao filho Martim que vai chegar! 

 
 
 



 
 

 

 

 

Um trabalho associado em retalhos 

São detalhes de uma pesquisa que provoca 

Participa, ao mesmo tempo que convoca 

Pra encontrar no caminho seus atalhos 

Ramifica também a brotar galhos 

Florescendo autoestima comunica 

A pesquisa de campo que edifica 

A vivência de gentes diferentes 

Fuxicando a tecer novas sementes 

Onde a força no outro qualifica 

 

A contar sua história em cada passo 

De ouvir e ter do outro a opinião 

Integrar, investir na educação 

Contrapondo os processos sem compassos 

Garantir por direitos os seus espaços 

E assim fomentar a caminhada 

De igualdade e valor pela jornada 

De quem tece o viver do dia a dia 

Nessa (des) proteção ser a poesia 

De um mosaico formando uma chapada 

 

Que se mostra no olhar de quem produz 

E carrega no peito uma certeza 

Que o ar, suas águas e a beleza 

São as faces de um sonho que conduz 

No juntar das ideias, sob a luz 

Que ilumina as nossas relações 

Orienta também pra que as ações 

Sejam em atos, sem normas maquiadas 

E os retalhos de formas variadas 

Formam o tempo das nossas tradições 



 
 

 

Entre costuras e recortes tão diversos 

Recosturas de tempos divergentes 

O juntar de valores permanentes 

Que se agregam, ousar, ver o progresso 

Ao unir cada fala, faz-se um verso 

No desejo comum desse trabalho 

A chapada contada em um retalho 

De mulheres que fazem por direito 

Pela história, por vida em cada jeito 

É a palavra presente que hoje espalho! 

(RETALHOS, por Maviael Melo – Poesia Inédita) 
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RESUMO 

 
SANTOS, Hudson Silva dos. O trabalho associado em retalhos: um estudo da (des)proteção 
jurídica do trabalho. Dissertação de Mestrado. Orientação da Profª Carla Appollinario de Castro. 
Niterói: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 
2017, 182fls. 

 
O presente estudo analisa a (des)proteção jurídica das relações de trabalho no trabalho associado. A 
perspectiva é tensionar a conexão entre trabalho associado, relação de trabalho, (des)proteção social 
e (des)proteção jurídica, a fim de compreender o papel desempenhado pelo Direito posto na 
realidade concreta de iniciativas de trabalho associado. Para tanto, com o método da pesquisa 
participante, realiza-se o estudo de caso da Chapada em Retalhos – organização econômica coletiva 
de mulheres do município de Lençóis, Bahia, que borda produtos artesanais identitários da Chapada 
Diamantina –, para avaliar a existência da precarização do trabalho e os entraves porventura 
advindos da ausência de regulamentação específica e adequada ao trabalho associado. O texto adota 
o seguinte raciocínio: problematização do tema de pesquisa, com debate de duas tendências centrais 
de apreensão da categoria trabalho associado, caracterização da inserção das iniciativas de trabalho 
no mundo do trabalho contemporâneo e nas políticas públicas no Brasil, e análise das formas 
jurídicas de proteção do trabalho identificadas no Mapeamento Nacional de Economia Solidária; 
apresentação do percurso metodológico; compreensão do processo de formação e do processo 
produtivo da Chapada em Retalhos; análise da (des)proteção jurídica das relações de trabalho na 
Chapada em Retalhos. Em considerações finais, demonstra-se, tanto do ponto de vista coletivo 
quanto do individual, a situação de (des)proteção jurídica do trabalho da Chapada em Retalhos.  
Apoio: Capes 
 
PALAVRAS-CHAVES: Trabalho Associado; Forma Jurídica; (Des)Proteção Jurídica do Trabalho; 
Precarização do Trabalho; Chapada em Retalhos. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 
The present study analyzes the legal (dis) protection of labor relations in the associated work. The 
perspective is to consider the connection between associated work, work relationship, (dis) social 
protection and (dis) legal protection, in order to understand the role played by the law put in the 
concrete reality of associated work initiatives. To do so, with the participant research method, the 
case study of Chapada in Retalhos - to assess the existence of precarious work and the obstacles 
that may arise from the absence of specific regulation and adequate to the associated work. The text 
adopts the following rationale: research topic, with debate of two central tendencies of 
apprehension of the associated work category, characterization of the insertion of work initiatives in 
the world of contemporary work and public policies in Brazil, and analysis of the Legal forms of 
labor protection identified in the National Map of Solidarity Economy; Presentation of the 
methodological course; Understanding of the formation process and the productive process of 
Chapada in Retalhos; Analysis of the legal (dis) protection of labor relations in Chapada in 
Retalhos. In final considerations, it is demonstrated, both from a collective and an individual point 
of view, the situation of legal (dis) protection of the work of Chapada in Retalhos. 
 
KEYWORDS: Associated Work; Legal form; Legal (Dis) Protection of Labor; Precariousness of 
Work; Plaited in Patchwork. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação trata-se de uma pesquisa coletiva, construída e costurada 

a muitas mãos, que busca alinhavar teoria e empiria, reflexão sistematizada e 

vivência/experiência, o mediato e o imediato. O estudo pretende ainda garantir voz a 

quem, em regra, não tem voz; e o autor, ora mais presente, ora menos presente, põe-se 

como copartícipe da interpretação da realidade vivenciada pelos subalternizados, pelos 

que lutam, inclusive, pela simples sobrevivência e de seus familiares. 

De agosto de 2009 (recém-formado em Direito) a fevereiro de 2012, sob a 

condição de contrato temporário, o pesquisador exerceu a função de Instrutor Jurídico 

de Economia Solidária no estado da Bahia. Dentre as atribuições do cargo, destacava-se 

a de assessoria jurídica e organizativa a iniciativas de trabalho associado. 

Nestes quase três anos de participação/execução de várias atividades (oficinas, 

palestras, organização de conferências territoriais e estadual de economia solidária, 

reuniões administrativas, reuniões com os grupos produtivos etc.), de vivência de 

algumas situações (falta de espaço e infraestrutura adequada para o trabalho, 

instabilidade no emprego, ‘ameaça’ à autonomia político-funcional etc.) e de atuação 

em muitos Territórios de Identidade e municípios baianos, bastantes questões em torno 

da política pública de economia solidária pululavam aos olhos, promovendo 

inquietações e a necessidade de compreendê-las. 

Por ser estudioso também da sociologia do trabalho desde a graduação, chamava 

mais à atenção as questões ligadas às condições e relações de trabalho dos três 

segmentos de trabalhadores envolvidos na política pública de economia solidária do 

estado da Bahia. Por exemplo, a maioria de servidores públicos tinha contratos 

temporários; os assessores técnicos de entidades privadas dependiam principalmente de 

financiamentos públicos para continuar no desempenho de suas atividades; e os 

trabalhadores associados, os mais desamparados dos três segmentos, viviam a 

constância da irregularidade de ganhos e a proximidade com a informalidade jurídica, 

quando já não estavam nesta condição. 

É desta experiência profissional e militante, particularmente da realização de 

Oficinas sobre relações coletivas de trabalho, forma jurídica e proteção do trabalho, de 

onde emerge exatamente o interesse de estudo da (des)proteção jurídica das relações de 

trabalho no trabalho associado. 
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A expressão (des)proteção jurídica, nestes termos, no tema de pesquisa, deve-se 

à necessidade de pensar sobre a ambivalência intrínseca à esta terminologia, pois 

proteção jurídica e desproteção jurídica, no âmbito do Direito posto, não são 

precisamente pares antagônicos, inclusive, porque a aparente proteção jurídica pode 

encobrir uma real desproteção jurídica, sobretudo, em tempos de implante da 

precarização do trabalho na própria legislação, tal como a regulamentação da 

flexibilização da remuneração, da forma de resolução de conflitos, do contrato de 

trabalho e das jornadas de trabalho. 

A (des)proteção jurídica, em estudo, refere-se às relações de trabalho no 

trabalho associado. É importante registrar logo que a regulamentação do tema não 

ocorre somente na seara do direito do trabalho, mas se estende a outros ramos do Direito 

posto, como o direito civil, o direito comercial/empresarial e o direito de seguridade 

social (previdência social, saúde e assistencial social). A perspectiva da pesquisa é 

tensionar a conexão entre trabalho associado, relação de trabalho, (des)proteção social e 

(des)proteção jurídica, a fim de compreender o papel desempenhado pelo Direito posto 

na realidade concreta de iniciativas de trabalho associado1. Alinhada a esta perspectiva, 

é a pergunta-problema que orienta a investigação: em que medida as formas jurídicas 

vigentes no Direito (des)protegem as relações de trabalho no trabalho associado? 

As hipóteses de trabalho a esta questão, a serem avaliadas ao final da pesquisa, 

são: 

Hipótese 1: Os trabalhadores das iniciativas de trabalho associado possuem 

vínculos trabalhistas precários, tendo em vista a presença dos indícios de precarização 

em suas relações de trabalho, tais como a informalidade jurídica, terceirização, jornada 

de trabalho extensa e intensa, instabilidade na remuneração e irregularidade de 

contribuição previdenciária, que, em última instância, sinalizam a necessidade de 

obtenção da reprodução social da vida destes trabalhadores e seus familiares; 

Hipótese 2: Apesar de a ambivalência constitutiva entre luta por direitos e o 

direito capitalista do trabalho, a ausência de regulamentação específica e adequada ao 

trabalho associado acentua a desproteção jurídica das relações de trabalho no trabalho 

associado, por consequência fortalece o processo de precarização do trabalho e a 

negação do direito ao trabalho associado. 

                                                
1 Nesta pesquisa, as iniciativas de trabalho também terão denominadas de grupos produtivos, organização 
econômica coletiva e organização econômica popular. 
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Pretende-se, assim, neste estudo, analisar a (des)proteção jurídica das relações de 

trabalho no trabalho associado. Para cumprir tal objetivo geral e garantir condições de 

avaliação das hipóteses, serão seguidos os seguintes passos:  

Objetivo Específico 1: Debater as tendências centrais de apreensão da categoria 

trabalho associado;  

Objetivo Específico 2: Caracterizar o trabalho associado no âmbito do mundo do 

trabalho contemporâneo do Brasil;  

Objetivo Específico 3: Analisar as formas jurídicas de proteção do trabalho no 

trabalho associado, a partir das informações do Mapeamento Nacional da Economia 

Solidária (2009-2013); 

Objetivo Específico 4: Analisar a (des)proteção jurídica das relações de trabalho 

da iniciativa de trabalho associado Chapada em Retalhos. 

Para responder à pergunta-problema, a pesquisa, que ora se apresenta, fez um 

estudo empírico da Chapada em Retalhos, organização econômica coletiva de mulheres 

do município de Lençóis, Território de Identidade da Chapada Diamantina, Bahia. O 

grupo produtivo é identificado por bordar a paisagem natural e histórica do chão onde 

pisam, onde vivem, sendo o acervo A História da Chapada Diamantina em Retalhos a 

sua obra coletiva mais expressiva. O acervo, composto de dez painéis grandes em 

tecido, retrata os períodos históricos mais notórios da Chapada Diamantina: a ocupação 

inicial do território pelas comunidades indígenas, a chegada dos estrangeiros 

(bandeirantes, portugueses e negros foragidos), a descoberta do diamante, a fé religiosa 

dos garimpeiros, a riqueza do diamante e as classes sociais, o cenário de decadência do 

diamante, a reascensão da produção diamantífera, o império dos coronéis, a ideia 

preservacionista e o Parque Nacional da Chapada Diamantina, e a chegada dos turistas. 

Certamente, esta obra coletiva trata-se de uma importante contribuição à 

memória do território, por buscar registrar, via arte e artesanato, o conflito envolto à 

história de ocupação e conformação de um lugar turístico muito conhecido 

internacionalmente. Indo além um pouco: em verdade, por trás da obra existe um 

produto coletivo de trabalho de mulheres. Quem são estas mulheres? Como se deu o 

processo de formação da Chapada em Retalhos? Chapada Diamantina: que chão é este 

onde o grupo de mulheres pisa e vive? O que os bordados de paisagens naturais e 

históricas podem significar? Quais os principais problemas enfrentados pelo grupo? O 

que este grupo produtivo tem a dizer, não necessariamente com palavras, sobre os 

sentidos de se trabalhar de forma associada? E especificamente sobre a pergunta-
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problema de pesquisa, o que o estudo de caso da Chapada em Retalhos pode 

proporcionar em termos de compreensão da inserção das iniciativas de trabalho no 

mundo do trabalho contemporâneo, sob a regulamentação do Direito posto? 

Estas e outras indagações surgiram ao longo da pesquisa, que, inicialmente, 

almejava tão somente estudar o vínculo estabelecido entre proteção jurídica do trabalho 

e relações de trabalho no trabalho associado, dentro de um contexto de hegemonia do 

neoliberalismo (padrão vigente de desenvolvimento do capitalismo), de globalização 

econômica, sobretudo pela expressividade do capital financeiro, e de reestruturação das 

relações de produção, por um lado, e, por outro lado, de busca por proteção social no 

mundo do trabalho contemporâneo. 

Com estas premissas de pesquisa, aspirava-se fazer uma dissertação sobre 

precarização do trabalho, Direito posto e trabalho associado, a partir de um estudo de 

caso, sem maiores aprofundamentos no todo-local de realização da pesquisa, com 

poucas idas a campo, sem produção exaustiva de fontes primárias de pesquisa, e demais 

exigências que, a priori, são limitadas pelos prazos de uma pesquisa de mestrado. Eis 

que, em 07.06.2016, na primeira ida a campo, as mulheres da Chapada em Retalhos 

exigiram que a pesquisa deixasse algo de concreto para o grupo. 

Em termos acadêmicos, o grupo solicitou a utilização de um método de pesquisa 

adequado aos seus anseios. Parafraseando Carlos Brandão, estava inventada a pesquisa 

participante2 para o transcurso desta investigação: 

[...] O limite da redefinição da alteridade tem acontecido, entre muitos 
de nós, pesquisadores, quando outro, próximo, enquanto um sujeito 
vivo mas provisório de ‘minha pesquisa’, torna-se o companheiro de 
um compromisso cuja trajetória, traduzida em trabalho político e luta 
popular, obriga o pesquisador a repensar não só a posição de sua 
pesquisa, mas também de sua própria pessoa. A relação de 
participação da prática científica no trabalho político das classes 
populares desafia o pesquisador a ver e compreender tais classes, seus 
sujeitos e seus mundos, tanto através de suas pessoas nominadas, 
quanto a partir de um trabalho social e político de classe que, 
constituindo a razão da prática, constitui igualmente a razão da 
pesquisa3. 
 

E por que se aceitou adentrar neste, até então, desconhecido universo 

metodológico? Em termos gerais, o próprio Brandão, baseado em Karl Marx, auxilia na 

racionalização da resposta: 

                                                
2 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Participar-pesquisar. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). 
Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p. 13. 
3 Idem. 
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Não é necessário que o pesquisador se faça operário ou como ele, para 
conhecê-lo. É necessário que o cientista e sua ciência sejam, primeiro, 
um momento de compromisso e participação com o trabalho histórico 
e os projetos de luta do outro, a quem, mais do que conhecer para 
explicar, a pesquisa pretende compreender para servir. [...] Quando o 
outro se transforma em uma convivência, a relação obriga a que o 
pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o outro me 
transforma em um compromisso, a relação obriga a que o pesquisador 
participe de sua história4. 
 

Em termos específicos e complementares, a aceitação deu-se ainda por outros 

dois motivos principais: a possibilidade de contribuir diretamente na realidade 

vivenciada pela Chapada em Retalhos, particularmente no campo de interferência do 

Direito posto na (des)proteção do trabalho; e o interesse de atuar, por meio da ciência, 

junto a grupos subalternizados da região de origem deste pesquisador5, com vistas a 

alterar as relações ali existentes, ou seja, a ciência vista como instrumento analítico e de 

intervenção social, no caso, no auxílio às atividades coletivas de trabalho e organização 

da Chapada em Retalhos. 

Com o aceite do método da pesquisa participante, as palavras-chaves de 

condução do fazer ciência tornaram-se: repensar a posição da pesquisa e do 

pesquisador; compreender os sujeitos, no caso as mulheres, e o seu mundo; 

compreender para servir; e ter compromisso com os projetos de luta do outro (uma 

iniciativa de trabalho associado). 

A pesquisa participante é caracterizada pela explicitação de uma intenção 

política e uma opção de investigação junto aos grupos subalternizados; pela integração 

da investigação, da educação e da participação social enquanto partes de um processo 

analítico das contradições da realidade; pela incorporação dos grupos subalternizados no 

processo de conhecimento, no qual estes interferem no que e no como fazer o estudo; e 

pela orientação das atividades de investigação e ação educativa para a geração de 

propostas de ação direcionadas para a mudança social6. 

Assim, assumindo os pressupostos teóricos e as caracterizações da pesquisa 

participante, do dia 06.07 a 21.12.2016, transcorreram-se, além de aproximadamente 

quatro mil quilômetros de estrada, seis Encontros de pesquisa com a Chapada em 

                                                
4 Idem. p. 12. 
5 O pesquisador é nascido e criado em Itaberaba, e residente em Feira de Santana, respectivamente, a 130 
km e 330 km de Lençóis. 
6 GAJARDO, Marcela. Pesquisa Participante. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Repensando a 
pesquisa participante. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984, p. 16-17; HAGUETTE, Teresa Maria Frota. 
Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis – RJ: Editora Vozes, 2005, p. 109, 10º edição. 
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Retalhos, dentre reuniões temáticas, ações educativas, e participação e visitas a espaços 

de comercialização. 

A ferramenta metodológica da pesquisa participante adotada, de forma 

sistemática, foi a promoção de momentos de formação e a articulação para o grupo 

participar de espaços de comercialização-formação, e, de forma assistemática e 

suplementar, foi a realização de mediação de conflitos internos e de assessoria em 

diversos assuntos. 

Os procedimentos metodológicos, salvo raras exceções, foram construídos e 

concretizados coletivamente por uma equipe de pesquisa de caráter interdisciplinar, com 

a devida concordância e interferência da Chapada em Retalhos nos rumos da pesquisa; a 

mudança de método foi só mais um exemplo. A equipe de pesquisa e sua 

interdisciplinaridade foram fundamentais no alargamento das fronteiras do estudo e no 

seu planejamento e execução propriamente dita. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA, FONTES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Neste tópico, serão apresentadas as informações gerais sobre a metodologia 

utilizada. O detalhamento encontra-se notadamente no Capítulo 2, e, subsidiariamente, 

nos Capítulos 3 e 4. 

Acerca das transformações do trabalho, Graça Druck informa a existência de 

quatro grandes grupos de estudos empíricos: 

i) os estudos de casos (locais, setoriais, regionais) que privilegiam a 
análise dos processos de trabalho, as mudanças tecnológicas e 
organizacionais e seus impactos sobre as condições de trabalho e 
sobre os trabalhadores;  
ii) os estudos que analisam a reestruturação do mercado de trabalho, 
as condições de emprego e a estrutura ocupacional nas grandes regiões 
metropolitanas do país;  
iii) os estudos sobre sindicatos, que tratam da crise decorrente do 
processo de flexibilização; e  
iv) os estudos sobre o papel do Estado no que se refere, centralmente, 
à regulação ou desregulamentação, através da legislação do trabalho7. 

                                                
7 DRUCK, Graça. Precarização e informalidade: algumas especificidades do caso brasileiro. In: 
OLIVEIRA, Roberto Véras de; GOMES, Darcilene; TARGINO, Ivan (orgs.). Marchas e contramarchas 
da informalidade do trabalho: das origens às novas abordagens. João Pessoa: Editora Universitária 
UFPB, 2011, p. 66. Destrinchando os quatro grandes grupos de estudo de caso, a autora explica que: “No 
primeiro grupo, vários são os objetos de pesquisa e análise, resultando numa pluralidade de temas e 
recortes, que revelam as diferentes faces da flexibilização no processo de trabalho. Os estudos sobre 
terceirização, programas de qualidade total, inovações tecnológicas/automação, qualificação, saúde 
ocupacional e ambiental, acidentes de trabalho, programas de demissão voluntária, divisão sexual do 
trabalho e as condições de trabalho das mulheres, são os que mais se destacam e os que, explicita ou 
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A empiria, realizada por intermédio do estudo de caso da Chapada em Retalhos, 

não é oriunda de uma região metropolitana, no caso Salvador, Bahia, local tradicional 

de pesquisa acadêmica. Contudo, a Chapada Diamantina é também um espaço 

recorrente de pesquisa, mais atinentes às áreas das ciências biológicas e ciências exatas 

e da terra8. 

A presente pesquisa transversaliza vários tipos de estudos empíricos citados 

acima: é estudo de caso local/regional, por se direcionar a um território do estado da 

Bahia; refere-se também às transformações da ocupação no mercado de trabalho; e, 

principalmente, dialoga com a regulação e regulamentação da legislação social 

(trabalhista, securitária e civil) pelo Estado. 

A partir de uma abordagem qualitativa, interessou à investigação as informações 

documentais da Chapada em Retalhos (estatutos, projetos, registros audiovisuais, 

catálogo do acervo, e-mail’s), as visitas aos locais de trabalho e ao acervo supracitado, a 

realização de entrevista (Anexo III), aplicação de questionário (Anexo IV) e a 

observação com os sujeitos da pesquisa (trabalhadoras associadas, pesquisadores, 

extensionistas, ‘atravessadores’ da produção do grupo e gestores públicos) que atuam 

ou atuaram no trabalho associado do grupo produtivo. Todas as etapas deste processo 

aconteceram de acordo com as demandas concretizadas ao longo da pesquisa. Com este 

procedimento metodológico, conseguiu-se compreender o processo de formação e o 

processo produtivo da Chapada em Retalhos, bem como analisar a (des)proteção 

jurídica das relações de trabalho no trabalho associado da Chapada em Retalhos. 

As entrevistas com as participantes (colocadas sob proteção do anonimato) da 

pesquisa foram orientadas pela proposta de entrevista semidiretiva, que, embora seja 

                                                                                                                                          
implicitamente, discutem o fenômeno da flexibilização. No segundo grupo, estão reunidas principalmente 
as pesquisas sobre mercado de trabalho, enfocando a redefinição da estrutura ocupacional, com recortes 
de gênero, raça, gerações, renda, escolaridade, formalidade e informalidade, discutindo as novas 
condições de emprego, desemprego, empregabilidade, relações de trabalho e aspectos da legislação 
trabalhista. No terceiro grupo, pode-se incluir os estudos sobre sindicalismo, que têm desenvolvido uma 
análise sobre os resultados da reestruturação sobre as formas de organização e ação coletiva dos 
trabalhadores nos anos 90. E no quarto grupo, os trabalhos que têm analisado a flexibilização da 
legislação do trabalho nos anos 90, através das mudanças ocorridas na forma de projetos de lei, decretos e 
medidas provisórias, e que alteraram significativamente a CLT, bem como as análises mais recentes sobre 
as atuais propostas de reforma sindical e trabalhista do atual governo” (2011, 66-67). 
8 Com a inserção da palavra-chave “Chapada Diamantina”, acompanhada das devidas aspas, na caixa de 
texto do sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), localizaram-se 
448 pesquisas, sendo áreas mais recorrentes: ciências biológicas (193), ciências exatas e da terra (81), e 
ciências humanas (69). Salvo engano, decorrente da não disponibilização de pesquisas no sítio eletrônico, 
não se localizou qualquer pesquisa tratando especificamente do tema trabalho e congêneres (CAPES. 
Banco de Teses e Dissertações. Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/. Acesso 
em: 20.01.2017). 
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acompanhada de um roteiro prévio com perguntas centrais e acessórias, como diretrizes 

fracamente elaboradas9, garante mais elasticidade, no sentido de permitir variações de 

ordem na formulação das perguntas, conforme as respostas dos entrevistados, as 

motivações da entrevista e as condições do trabalho de campo. 

Juntamente com o questionário e as Oficinas realizadas, as entrevistas 

permitiram compreender, acerca da Chapada em Retalhos e/ou de suas trabalhadoras, as 

questões relacionadas à formação, organização, perfil, problemas enfrentados, ganhos e 

perdas, desafios, perspectivas, relações e apoios externos, formalização jurídica, forma 

de organização do trabalho, existência de ‘atravessadores’ na comercialização. Bem 

como as questões relacionadas aos direitos inerentes à proteção jurídica do trabalho 

associado, como trabalhistas (jornadas de trabalho, assinatura da carteira de trabalho e 

previdência social – CTPS, forma de remuneração), previdenciários (filiação à 

previdência social, pagamento de contribuição previdenciária, recebimento de prestação 

previdenciária – benefício ou serviço) e civis (regularização da pessoa jurídica e 

adequação às atividades dos grupos). 

Interessou, em função da análise das formas jurídicas de proteção do trabalho no 

trabalho associado, os dados do Mapeamento Nacional da Economia Solidária (2009-

2013), produzidos pela Secretaria Nacional de Economia Solidária/Ministério do 

Trabalho e Emprego (Senaes/MTE). 

A pesquisa bibliográfica sobre a categoria trabalho associado e os temas mundo 

do trabalho contemporâneo e trabalho associado, forma jurídica e direito capitalista do 

trabalho, subsidiou a discussão das tendências centrais de apreensão da categoria 

trabalho associado e a caracterização do trabalho associado no âmbito do mundo do 

trabalho contemporâneo. 

Por fim, foi imprescindível também a análise da legislação pertinente às formas 

jurídicas de proteção do trabalho, principalmente a Constituição Federal/1988, 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Código Civil, Leis 5.764/1971, 12.690/2012, 

8.212/1991 e 8.213/1991. 

 

 

                                                
9 Uma diretriz fracamente elaborada, para Danielle Ruquoy, baseia-se em questões indutoras e eixos 
temáticos (Anexo I), organizados a partir da identificação dos diversos componentes do problema de 
pesquisa, e explora livremente o pensamento do entrevistado. RUQUOY, Danielle. Situação de entrevista 
e estratégia do entrevistador. In: ALBARELLO, L. et al. Práticas e métodos de investigação em ciências 
sociais. Lisboa: Gradiva, 1997, p. 84-116. 
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* * * 

O presente estudo está estruturado em quatro capítulos. No Capítulo 1 Trabalho 

Associado, Mundo do Trabalho e Direito, estabelecem-se os marcos teóricos de 

abordagem do problema de pesquisa e compreendem-se as iniciativas de trabalho 

associado no âmbito do mundo do trabalho contemporâneo e o seu nexo estabelecido 

com o Direito posto. Para tanto, realizam-se o debate da categoria trabalho associado, a 

caracterização do trabalho associado no âmbito do mundo do trabalho contemporâneo 

do Brasil e a análise das formas jurídicas de proteção do trabalho no trabalho associado 

identificadas no Mapeamento Nacional da Economia Solidária (2009-2013).  

No Capítulo 2 Organizando os Retalhos..., descreve-se o caminho metodológico 

trilhado na pesquisa, a partir do destrinchamento das principais questões de cada um dos 

seis Encontros de pesquisa. Tanto nesta seção, quanto na próxima, as informações da 

pesquisa de campo e do estudo de caso foram bastante detalhadas; não se quis prestá-las 

vaga e genericamente, e, ao mesmo tempo, foi assumido o risco de se ofertar 

considerações sobre o todo-local da Chapada Diamantina e da iniciativa de trabalho 

associado ora em análise. Certamente, existiam mais minúcias a serem registradas, e 

isto é reflexo/resultado de uma investigação coletiva coorganizada e coordenada por 

equipe de pesquisa interdisciplinar, que a cada Encontro trazia à baila um olhar 

diferente e inovador sobre o tema em estudo. Também é importante explicitar que a 

relação de reciprocidade construída ao longo dos atalhos de pesquisa entre equipe de 

pesquisa e o grupo produtivo foi fundamental para a verticalização do estudo empírico.  

No Capítulo 3 A Associação Chapada em Retalhos, compreende-se a Associação 

Chapada em Retalhos, a partir do seu processo de formação e processo produtivo. A 

seção apresenta informações sobre o território da Chapada Diamantina e Lençóis (por 

exemplo, a experiência/vivência do que é ser um quilombola/subalternizado no 

território, e os conflitos de percepções territoriais), o acervo A História da Chapada 

Diamantina em Retalhos, os problemas vivenciados pelo grupo, os apoios e assessorias 

externas, e os processos de compra, produção propriamente, comercialização, 

distribuição das sobras e articulação/gestão do grupo. 

No Capítulo 4 O Trabalho Associado e (Des)Proteção Jurídica do Trabalho, 

analisa-se a (des)proteção jurídica das relações de trabalho no trabalho associado da 

Chapada em Retalhos, apoiado no conhecimento da trajetória individual no mundo do 

trabalho de cada trabalhadora da Chapada em Retalhos, da forma jurídica de proteção 

do trabalho adotada pelo grupo e da atual proteção jurídica de cada trabalhadora.  
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Nas Considerações Finais, retomam-se os objetivos e as hipóteses de pesquisa, 

para refleti-los tendo em consideração a análise do estudo de caso. 

Ao final da pesquisa, espera-se ter contribuído com: os estudos sobre a função e 

os impactos do Direito posto e sua regulamentação sobre a vida social, especialmente 

sobre os grupos subalternizados; a compreensão da realidade vivenciada por diversas 

iniciativas de trabalho associado, sobretudo por meio da interferência direta e indireta 

do Direito posto; os estudos empíricos, que se referenciam na teoria crítica, sobre 

mundo do trabalho contemporâneo e regulamentação do Direito posto; a compreensão 

de que a ciência é um importante instrumento de intervenção e auxílio à transformação 

da realidade; os estudos empíricos da sociologia do trabalho e do direito do trabalho, 

que buscam compreender a relação de complexidade, tensão e mediação que se dá entre 

singularidade e totalidade, particular e geral, homogeneidade e heterogeneidade, 

trabalho associado e trabalho assalariado, alternativa e/ou reprodução da precarização 

do trabalho; as metodologias participativas utilizadas pelas Incubadoras Tecnológicas 

de Cooperativas Universitárias (ITCP) no processo de incubação de grupos produtivos; 

e, principalmente, com os anseios imediatos da Chapada em Retalhos, sobretudo as 

relativas à proteção jurídica do trabalho de cada trabalhadora, sem perder de vista o 

horizonte de busca pela transformação social e o apoio aos seus projetos de luta. 
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1 TRABALHO ASSOCIADO, MUNDO DO TRABALHO E DIREITO 

 

Este trabalho faz coro a uma série de estudos sobre o mundo do trabalho no 

capitalismo contemporâneo, que busca apreender as diversas e heterogêneas formas de 

ser da classe trabalhadora, e sua inter-relação com o Estado e o Direito. Não raro, direta 

ou indiretamente, os estudos circunscrevem-se à órbita de temas clássicos, tais como 

sindicalismo, saúde e segurança do trabalho, mercado de trabalho e sua composição, 

des-emprego, terceirização, in-formalidade, processo de trabalho e organização do 

trabalho.  

Os temas Trabalho Associado/Economia Solidária e congêneres – 

historicamente, não tão frequentes, e, ultimamente, em processo de irradiação –, quando 

tomados como objetos de pesquisa na perspectiva do mundo do trabalho, têm 

concentrado suas indagações sobre precarização do trabalho, políticas públicas, 

(in)subordinação ao capitalismo, compreensão do fenômeno em si e de suas 

manifestações. 

Especificamente, o presente estudo intenta contribuir com as investigações 

relacionadas à função do Direito na (des)regulamentação do trabalho e à sua capacidade 

de garantir (des)proteção jurídica e social aos trabalhadores. Sendo mais preciso ainda, a 

pesquisa pretende analisar a (des)proteção jurídica das relações de trabalho de um dos 

segmentos deste complexo, heterogêneo, multifacetado e fragmentado mundo do 

trabalho contemporâneo10: os(as) trabalhadores(as) de iniciativas do trabalho associado.  

Neste Capítulo 1, propõe-se a compreender o trabalho associado no âmbito do 

mundo do trabalho contemporâneo, com destaque para o nexo estabelecido com o 

Direito posto. 

Para tanto, inicialmente, o Capítulo debate as tendências centrais de apreensão 

da categoria Trabalho Associado (tópico 1.1); após, caracteriza a inserção/situação das 

iniciativas de trabalho no mundo do trabalho contemporâneo e nas políticas públicas no 

Brasil, com vistas à aproximação da análise proposta para o estudo de caso (tópico 1.2); 

e, por fim, analisa as formas jurídicas, com suas correspondentes capacidades de 

proteção jurídica da relação de trabalho, adotadas pelas iniciativas de trabalho associado 

(tópico 1.3). 

                                                
10 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do 
trabalho. 15º ed. São Paulo: Cortez Editora, 2011. Em especial, as páginas 45-60. 
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Com esta trilha de raciocínio, espera-se constituir parâmetros analíticos 

aproximativos, para se proceder à investigação da (des)proteção jurídica a partir da 

realidade captada empiricamente nas relações de trabalho travadas na organização 

econômica coletiva de trabalhadoras Chapada em Retalhos, grupo produtivo escolhido 

no processo de pesquisa.  

 

1.1 TRABALHO ASSOCIADO: EM BUSCA DE PARÂMETRO ANALÍTICO 

 

Diante do modo de produção capitalista, trabalhar de forma associada, buscando 

incorporar outros arranjos distintos no processo de trabalho e na organização do 

trabalho, por vezes, até radicalmente opostos ao trabalho assalariado (venda da 

mercadoria força de trabalho), tem sido identificado sob diversas nomenclaturas no 

campo teórico. As nomenclaturas, que pretendem apreender teoricamente o fenômeno 

do Trabalho Associado, têm estreita ligação com as concepções e projetos políticos de 

sociedade defendidos por seus elaboradores e seguidores, mesmo que nem sempre 

sejam suficientemente esclarecidos e conscientemente postos. Estas produções teóricas, 

com variados graus e intensidades, produzem reverberação sobre a vida social de 

organizações econômicas coletivas de trabalhadores e demais envolvidos diretamente e 

interferem nas suas relações de trabalho, sobretudo quando se tornam fundamentos de 

políticas públicas. Mas, aí, neste caso, em última instância, cabe à realidade concreta a 

incumbência de conferir validade à apreensão teórica do fenômeno, de sinalizar se a 

produção teórica conseguiu assimilar as complexas determinações do real, e de apontar 

para qual direção/projeto de sociedade a teoria orienta os imersos no trabalho associado. 

A compreensão da categoria11 Trabalho Associado, enquanto expressão de uma 

forma histórica do Trabalho12, é bastante controversa e permeada de interseções e 

                                                
11 Ou seja, “As categorias, diz ele [Marx], ‘exprimem [...] formas de modo de ser, determinações de 
existência, frequentemente aspectos isolados de [uma] sociedade determinada’ – ou seja: elas são 
objetivas, reais (pertencem à ordem do ser – são categorias ontológicas); mediante procedimentos 
intelectivos (basicamente, mediante abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, também 
pertencem à ordem do pensamento – são categorias reflexivas). Por isso mesmo, tanto real quanto 
teoricamente, as categorias são históricas e transitórias...” (PAULO NETTO, José. Introdução ao estudo 
do método em Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 46). Neste sentido, “[...] o concreto como 
categoria do pensamento constitui apenas a maneira pela qual o pensamento reproduz o real como ele é, 
uma totalidade de muitos elementos interligados” (GERMER, Claus Magno. A relação abstrato/concreto 
no método da economia política. P. 04. Disponível em: 
https://outrosoutubrosvirao.files.wordpress.com/2009/05/claus-germer-a-relacao-abstrato-concreto-no-
metodo-da-economia-politica.pdf. Acesso em: 10.12.2016). 
12 No que diz respeito ao Trabalho, é importante ressaltar que: “Como criador de valores de uso, como 
trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem, independente de todas as formas 
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disparidade teóricas e metodológicas. A investigação ganha alguma complexidade ainda 

quando, de diferentes campos disciplinares especializados, se busca esmiuçar as 

iniciativas13 do trabalho associado diante das diversidades e ambiguidades da realidade, 

em suas múltiplas maneiras de manifestação. Enfim, está-se defronte de uma categoria, 

no mínimo, emblemática, especialmente quando se pensa em uma sociedade de 

produtores livremente associados como projeto societário. 

Por fim, imaginemos uma associação de homens livres, que trabalham 
com meios de produção coletivos e que conscientemente despendem 
suas forças de trabalho individuais como uma única força social de 
trabalho. [...] O produto total da associação é um produto social, e 
parte desse produto serve, por sua vez, como meio de produção. Ela 
permanece social, mas outra parte é consumida como meios de 
subsistência pelos membros da associação, o que faz com que tenha de 
ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição será diferente de 
acordo com o tipo peculiar do próprio organismo social de produção e 
o correspondente grau histórico de desenvolvimento dos produtores. 
[...] Apenas para traçar um paralelo com a produção de mercadoria, 
suponha que a cota de cada produtor nos meios de subsistência seja 
determinada por seu tempo de trabalho, o qual desempenharia, 
portanto, um duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada 
regula a correta proporção das diversas funções de trabalho de acordo 
com as diferentes necessidades. Por outro lado, o tempo de trabalho 
serve simultaneamente de medida da cota individual dos produtores 
no trabalho comum e, desse modo, também na parte a ser 
individualmente consumida do produto coletivo. As relações sociais 
dos homens com seus trabalhos e seus produtos de trabalho 
permanecem aqui transparentemente simples, tanto na produção 
quanto na distribuição. [...] A figura do processo social de vida, isto é, 
do processo material de produção, só se livra de seu místico véu de 
névoa quando, como produto de homens livremente socializados, 
encontra-se sob seu controle consciente e planejado14. 

                                                                                                                                          
sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da 
vida humana”. [...] “O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este 
em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se 
confronta com a matéria natural como com uma potência natural. A fim de se apropriar da matéria natural 
de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 
corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por 
meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências 
que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio” (MARX, Karl. O Capital: 
Crítica da Economia Política – Livro I: O processo de produção do capital. Tradução: Rubens Enderle. 
São Paulo: Boitempo, 2013, p. 120 e 255). 
13 São diversas as iniciativas vinculadas ao trabalho associado, que ganharam maior expressividade com a 
criação, em 2003, da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), no âmbito do Ministério do 
Trabalho (MTE). A título ilustrativo, citam-se os clubes de trocas/trocas solidárias, as redes/cadeias 
produtivas solidárias, as empresas recuperadas/autogestionárias, a agricultura familiar, as diversas 
modalidades e organizações econômicas coletivas, as finanças solidárias, as feiras solidárias, as 
incubadoras universitárias tecnológicas de cooperativas populares (ITCP), as assessorias a grupos 
produtivos, os fóruns de economia solidária. Para uma visualização geral sobre o que são estas iniciativas 
do trabalho associado, indica-se o vídeo produzido pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES): 
FBES. Economia Solidária – Outra Economia Acontece. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RLb-QUFEWQc. Acesso em: 17.01.2017. 
14 MARX, Karl. Op. Cit, 2013, p. 153-154. 
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À busca de trabalhar de forma associada, em que, minimamente, os meios de 

produção e a gestão do trabalho são coletivos, contemporaneamente, têm-se dado a 

nomenclatura de: Economia Solidária, Economia Popular (e) Solidária, 

Empreendedorismo Social, Economia da Dádiva, Socialismo Autogestionário, 

Economia Criativa, Economia Plural, Autogestão, Economia do Trabalho, Terceiro 

Setor, Cooperativismo Popular, Socioeconomia (Solidária), Economia dos Setores 

Populares, Economia de Comunhão etc. 

 

Quadro 01 – Trabalho Associado e Pesquisas registradas na Capes15 

Nomenclaturas Quantidade de 

Achados 

Nomenclaturas Quantidade de 

Achados 

Autogestão e 

Economia Solidária 

1386 Economia de 

Comunhão 

58 

Economia Solidária 947 Cooperativismo 

Popular 

30 

Autogestão 634 Socioeconomia 

Solidária 

18 

Economia do 

Trabalho 

220 Economia Popular e 

Solidária 

13 

Economia Criativa 138 Economia Plural 14 

Socioeconomia 119 Economia Social e 

Solidária 

07 

Trabalho Associado 99 Economia dos 

Setores Populares 

04 

Empreendedorismo 

Social 

81 Economia da 

Dádiva 

03 

Economia Popular 

Solidária 

33 Socialismo 

autogestionário 

02 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Banco de Teses e Dissertações da Capes 
 

                                                
15 A construção do Quadro: Trabalho Associado e Pesquisas registradas na Capes ocorreu a partir de 
inserções de palavras-chaves, acompanhadas de devidas aspas, na caixa de texto do sítio da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para a elaboração da ferramenta 
metodológica, não foi realizada pesquisas mais refinadas; realizou-se apenas pesquisa simples de busca 
de palavra, a fim de ilustrar, sem precisão qualitativa e quantitativa, o número de possíveis teses e 
dissertações relacionadas às nomenclaturas desejadas (CAPES. Op. cit.). 
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Com estes exemplares, fica evidente a existência de superposição de sentidos, o 

que, por si só, já demandaria outra(s) pesquisa(s) mais alongada(s) para inventariá-los 

detidamente16, a começar pela reconstituição histórica do debate entre os socialistas 

utópicos (Conde de Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Robert Owen), 

anarquistas (Pierre-Joseph Proudhon) e Karl Marx17, perpassando pelos que atualizaram 

este debate no campo do marxismo (Rosa Luxemburgo, Vladimir Lênin, István 

Mészáros, por exemplo), até autores contemporâneos (Paul Singer, José Luís Coraggio, 

Luis Razeto, por exemplo), que se apropriaram do tema e o recolocaram em outros 

termos e/ou sentidos, com outras nomenclaturas. 

Perante este mosaico de compreensões, com seus respectivos projetos políticos 

de sociedade, preferimos colocar em evidência o conteúdo de uma forma histórica do 

Trabalho, que, em meio à hegemonia do modo de produção capitalista, além de buscar a 

                                                
16 Como esta pesquisa não se propõe a fazer uma compreensão historiográfica e teórico-conceitual em 
torno da categoria trabalho associado e demais designações - com seus respectivos fatores explicativos e 
suas implicações político-ideológicas, tendo em vista a multifatorialidade de aspectos a analisar -, cabe-
nos ao menos listar algumas pesquisas que já cumpriram (parcialmente) esta tarefa: CRUZ, Antônio 
Carlos Martins da. A diferença da igualdade: a dinâmica da economia solidária em quatro cidades do 
Mercosul. Tese. Universidade Estadual de Campinas, 2006, Cap. 1; NEVES, Daniela. A recepção da 
economia solidária no serviço social. Tese. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010, Cap. 2; 
CASTRO, Bárbara Geraldo de. A economia solidária de Paul Singer: a construção de um projeto 
político. Dissertação. Universidade Estadual de Campinas, 2009; LECHAT, Noelle Marie Paule. 
Trajetórias intelectuais e o campo da economia solidária no Brasil. Tese. Universidade Estadual de 
Campinas, 2004; DARDENGO, André Moulin. A panaceia econômico-solidária: uma sistematização dos 
discursos apologéticos e críticos da economia solidária no Brasil. Dissertação. Universidade Federal do 
Espírito Santo, 2013, Cap. 2; BENINI, Edi Augusto. Políticas Públicas e Relações de Trabalho: estudo 
sobre o processo e natureza da denominada “Economia Solidária”, enquanto política pública, a partir 
da investigação de alguns casos concretos. Dissertação. Fundação Getúlio Vargas/São Paulo, 2004, Cap. 
1; SOUZA, Jean Adriani. O trabalho associado em Karl Marx: contribuição ao debate acerca do 
cooperativismo e da transição. Dissertação. Universidade Federal de Santa Catarina, 2009; SANTANA 
JÚNIOR, Gildásio. A economia solidária em face da dinâmica da acumulação capitalista: da 
subordinação a um novo modo de regulação social? Tese. Universidade Federal da Bahia, 2007, Cap. 1 e 
2; FRANÇA FILHO, Genauto. Terceiro setor, economia social, economia solidária e economia popular: 
traçando fronteiras conceituais. In: Bahia Análise e Dados, Salvador: SEI, v. 12, n. 1, jul. 2002; 
CATTANI, Antonio David; LAVILLE, Jean-Louis; GAIGER, Luiz Inácio; HESPANHA, Pedro (Orgs.). 
Dicionário internacional da outra economia. São Paulo: Almedina Brasil; Coimbra: Edições Almedina, 
2009; LEITE, Márcia de Paula. Balanço teórico sobre a economia solidária. In: LEITE, Márcia de Paula; 
ARAÚJO, Angela Maria de Carneiro; LIMA, Jacob Carlos (Orgs.). O trabalho na economia solidária: 
entre a precariedade e a emancipação. São Paulo: Annablume, 2015, p. 17-84. 
17 As obras que retratam a abordagem do tema são: SAINT-SIMON. Um sonho. In: TEIXEIRA, A. (org.). 
Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do pensamento social de nossa época. Rio de Janeiro: 
Record, 2002, p. 51-56; FOURIER, Charles. O novo mundo industrial e societário. In: TEIXEIRA, A. 
(org.). Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do pensamento social de nossa época. Rio de 
Janeiro: Record, 2002, p. 67-96; OWEN, Robert. O livro do novo mundo moral. In: TEIXEIRA, A. 
(org.). Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do pensamento social de nossa época. Rio de 
Janeiro: Record, 2002, p. 101-146; PROUDHON, P.J. O que é propriedade? In: TEIXEIRA, A. (org.). 
Utópicos, heréticos e malditos: os precursores do pensamento social de nossa época. Rio de Janeiro: 
Record, 2002, p. 233-298; ___. Sistema mutualista. In: PROUDHON, P.J. Proudhon-Política. São Paulo: 
Ática, 1986, p. 115-122; ___. Para Karl Marx, 1846. In: WOODCOCK, G. Os grandes escritos 
anarquistas. 3ª ed. São Paulo: L&PM editores, 1986, p. 126-128; MARX, Karl. Miséria da filosofia: 
resposta à filosofia da miséria do senhor Proudhon. São Paulo: Centauro, 2001. 
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coletivização dos meios de produção e gestão nas organizações econômicas coletivas de 

trabalho, busca também incorporar uma maior democratização das relações de trabalho, 

valorizar os sujeitos produtores e seus produtos, e apontar para outra perspectiva de 

processo e organização do trabalho em que os seres humanos envolvidos se 

identifiquem com o produto do trabalho. 

De modo geral, duas tendências centrais polarizam o estado da arte da categoria 

Trabalho Associado. 

A primeira tendência trata o trabalho associado como nova forma de apropriação 

das forças produtivas, uma forma radicalmente nova de intercâmbio do homem com a 

natureza para a produção de bens necessários à existência (valor de uso: lei eterna da 

humanidade e fundamento do mundo social), que é imprescindível para o processo de 

transição de uma sociedade capitalista (“reino da carência”) para uma sociedade 

comunista (síntese do “reino da necessidade” – o trabalho associado - com o “reino da 

liberdade” – o tempo livre). 

Evidentemente, não será da noite para o dia que esta transformação, 
que conduzirá ao comunismo, se realizará. Demandará um certo lapso 
de tempo. Entendemos que este lapso de tempo, que foi denominado 
socialismo, implicará, de modo simultâneo, o avanço do trabalho 
associado, isto é, uma produção cada vez mais organizada e voltada 
para o atendimento das necessidades humanas (valor de uso) e o recuo 
da produção voltada para a reprodução do capital (valor de troca). Não 
se trata, no entanto, da convivência – lado a lado – de duas formas de 
trabalho, mas de uma mudança, no interior do próprio processo de 
produção, que aprofunde, cada vez mais, o caráter de valor de uso em 
detrimento do valor de troca18. 
 

O trabalho associado, neste entendimento, é o componente social de um 

processo revolucionário de transição de modos de produção/formas de sociabilidade – 

período denominado de socialismo -, em que se promove uma transformação radical na 

forma de produção e distribuição da riqueza material; tendo, por pressupostos, o alto 

desenvolvimento das forças produtivas (superação do “reino da carência”, uma das 

peculiaridades da forma de sociabilidade capitalista) e a universalização do processo 

produtivo, e, por consequência, a diminuição do tempo de trabalho necessário. 

O outro componente do período revolucionário é o político: à luta política cabe a 

destruição do Estado burguês e, por conseguinte, o aniquilamento do poder político 

garantidor da reprodução do capital. Cabe a este momento do período permitir a 

concretização do componente social, que gradativamente vai alterando a forma de 
                                                
18 TONET, Ivo. Trabalho associado e extinção do estado. In: DEL ROIO, Marcos (Org.). Marx e a 
dialética da sociedade civil. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, p. 343. 
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trabalho, do trabalho assalariado ao trabalho associado (“... a entrada em cena do 

trabalho associado implica a extinção de todas as categorias típicas do sistema 

capitalista: propriedade privada, trabalho assalariado, valor de troca, mais-valia, capital, 

mercadoria, dinheiro, etc., etc.”19). 

Ivo Tonet, ancorado em Marx, infere que o trabalho associado tem por notas 

características: a liberdade, a consciência, a coletividade e a universalidade.  

É uma forma de trabalho livre, porque os trabalhadores associados, sujeitos às 

leis da natureza e partindo de suas necessidades, na sua produção de riqueza material 

não são comandados por poderes estranhos e alienados, que determinam o quê e como 

deve ser a produção, e como deve ser a distribuição do produto do trabalho; os produtos 

do trabalho atendem exclusivamente às necessidades humanas, e não à acumulação de 

capital. É forma de trabalho consciente, porque os trabalhadores associados têm o 

controle de todo o processo (objetivos pretendidos e processo social em geral), 

determinam, do começo ao fim, a racionalidade do processo e não estão sujeitos à lógica 

da reprodução do capital. É uma forma de trabalho coletiva, porque o trabalho associado 

multiplica as forças sociais dos produtores, ao retirá-las da submissão aos poderes 

privados. É uma forma de trabalho universal, porque a produção e o consumo exigem e 

permitem a interdependência dos espaços mundiais, inclusive como contrarresposta 

resolutiva aos problemas da humanidade efetivamente universalizados pelo 

capitalismo20. 

Com estas notas caracterizadoras, Ivo Tonet é categórico em afirmar que:  

Cabe, então, a nós retomar a reflexão sobre esta categoria [trabalho 
associado], de modo a esclarecer a sua natureza, sua diferença com 
relação a outras – tais como cooperativismo, trabalho solidário, 
trabalho comunitário, etc 21. 
O fato é que trabalho associado foi – e ainda é – confundido com 
trabalho cooperativo, trabalho voluntário, economia solidária ou 
autogestão da economia. [...] A autogestão, da qual houve inúmeros 
exemplos nas diversas tentativas revolucionárias, não deixará de 
produzir mercadorias, embora não na forma típica do capitalismo e, 
portanto, deixará subsistir o capital e, com ele, a exploração do 
homem pelo homem. O trabalho associado, pelo contrário, extirpa o 
capital, pois elimina o caráter de mercadoria dos produtos22. 
 

                                                
19 TONET, Ivo, op. cit, 2014, p. 337. 
20 TONET, Ivo, op. cit, 2014; ____.  Trabalho associado e revolução proletária. In: Novos Temas: Revista 
de debate e cultura marxista, nº 5/2º sem. 2011 e nº 6/1º sem. 2012. Salvador: Quarteto; São Paulo: ICO, 
2012. 
21 TONET, Ivo. Op. cit, 2012, p. 121. 
22 TONET, Ivo. op. cit, 2014, p. 334 e 343. 
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Em outras palavras, o trabalho associado ainda está por existir e se constituir, e 

as diversas produções teóricas, com suas respectivas nomenclaturas/categorias, que 

pretendem compreender o fenômeno, estão se referindo a objetos de estudos diferentes. 

A divergência vai além da moldura, atinge diretamente o conteúdo do que é trabalho 

associado. 

A partir deste entendimento, aqui sumariado, se levantam as seguintes questões: 

são possíveis outros entendimentos sobre o tema, a partir da obra marxiana? Em que 

medida a adoção desta categorização contribui e/ou obstaculiza a compreensão da 

realidade, na qual grupos de trabalhadores se juntam para o trabalho e para a reprodução 

da vida social? A gênese, constituição e (re)modelação do trabalho associado será 

incubado em que dado momento histórico, e em meio a quais contradições? 

A segunda tendência enfatiza as contradições da manifestação concreta na 

realidade das organizações econômicas coletivas de trabalhadores, que, por um lado, 

demonstram adaptação à lógica do capital e; por outro, enfatizam princípios solidários e 

dimensões não-materiais, e dão indícios efetivos da constituição de uma forma de 

trabalho para além da reprodução da subsistência e do quadro transitório de 

desemprego. Para ilustrar esta tendência, dando ainda destaque ao raciocínio original 

das autoras, sucintamente, apresentam-se abaixo quatro investigações recentes de 

doutorado nas áreas de Ciências Sociais, Economia e História, que, além de 

convergirem para a tendência em tela, construíram suas considerações ancoradas em 

pesquisas empíricas e com aportes marxiano e marxistas, sob a orientação e avaliação 

de teóricos que também participam do debate sobre capitalismo, mundo do trabalho 

contemporâneo e/ou trabalho associado23.  

Antes de apresentá-las, registra-se que, pelas razões indicadas acima, não se 

elegeu colocar em primeiro plano outros trabalhos mais divulgados/consolidados no 

campo temático, que também convergem para o entendimento da segunda tendência, a 

exemplo das pesquisas de Candido Vieitez e Neusa Dal Ri, Lia Tiriba, Luiz I. Gaiger, 

Henrique Novaes, Maurício Faria, Carlos Schmidt, Antônio Cruz e Jacob Lima24.   

                                                
23 Oportunamente serão explicitadas as informações referentes à orientação e avaliação das quatro teses 
de doutorado em comento. 
24 VIEITEZ, Candido Giraldez; DAL RI, Neusa Maria. Trabalho associado: cooperativas e empresas de 
autogestão. Rio de Janeiro: DP&A, 2001; TIRIBA, Lia. Economia popular e cultura do trabalho – 
pedagogia(s) da produção associada. Tradução: Ricardo Saboya Filho, Diego Tiriba e Daniel Tiriba. 
Inijuí - RS: Editora Unijuí 2001; GAIGER, Luiz Inácio Germany. A economia solidária diante do modo 
de produção capitalista. In: Caderno do CRH, n. 39, p. 181-211, jul./dez. 2003; NOVAES, Henrique T. O 
fetiche da tecnologia – a experiência das fábricas recuperadas. São Paulo: Expressão Popular, 2010; 
____. O retorno do caracol à sua concha – alienação e desalienação em associações de trabalhadores. 
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Claudete Pagotto, levando em consideração os processos de formação e de 

organização de grupos produtivos, investigou a funcionalidade de três organizações 

econômicas coletivas de trabalhadores no processo de precarização do trabalho, e se 

estas reafirmavam valores coletivos no interior da ordem do capital. Dentre outras 

considerações, concluiu que: 

As cooperativas analisadas, assim como o fenômeno de sua expansão 
e de empreendimentos coletivos, possuem o mérito de demonstrar a 
possibilidade de alterar a disciplina e a hierarquia interna adequada à 
gestão do trabalho nos moldes empresariais para formas 
autogestionárias e, com isso, indicar elementos de uma nova estrutura 
social. Demonstram que os próprios trabalhadores podem assumir o 
controle do trabalho e da produção. No entanto, nas relações sociais 
de produção capitalista, a gestão cooperativa pode conter os vícios do 
sistema mercantil capitalista e por se desenvolver em experiências 
isoladas, não consegue, minimizar os efeitos da crise estrutural do 
capital e das transformações do mundo do trabalho25. 
 

Eliene Anjos, levando em consideração as cooperativas de trabalho da economia 

solidária, bem como as informações qualitativas de quatro grupos produtivos e as 

informações quantitativas do 1º Mapeamento Nacional de Economia Solidária realizado 

em 2005 e 2007 pela Senaes, investigou as relações coletivas de trabalho e o seu 

sentido, para fins de avaliação de práticas e sentidos correlacionados à representação de 

avanços efetivos à emancipação de trabalhadores. Sobre o trabalho associado na 

realidade brasileira, por meio de revisão bibliográfica dos principais autores do campo 

temático, asseverou que: 

[...] o trabalho associado na realidade brasileira, antes de se constituir 
objeto de argumentação jurídica sobre sua regulamentação e sobre os 
direitos oriundos dessa forma, é analisado, por um lado, num quadro 
de desregulamentação e precarização do trabalho e, por outro, como 
uma modalidade de trabalho que possibilitaria a superação das 
relações de dominação que marcam nossa história. Essa última 
perspectiva se embasa na expansão de um conjunto de novas 

                                                                                                                                          
São Paulo: Expressão Popular, 2011; FARIA, Maurício Sardá de. Autogestão, Cooperativa, Economia 
Solidária: avatares do trabalho e do capital. Tese. Universidade Federal de Santa Catarina, 2005; 
SCHMIDT, Carlos. Economia Solidária e Transformação Social: panaceia do capitalismo pós-moderno 
ou um caminho para o socialismo. In: SCHMIDT, Carlos; NOVAES, Henrique T. Economia Solidária e 
transformação social: rumo a uma sociedade para além do capital? Porto Alegre: Editora da UFRGS, 
2013, p. 15-28; CRUZ, Antônio Carlos Martins da. A diferença da igualdade: a dinâmica da economia 
solidária em quatro cidades do Mercosul. Tese. Universidade Estadual de Campinas, 2006; ____. 
Autogestão e Economia Solidária: projetos societários, modos de regulamentação e modelos de 
administração. In: SCHMIDT, Carlos; NOVAES, Henrique T. Economia Solidária e transformação 
social: rumo a uma sociedade para além do capital? Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013, p. 119-144; 
LIMA, Jacob Carlos. O trabalho autogestionário em cooperativas de produção: o paradigma revisitado. 
In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 19, n. 56, p. 45-74, outubro de 2004. 
25 PAGOTTO, Claudete. Produção associada na era da precarização estrutural: uma análise da atuação 
das cooperativas de trabalho. Tese. Universidade Estadual de Campinas, 2010, p. 177. A pesquisa foi 
realizada sob a orientação de Ricardo Antunes, e também avaliada por Henrique Novaes e Jesus Ranieri. 
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organizações econômicas coletivas, como as cooperativas de trabalho, 
no bojo da economia solidária. O trabalho associado nessas iniciativas 
é matizado pelo potencial de superação da alienação, enquanto projeto 
de emancipação social. Não obstante, nos contextos empíricos do 
trabalho associado nas cooperativas de trabalho ou nos demais EES 
[empreendimento econômico solidário] verificam-se as constantes 
ameaças de tomarem o caminho do trabalho precário26. 
 

Dentre outras reflexões, concluiu que: 

[...] há práticas em curso nas cooperativas de trabalho da economia 
solidária com um sentido emancipatório, pois segmentos submetidos à 
subordinação e a relações de dominação, compostos pelas “minorias” 
que historicamente sofrem a desqualificação social, como os negros, 
as mulheres, especialmente as negras, os sem qualificação profissional 
e aqueles com baixa escolarização, encontram nas cooperativas um 
espaço para ampliar a participação política, constituindo significados 
no trabalho que propiciam vínculos que os/as unem para seguir 
adiante, em um quadro bastante adverso. Esse sentido não pode ser 
menosprezado quando verificamos que o trabalho socialmente 
protegido, o assalariado, torna-se mais precarizado, sem apresentar, no 
horizonte próximo, a possibilidade da superação da alienação e 
subordinação por parte daqueles(as) que usufruem dos direitos sociais 
mediados pelo Estado. Nesse cenário, destacamos que as experiências 
desenvolvidas nas cooperativas de trabalho associado da economia 
solidária são ainda recentes para refutar as potencialidades de 
constituírem-se experiências emancipatórias, viáveis economicamente, 
nas quais os direitos sociais seriam observados e a autogestão 
praticada. O que podemos afirmar ao final desta pesquisa é que, 
efetivamente, as cooperativas de trabalho associado constituem-se 
alternativas de trabalho encetadas pelos(as) que foram alijados(as) dos 
direitos oriundos do assalariamento e que buscam, em condições 
precárias, a construção de outro mundo, se possível27. 
 

Dione Oliveira, baseada no subconjunto das unidades de associados da pesquisa 

de Economia Informal e Urbana (ECINF) de 2003 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – que tem abrangência nacional e é direcionada para a captação de 

estabelecimentos de pequenos empregadores e de trabalhadores por conta própria –, e 

tendo por hipótese que as experiências atuais de trabalho associado, baseadas, ou não, 

na solidariedade, encontram-se inseridas na dinâmica capitalista, investigou o trabalho 

associado e a forma de sua inserção na dinâmica do capitalismo brasileiro atual. 

[...] a existência de cooperativas mostra que a organização do trabalho 
coletivo28 pode ser feita sem o controle do processo de produção pelo 

                                                
26 ANJOS, Eliene Gomes dos. Práticas e sentidos das cooperativas de trabalho: um estudo a partir da 
Economia Solidária. Tese. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2012, p. 97. A pesquisa foi realizada 
sob a orientação de Luiz I. Gaiger, e também avaliada por Jacob Lima e Lorena Holzmann. 
27 ANJOS, Eliene Gomes dos. op. cit, 2012, p. 196. 
28 A categoria trabalho coletivo utilizada tem sentido marxiano: “Para a consideração do trabalho 
coletivo, isto é, imediatamente socializado, não precisamos remontar à sua forma natural-espontânea, que 
encontramos no limiar histórico de todos os povos civilizados” (MARX, Karl. Op. Cit, 2013, p. 152). [...] 
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capitalista. Ainda que mudanças na organização produtiva 
isoladamente não sejam suficientes para a construção de sociedades 
alternativas, elas são condição necessária29. 
 

Apesar de ratificar as contribuições das iniciativas de trabalho associado na 

construção de outra sociedade, apoiada em pesquisa empírica, a autora é categórica em 

afirmar que: (1) mesmo que as iniciativas de trabalho associado tenham inserção 

diferenciada, elas estão vinculadas ao processo de produção e reprodução do valor, pois 

em cada setor da economia capitalista existem modalidades distintas de organizações da 

produção, que estão articuladas por relações de competição e complementaridade. Por 

conseguinte, as iniciativas de trabalho associado estão subsumidas no processo de 

circulação ou no processo de produção; (2) a título de ressalva, há heterogeneidade na 

modalidade de trabalhos na sociedade, e o capital não controla mecânica e 

absolutamente todas as relações sociais estabelecidas na economia. 

[...] a subsunção do trabalhador associado se dá na medida em que 
este participa do trabalho social, da divisão social do trabalho 
capitalista, assumindo um papel nesta divisão [,] senão como produtor 
de mais-valor (o que também é possível), como agente da circulação 
deste valor. É somente como participante deste trabalho social 
capitalista que ele pode subsistir, e não isoladamente. Ainda que 
detenha meios de produção [,] não pode ser considerado 
“independente” do sistema, ele é subsumido individualmente por laços 
de subcontratação, portanto pela esfera da produção, ou é subsumido 
pelo mercado capitalista, pela esfera da circulação. [...] A 
exterioridade do trabalho associado em relação ao sistema capitalista é 
apenas aparente, pois este se converte em trabalho coletivo, submetido 
às tendências imperiosas do sistema [,] tais como, a ampliação da 
jornada de trabalho e a redução do tempo de trabalho socialmente 
necessário30. 
 

Por fim, conclui:  

Não se nega a possibilidade transformadora que o trabalho associado 
pode imprimir nas condições de trabalho e nas histórias individuais 
das pessoas envolvidas, pelas razões já discutidas. Contudo, a 
capacidade de transbordamento deste efeito para o restante da 
sociedade é muito limitada. Não se trata de reforçar teorias do tipo 
“fim da história”, mas de afirmar o ceticismo quanto à possibilidade 

                                                                                                                                          
“A extensão aumentada de estabelecimentos industriais constitui por toda parte o ponto de partida para 
uma organização mais abrangente do trabalho coletivo, para um desenvolvimento mais amplo de suas 
forças motrizes materiais, isto é, para a transformação progressiva de processos de produção isolados e 
fixados pelo costume em processos de produção socialmente combinados e cientificamente ordenados” 
(Idem. Op. cit, 2013, p. 703). Como se extrai dos excertos, em Marx, o trabalho coletivo se relaciona com 
o trabalho social (socialização das forças produtivas), com totalidade dos trabalhos parciais. 
29 OLIVEIRA, Dione Conceição de. O papel atual do trabalho associado na dinâmica econômica 
brasileira: um estudo com a ECINF 2003. Tese. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011, p. 62. A 
pesquisa foi realizada sob a orientação de Marcelo Jorge de Paula Paixão, e avaliada por Adalberto 
Moreira Cardoso, Marcelo Carcanholo, Joao Luiz Maurity Sabóia e Alexis Nicolas Saludjian. 
30 OLIVEIRA, Dione Conceição de. Op. cit, p. 200. 
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do trabalho associado, sozinho, superar relações capitalistas se ele 
segue mergulhado nestas relações, ainda que internamente, sejam 
privilegiados valores de equidade e solidariedade31. 
 

Renake Neves, levando em consideração a reconfiguração da relação capital e 

trabalho no capitalismo pós-1970 e a pesquisa empírica, realizada na Argentina, junto 

aos Movimentos de Trabalhadores Desempregados (movimentos piqueteiros) e das 

Empresas Recuperadas por seus Trabalhadores (ERT), investigou a constituição da 

consciência de classe de trabalhadores. Sobre a possibilidade de existência de iniciativas 

do trabalho associado/autogestão (sentido mais estrito), sustenta: 

[...] as cooperativas que reivindicam a autogestão de fato podem ser 
consideradas autogestionárias, como é o caso das ERT, mesmo 
levando em conta o conceito em seu sentido mais estrito? Parece-nos 
que se os trabalhadores optaram pela democratização da gestão e se 
eles mesmos se encarregam das decisões tomadas na empresa em 
todos os níveis se controlam todas as etapas do processo de produção, 
estamos diante de um modelo autogestionário. Eles podem deliberar 
sobre o que, como e para quem produzir. Não obstante, essas decisões 
levadas a cabo nas cooperativas inscritas nas sociedades capitalistas 
contam com uma mínima margem de autonomia [...] Ainda que a 
titularidade da propriedade dos meios de produção se transfira aos 
trabalhadores, isso não significa que o trabalho que exercem deixará 
de ser subordinado à lógica do capital32. 
 

A ilustração deste segundo entendimento sobre trabalho associado, por 

intermédio de considerações de pesquisa de quatro autoras, por si só, já anuncia uma 

heterogeneidade interna em seus matizes teórico-epistemológicos, bastando apenas uma 

leitura atenta para se detectar o nível, maior ou menor, de proximidade com as ideias 

marxianas e/ou segmentos do marxismo. É possível, no entanto, identificar um 

entendimento que transversaliza as considerações: as iniciativas de trabalho associado já 

existem e estão em processo de experimentação em meio às contradições do modo de 

produção capitalista. 

Seguindo igual procedimento feito à primeira tendência, questiona-se: em que 

medida a adoção desta categorização – a segunda tendência - permite a compreensão 

das tensões e contradições (forma e conteúdo, aparência e essência) da realidade, na 

qual grupos de trabalhadores se juntam para o trabalho e para a reprodução da vida 

social? 

                                                
31 Idem, p. 201. 
32 NEVES, Renake Bertholdo David das. Adeus ao patrão: experiência e consciência política dos 
Trabalhadores das organizações piqueteiras e das empresas recuperadas na Argentina (1996 - 2011). 
Tese. Universidade Federal Fluminense, 2013, p. 124. A pesquisa foi realizada sob a orientação de 
Virgínia Fontes, e também avaliada por Marcelo Badaró, Marcela Pronko e Miguel Vedda. 
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Por ora, as tendências e os respectivos questionamentos apontados cumprem a 

função de orientar a construção do tema de estudo, e, fundamentalmente, de salientar 

que a realidade é o ponto de partida para a formulação teórica. 

Esta segunda tendência é o referencial em que nos balizamos, por compreender 

que a vivência do e no trabalho associado, repleta de contradições e ambiguidades, e 

que não é uma teoria ideal, é parte do processo histórico de luta dos trabalhadores, 

mesmo quando muitos não estão conscientes da contestação real e simbólica, direta e 

indireta do capital. 

Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas 
todas as forças produtivas que possa conter, e as relações de produção 
novas e superiores não tomam jamais seu lugar antes que as condições 
materiais de existência dessas relações tenham sido incubadas no 
próprio seio da velha sociedade33. 
 

Assim, a despeito na nomenclatura dada à situação de trabalhar de modo 

associado, em que minimamente os meios de produção e a gestão do trabalho buscam a 

coletivização, as iniciativas de trabalho associado evidenciam que esta forma histórica 

do Trabalho já está presente no cotidiano, está sendo engendrada no seio do modo de 

produção capitalista, até porque também é uma das centelhas da sua forma de 

sociabilidade contraditória. Neste sentido, a análise de sua imersão na realidade é 

imprescindível, inclusive para compreender as contradições, limites e possibilidades 

desta forma de trabalho não capitalista, sob a ordem do capital. 

Em Marx e Engels, a categoria Trabalho Associado não tem tratamento 

sistemático; há escritos esparsos ao longo da obra, sendo em sede de documentos 

direcionados à Associação Internacional do Trabalho (AIT), em meados da década de 

1860, o momento mais ordenado de abordagem do assunto, principalmente sobre as 

iniciativas de trabalho associado em fábricas cooperativas. Marx escreve que elas 

estavam permeadas por diversas ambiguidades, a priori incompatíveis com a 

continuidade do capitalismo: representavam brotos da nova forma dentro da velha 

forma; constituíam uma nova organização prática com reprodução de todas as 

deficiências do sistema dominante; transformavam os trabalhadores associados em seus 

próprios capitalistas, com a utilização dos meios de produção para seu próprio trabalho; 

mostravam como um novo modo de produção nasce em consequência ao antigo, com o 

atingimento de determinado estágio das forças produtivas materiais e as formas 

                                                
33 MARX, Karl. Contribuições à crítica da economia política. 2º Ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 48. 
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correspondentes de produção social. Também fez reservas aos possíveis exageros 

direcionados à relevância destas experiências sociais.  

[...] o trabalho cooperativo - por mais excelente que em princípio 
[seja] e por mais útil que na prática [seja] -, se mantido no círculo 
estreito dos esforços casuais de operários privados, nunca será capaz 
de parar o crescimento em progressão geométrica do monopólio, de 
libertar as massas, nem sequer de aliviar perceptivelmente a carga das 
suas misérias. 
[...] Mas, estava reservada uma vitória ainda maior da economia 
política do trabalho sobre a economia política da propriedade. 
Falamos do movimento cooperativo, especialmente, das fábricas 
cooperativas erguidas pelos esforços, sem apoio, de algumas “mãos” 
ousadas. O valor destas grandes experiências sociais não pode ser 
exagerado. Mostraram com fatos, em vez de argumentos, que a 
produção em larga escala e de acordo com os requisitos da ciência 
moderna pode ser prosseguida sem a existência de uma classe de 
patrões empregando uma classe de braços; que, para dar fruto, os 
meios de trabalho não precisam ser monopolizados como meios de 
domínio sobre e de extorsão contra o próprio trabalhador; e que, tal 
como o trabalho escravo, tal como o trabalho servo, o trabalho 
assalariado não é senão uma forma transitória e inferior, destinada a 
desaparecer ante o trabalho associado desempenhando a sua tarefa 
com uma mão voluntariosa, um espírito pronto e um coração alegre34. 
 

Tendo em vista as diretrizes teórico-metodológicas de Marx sobre a categoria 

Trabalho Associado, bem como de estudos, de perfil crítico, do mencionado fenômeno 

no capitalismo contemporâneo, abaixo, são feitas considerações que buscarão orientar o 

transcurso da pesquisa, desde a caracterização do contexto geral do trabalho associado 

no mundo do trabalho do Brasil pós-1980 (tópico seguinte) até o estudo da Chapada em 

Retalhos (Capítulos 3 e 4). Eis as considerações: 

I) A apreensão na realidade da categoria Trabalho Associado vincula-se, em 

última instância, a um projeto político de sociedade35, como já foi apontado acima; 

II) A categoria Trabalho Associado não é estática como uma equação algébrica. 

Pelo contrário, por ter determinação histórica, é de difícil capacidade de designação e 

definição concisa e atualizada, sobretudo diante da multiplicidade de expressões de 

organizar o trabalho de forma associada (redes de iniciativas de trabalho associado, 

clube de trocas, povos e comunidades tradicionais, fábricas recuperadas, por exemplo); 

III) A categoria Trabalho Associado é constantemente tencionada pelo processo 

histórico. Isto, por buscar construir, em abstrato, as determinações concretas do 

                                                
34 MARX, Karl. Mensagem Inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864. Outro 
documento do contexto da AIT é: MARX, Karl. Instruções para os Delegados do Conselho Geral 
Provisório. As Diferentes Questões, 1866, item 5 – Trabalho Cooperativo. Sobre o tratamento da 
categoria em Marx, a leitura de excertos de Bottomore (2001, p. 42-44, 48-49, 311-313) e Souza (2009). 
35 TIRIBA, Lia. Op. cit., 2001. 
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fenômeno, e por necessitar captar o que há de singular, de ruptura e de continuidade em 

sua manifestação nos tempos-espaços históricos distintos. Construída em abstrato, a 

categoria deve retornar ao concreto para testar seu valor explicativo na realidade, sem 

falseá-la ou reproduzir um entendimento aparente. 

IV) Pretendeu-se, neste tópico, traçar um panorama da categoria, com 

caracterizações e argumentações aptas à aproximação do fenômeno. Não se almejou, 

assim, definir em termos fixo a categoria Trabalho Associado, tampouco realizar 

arbítrio conceitual, capaz de fragilizar a análise e de promover inconsistências teóricas 

presentes e futuras nos estudos do pesquisador; 

V) Na investigação da Chapada em Retalhos, não se aspira ser prescritivo, sob 

pena de querer ‘domar’ o real, e nem fazer check-list, em pleno transcurso da pesquisa,  

da presença ou ausência de características abstratamente declaradas, tal qual um 

conferencista faz na prateleira de um mercado; 

VI) Por fim, a categoria Trabalho Associado é um processo de construção e 

compreensão da realidade, e, se esta é dinâmica, logo a categoria também tem seus 

contornos e conteúdo em movimento, por óbvio, no âmbito de um modo de produção, 

que jamais permitirá que formas de trabalho que a conteste prevaleça; esta forma de 

sociabilidade sempre tentará convertê-la, domesticá-la, inclusive por meio do Estado. 

 

1.2 TRABALHO ASSOCIADO, MUNDO DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO 

E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: UM PANORAMA APROXIMATIVO  

 

As iniciativas de trabalho associado voltaram à evidência no Brasil, a partir da 

década de 1980, em decorrência do desemprego em massa, da desindustrialização, da 

precarização dos direitos sociais, e do enfraquecimento dos sindicatos por perda de base 

social e de capacidade de ampliar os direitos dos assalariados. Essas consequências 

foram geradas em meio às crises do padrão de desenvolvimento do Bem-Estar Social e 

do modelo de organização do trabalho do fordismo, que nunca foram consolidadas no 

país, ao passo que foi processualmente implantado no Brasil, a partir da década de 1990, 

o padrão de desenvolvimento do neoliberalismo36.  

                                                
36 ANTUNES, Ricardo. A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula). Campinas – SP: 
Autores Associados, 2004, Partes I e III; KREIN, José Dari. O aprofundamento da flexibilização das 
relações de trabalho no Brasil nos anos 90. Dissertação. Universidade Estadual de Campinas, 2001. 
Especificamente sobre os impactos do neoliberalismo no Direito: CASTRO, Carla Appollinario de. Das 
fábricas aos cárceres: mundo do trabalho em mutação e exclusão social. Dissertação. Universidade 
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Recentemente, já na década de 2000, o trabalho associado foi reestimulado com 

o fomento do poder público (via Senaes/MTE) e Secretarias/Superintendências 

Estaduais e Municipais) e da sociedade civil (via sindicatos, ITCPs, movimentos 

sociais, Fóruns Brasileiro e Estaduais de Economia Solidária)37. 

Segundo registros do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

(SIES) da Senaes, banco de dados quantitativos, construído pelo 2º Mapeamento 

Nacional da Economia Solidária no Brasil (realizado entre 2010 e 2013), foram 

identificados 19.708 iniciativas de trabalho associado, 803.373 trabalhadores associados 

e 620.258 trabalhadoras associadas. É em um cenário de precarização social do 

trabalho, no mundo do trabalho contemporâneo, que estes 1.423.631 trabalhadores 

associados identificados se encontram imersos38. 

A precarização social do trabalho, no contexto de mundialização do capital e de 

políticas neoliberais, é uma estratégia de dominação do novo padrão de 

desenvolvimento capitalista, a acumulação flexível39, que, por sua vez, impõe condições 

de trabalho e emprego precários no mundo do trabalho. 

A precarização social do trabalho “é um processo econômico, social e político 

que se tornou hegemônico [...] é um fenômeno velho e novo, é diferente e igual, é 

passado e presente e é um fenômeno de caráter macro e microssocial”40. Portanto, 

                                                                                                                                          
Federal Fluminense, 2010; ____; O mundo do trabalho hoje no Brasil: breves considerações sobre a nova 
ofensiva neoliberal. In: 5º Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito, 2015, Niterói – RJ; 
FREITAS, Carlos Eduardo Soares de. A regulamentação das relações de trabalho no governo Fernando 
Henrique Cardoso. In: Revista da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Salvador, n. 9, p. 19-45 
jan/jun. 2003. Sobre Economia Solidária, Terceiro Setor e neoliberalismo: ANTUNES, Ricardo. Os 
sentidos do trabalho – ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 
111-115. 
37 SINGER, Paul. Economia Solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul; SOUZA, 
André Ricardo de (orgs.). A Economia Solidária no Brasil – a autogestão como resposta ao desemprego. 
São Paulo: Contexto, 2003a. 
38 A ação de Mapeamento da Economia Solidária no Brasil feita pela Senaes, concretizada no SIES e 
publicada sob o título Atlas da Economia Solidária no Brasil, promoveu o levantamento de informações e 
a consequente formatação de um banco de dados nacional sobre a economia solidária (ES), com a 
finalidade de subsidiar a formulação, planejamento e execução de políticas públicas, dar visibilidade às 
diversas manifestações da ES no mundo do trabalho e propiciar um auto-reconhecimento dos militantes 
da ES (identificação; abrangência e características gerais; tipificação e dimensionamento da atividade 
econômica; investimentos, acesso a crédito e apoios; gestão do empreendimento econômico solidário 
(EES); situação de trabalho no EES; e dimensão sociopolítica e ambiental). Em outras palavras, com a 
ação, a Senaes comunica que apresenta um retrato da ES no Brasil (SENAES. Atlas da Economia 
Solidária no Brasil 2005-2007, 2009, p. 11; ___. Sistema Nacional de Informações em Economia 
Solidária (2009-2013). Atlas Digital da Economia Solidária: dados do segundo mapeamento nacional de 
empreendimentos econômicos solidários. 2013. Disponível em: http://sies.ecosol.org.br/atlas. Acesso em: 
15.01.2015).  
39 HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992, parte II – A 
transformação político-econômica do capitalismo do final do século XX, p. 115-185. 
40 DRUCK, Graça. Precarização Social do Trabalho. In: IVO, Anete et al(Org.). Dicionário Temático 
Desenvolvimento e Questão Social. 81 problemáticas contemporâneas. Ed. Annablume, 2013, p. 373. 
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atinge todos os trabalhadores – e claro, também o segmento do trabalho associado –, em 

menor ou maior grau, conforme forem os níveis de democracia, organização coletiva e 

efetividade dos direitos conquistados. 

Para Pierre Bourdieu, a precarização está presente em toda a vida social, nos 

setores públicos, setores privados, educação, cultura, indústria, jornalismo, meios de 

comunicação etc; espalha desestruturação da existência, degradação da relação do ser 

humano com o mundo-tempo-espaço; promove exploração e instabilidade, atingindo os 

indivíduos objetiva e subjetivamente, afetando-os profundamente, impedindo-os de 

fazer qualquer antecipação racional e de, minimamente, ter crença e esperança no 

futuro; inscreve-se “num modo de dominação de tipo novo, fundado na instituição de 

uma situação generalizada e permanente de insegurança, visando obrigar os 

trabalhadores à submissão, à aceitação da exploração”41. 

Especificamente no mundo do trabalho, como bastante relatado nos três volumes 

do livro Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil e no livro A perda da razão social do 

trabalho: terceirização e precarização42, o processo de precarização do trabalho tem se 

expressado pela extrapolação e intensificação da jornada de trabalho, desemprego 

estrutural, subemprego, informalidade, subcontratação, trabalho parcial, trabalho 

domiciliar, trabalho temporário, terceirização, desestruturação das condições de 

trabalho, agravamento e surgimento de novas doenças do trabalho dentre outros.  

Para Graça Druck, a precarização do trabalho 

[...] se refere, fundamentalmente, aos resultados e impactos da 
flexibilização, cujos conteúdos mais recorrentes nas análises são: 
fragmentação; segmentação dos trabalhadores; heterogeneidade; 
individualização; fragilização dos coletivos; informalização do 
trabalho; fragilização e crise dos sindicatos; e a mais importante delas, 
a idéia de perda – de direitos de todo tipo – e da degradação das 
condições de saúde e de trabalho. Noções que dão conteúdo à idéia de 
precarização, considerada como a implicação mais forte da 
flexibilização43. 
 

Os estudos de tipologia da precarização de Tânia Franco e Graça Druck44 

apontam como indicadores de precarização do trabalho para a realidade brasileira: a 

                                                
41 BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Trad. Lucy Magalhães. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 124. 
42 ANTUNES, Ricardo. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, Vol. I, II e III. São Paulo: Boitempo, 
2006, 2013 e 2014; DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia (Org.). A perda da razão social do trabalho: 
terceirização e precarização. São Paulo: Boitempo, 2007. 
43 DRUCK, Graça. Op. cit, 2011, p. 73-74. 
44 FRANCO, Tânia; DRUCK, Graça. O trabalho contemporâneo no Brasil: terceirização e precarização. 
In: Seminário Fundacentro. Salvador, 2009; DRUCK, Graça. Trabalho, Precarização e resistências: 
novos e velhos desafios. In: Caderno do CRH, v. 24, p. 35-55, 2011. 
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vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades sociais, intensificação do 

trabalho e terceirização, insegurança e saúde no trabalho, perda das identidades 

individual e coletiva, fragilização da organização dos trabalhadores, e condenação e 

descarte do Direito do Trabalho.  

É neste quadro de hegemonia neoliberal45 - padrão de desenvolvimento do 

capitalismo contemporâneo -, em especial política e ideológica, que, desde a década de 

1990, o governo federal brasileiro adotou como referência obrigatória de políticas 

governamentais o apoio e o incentivo aos pequenos empreendimentos econômicos, 

enquanto instrumento de inserção produtiva para distintos segmentos de trabalhadores 

face ao desemprego e combate à pobreza, via financiamento do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Estas medidas, apesar das “variações” políticas e ideológicas, 

tinham/têm respaldo e conformidade com as proposições das organizações financeiras 

internacionais (FMI e Banco Mundial), sua validação externa, e de empresários, 

sindicatos46 e ONGs, sua validação interna47. 

Assim, o governo federal brasileiro implementa políticas públicas de mercado de 

trabalho direcionadas, sobretudo, para os trabalhadores pertencentes a grupos mais 

vulneráveis, dentre as quais se destaca o incentivo às iniciativas de economia solidária 

(ES), desde a primeira década de 200048. 

                                                
45 Para maior ampliação do debate sobre hegemonia neoliberal e sua repercussão no governo federal 
desde a década de 1990, ver ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; 
GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz 
e Terra, 1995, p. 9-37; BOITO JR. Armando. Hegemonia neoliberal no governo Lula. In: Cemarx – 
Crítica Marxista. n.17. Rio de Janeiro: Revan, 2003; OLIVEIRA, Francisco de. Hegemonia às avessas. 
In: Revista Piauí. n.7, jan/2007. Disponível em: 
http://www.revistapiaui.com.br/edicao_4/artigo_295/Hegemonia_as_avessas.aspx. Acesso em: 
10.03.2008. 
46 Especificamente, em relação às ações sindicais para a geração de ocupação e renda para os 
trabalhadores informais e desempregados, recomenda-se a leitura de JESUS, Selma Cristina Silva de. Da 
“cidadania regulada” à cidadania regressiva: um estudo de caso do projeto de cooperativismo urbano 
da CUT. Tese. Universidade Federal da Bahia, 2010, que apresenta um estudo sobre a relação entre 
sindicalismo e cooperativismo, a partir da experiência da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no 
âmbito da economia solidária, por meio das ações e projetos desenvolvidos pela Agência de 
Desenvolvimento Solidário (ADS). Ao final, a autora conclui que as ações da CUT/ADS têm contribuído 
para a perda da razão social do trabalho, e não para a constituição de uma “nova razão social do 
trabalho”. 
47 ALENCAR, Mônica Maria Torres de. O apoio às pequenas unidades produtivas no Brasil: alternativa 
ao desemprego ou (des)construção do trabalho assalariado no Brasil? In: FRANCISCO, Elaine Marlova 
Venzon; ALMEIDA, Carla Cristina Lima de (Orgs.). Trabalho, território, cultura: novos prismas para o 
debate das políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2007, p. 99-101. 
48 CHAUÍ, Marilena. Uma nova classe trabalhadora. In: 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil: 
Lula e Dilma. Emir Sader (Org.). São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: FLACSO Brasil, 2013, p. 129; 
KREIN, José Dari; SANTOS, Anselmo Luís dos; MORETTO, Amilton. Trabalho no Brasil: evolução 
recente e desafios. In: Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, v.34, n.124, p.27-53, jan./jun de 
2013, p. 43-49; SOARES, Marcos Antonio Tavares. Trabalho Informal: da funcionalidade à subsunção 
ao Capital. Vitória da Conquista: Edições Uesb, 2008, p. 105. 
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A Senaes, órgão público vinculado ao MTE, desde sua institucionalização em 

junho de 2003 (Lei nº 10. 683/2003 e Decreto 4.764/2003), é a detentora da 

competência para a promoção de políticas públicas nacional de ES.  

Oficialmente, a ES é definida como “conjunto de atividades econômicas de 

produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de 

autogestão”49, orientadas pelos princípios da cooperação, autogestão, dimensão 

econômica, solidariedade e trabalho como princípio educativo, que  

[...] aponta para uma nova lógica de desenvolvimento sustentável com 
geração de trabalho e distribuição de renda, mediante um crescimento 
econômico com proteção dos ecossistemas. Seus resultados 
econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos 
participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na 
reversão da lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e 
dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua integralidade 
como sujeito e finalidade da atividade econômica50. 
 

A Senaes, ancorada no Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, 

formalizado na condição de política pública nos Planos Plurianuais 2004-2007, 2008-

2011 e 2012-2015, desenvolveu diversas ações: formação de gestores públicos, 

educadores e lideranças atuantes na ES; apoio a projetos de empresas recuperadas por 

trabalhadores em regime de autogestão; apoio às ITCPs; implantação de assistências 

técnicas voltadas para o suporte ao trabalho associado/empreendimento econômico 

solidário (EES)51; promoção de projetos de desenvolvimento local; apoio às feiras de 

ES; apoio a bancos comunitários de desenvolvimento; apoio/promoção de Conferências 

Nacionais, Estaduais e Territoriais e dentre outras52. 

                                                
49 SENAES. Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005. Brasília, 2006, p. 06. 
50 Idem, 2006, p. 8. 
51 A Senaes descreve Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) como uma organização: I) coletiva 
- organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas 
autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes e centrais etc; II) cujos participantes ou 
sócios(as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e rural que exercem coletivamente a gestão das 
atividades, assim como a alocação dos resultados; III) permanentes, incluindo os empreendimentos que 
estão em funcionamento e aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes 
constituído e as atividades econômicas definidas; IV) com diversos graus de formalização, prevalecendo a 
existência real sobre o registro legal e; V) que realizam atividades econômicas de produção de bens, de 
prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de 
comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário. 
SENAES. Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005, 2006, p. 11-13. Neste trabalho, a nomenclatura 
“Empreendimentos Econômicos Solidários (EES)”, sempre que possível, será substituída por iniciativas 
de trabalho associado ou demais termos já sinalizados na nota de rodapé nº 1, por ela veicular em seu 
corpo textual a palavra “Empreendimento”, vocábulo alinhado à perspectiva do empreendedorismo/razão 
empreendedora. 
52 SENAES. Avanços e Desafios para as Políticas Públicas de Economia Solidária no Governo Federal 
2003/2010. Brasília, 2012, p. 10-27. 
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As Conferências de Economia Solidária, no âmbito das políticas públicas 

implementadas pela Senaes, em tese, têm por objetivos primordiais a elaboração dos 

fundamentos da ES e o seu papel para a construção de um desenvolvimento sustentável, 

democrático e socialmente justo; o estabelecimento de prioridades e estratégias de 

atuação para as políticas e programas de ES e mecanismos de participação e controle 

social; e o balanço do acúmulo da ES e das políticas públicas implementadas53. Ao 

todo, já ocorreram três Conferências Nacionais de Economia Solidária em 2006, 2010 e 

2014, com etapas nacional, temáticas, estaduais e/ou regionais/territoriais, tendo 

composição tripartite: representantes de iniciativas do trabalho associado, representantes 

de órgãos governamentais, e de representantes de movimentos sociais, entidades de 

apoio e fomento e organizações que estejam envolvidas em ações de promoção, 

fomento e/ou assessoria à ES. 

Acerca da situação das iniciativas de trabalho associado relacionada ao mundo 

do trabalho e ao direito, o Documento Final da II Conferência Nacional de Economia 

Solidária expôs o seguinte balanço: 

Permanecem inúmeras as barreiras que impedem a adequada 
formalização das organizações econômicas de cooperação e de 
trabalho associado. O Sistema de Informações em Economia Solidária 
(SIES) identificou que cerca de um terço (1/3) dos empreendimentos 
econômicos solidários são informais e 10% se organizam como 
cooperativas54. 
 

Do excerto, sob a lupa dos indicadores de precarização, extrai-se que o trabalho 

associado tem sido marcado por ter na sua genealogia um elevado índice de 

informalidade, uma das evidências de vulnerabilidade de inserção no mundo do 

trabalho, de fragilização da organização dos trabalhadores e de descartabilidade do 

Direito do Trabalho. De partida, já se permite indagar: Como se dá a relação fuga e/ou 

reprodução da precarização do trabalho no trabalho associado? Quais são as variáveis 

que interferem concretamente neste binômio? Como estudar a complexidade do 

fenômeno sem automatizar teorias, sem estabelecer generalizações/simplificações, e/ou 

ter conclusões apressadas acerca da totalidade e do singular em sua relação contraditória 

e histórica? Como o Direito posto interfere/contribui para a situação de (des)proteção da 

relação de trabalho? 

                                                
53 SENAES. Economia Solidária como estratégia e política de desenvolvimento. I Conferência Nacional 
de Economia Solidária, Anais, 2006. 
54 SENAES. Pelo direito de produzir e viver em cooperação de maneira sustentável. II Conferência 
Nacional de Economia Solidária, Documento Final, 2010, item 42. 
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O traço marcante da informalidade foi reconfirmado pela Senaes, no 2º 

Mapeamento Nacional da Economia Solidária no Brasil. O quadro apresentado adiante, 

que apresenta informações do trabalho associado no Brasil e na Bahia, bem como do 

município de Lençóis - localidade onde será realizada a pesquisa de campo -, informa as 

formas jurídicas identificadas nas iniciativas de trabalho associado. Mais precisamente, 

mostra as pessoas jurídicas, uma das expressões da forma jurídica, que estão associadas 

às relações de trabalho nas iniciativas de trabalho associado. 

Antes de noticiar as formas jurídicas do Mapeamento, previamente, expõe-se 

que se adota de E. P. Pachukanis a compreensão do que é o Direito, a forma jurídica: 

[...] o direito, considerado como forma, não existe somente na cabeça 
das pessoas ou nas teorias dos juristas especializados; ele tem uma 
história real, paralela, que tem seu desenvolvimento não como um 
sistema conceitual, mas como um particular sistema de relações. [...] 
[Os] conceitos jurídicos [...] refletem teoricamente o sistema jurídico 
enquanto totalidade orgânica. Em outros termos, a forma jurídica, 
expressa por abstrações lógicas, é um produto da forma jurídica real e 
concreta [...], um produto da mediação real das relações de 
produção55. 
 

Pachukanis, com esta proposição, questiona o Direito a começar pela forma, e 

não pelo conteúdo, ao introduzir a análise dialética para olhar a forma jurídica e 

compreender o Direito enquanto fenômeno historicamente determinado, que possui 

categorias desenvolvidas para conformar uma teoria geral do direito. A forma jurídica, 

neste raciocínio, não se explica por si só, mas é expressão da estrutura econômica da 

sociedade e de suas relações sociais; e “[...] o direito, enquanto conjunto de normas, não 

é senão uma abstração sem vida”56. 

Nesta linha de ideias, inferindo a partir de Marx e Pachukanis, Vinícius Casalino 

(2015) ratifica que a análise do direito não deve se ater à aparência (o seu primeiro 

momento), sob pena de se realizar uma crítica superficial e recair na ideologia jurídica; 

a crítica marxista do direito exige o ingresso na esfera da produção capitalista e a 

análise de como ocorre a mediação jurídica57. 

                                                
55 PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. São Paulo: Editora 
Acadêmica, 1988, p. 12. 
56 Idem. Op. cit, 1988, p. 12.  
57 CASALINO, Vinícius. Troca, circulação e produção em Teoria geral do direito e marxismo: sobre a 
crítica “circulacionista” à teoria de Pachukanis. In: VERINOTIO (Revista On-line de Filosofia e Ciências 
Humanas). Marxismo e Direito: 90 anos de Teoria Geral do Direito e Marxismo, de E. P. Pachukanis. 
SARTORI, Vitor Bartoletti (editor), nº 19, Ano X, abr./2015. Disponível em: 
http://www.verinotio.org/revistas.php?revista=19. Acesso em: 13.09.2015. Complementa ainda o autor: 
“[...] uma dialética pensada em termos marxianos exige que a categoria que exprime a forma jurídica 
como concreto pensado deve ser a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade na diversidade. 
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Voltando à forma jurídica das relações de trabalho das iniciativas de trabalho 

associado mapeadas pela Senaes: 

 

Tabela 01 – Mapeamento Nacional da Economia Solidária (2009-2013): Brasil a Lençóis 

MAPEAMENTO 
DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 
2009 – 201358 

Grupo 
Informal 

Associação Cooperativa 
Sociedade 

Empresária 
/ Mercantil 

Nº de 
EES 

Brasil 6.018  
(30,5%) 

11.823 
(60%) 

1.740 
(8,8%) 

127 
(0,7%) 

19.708 
(100%) 

Bahia 294 
(20,25%) 

1.057 
(72,80) 

93 
(6,40%) 

08 
(0,55%) 

1.452 
(100%) 

Microrregião de 
Seabra/Lençóis 

10 
(20,5%) 

37 
(75,5%) 

02 
(4%) 

00 
(0%) 

49 
(100%) 

Lençóis 03 
(42,9%) 

04 
(57,1%) 

00 
(0%) 

00 
(0%) 

07 
(100%) 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Atlas da Economia Solidária 2009-2013. 

 

Esta amostra estatística do trabalho associado, precisamente recortada para os 

devidos limites e fins desta pesquisa, é, no mínimo, intrigante, quando se pensa na 

proteção jurídica do trabalho associado – como mais uma forma de proteção social no 

mundo do trabalho –, em tempos de precarização do trabalho. E, de imediato, além de 

tantos outros olhares possíveis, surgem questões como:  

I) A forma jurídica sociedade empresária/mercantil tem correspondência com os 

sentidos do trabalho associado, tendo em vista que tem por finalidade o lucro? Em caso 

positivo, a proteção jurídica do trabalho associado deve se dar, prioritariamente, pelo 

direito do trabalho ou pelo direito empresarial?; 

II) A forma jurídica cooperativa, tradicionalmente identificada com o trabalho 

associado, não seria a forma jurídica mais adequada de representação? E por que está 

sub-representada?; 

III) A forma jurídica associação – que é a figura jurídica disparadamente mais 

bem representada e que tem por finalidade a realização de atividades não econômicas – 

é a forma de organização mais pertinente ao trabalho associado, visto que uma das 

características deste trabalho é a realização de atividade econômica? Quais os 

significados desta contradição?; 

                                                                                                                                          
Esta síntese, contudo, impõe a exigência de que a relação de direito seja necessariamente desdobrada da 
relação mercantil, como faz Pachukanis [...]” (Idem. Op. cit, 2015, p. 123). 
58 SENAES. Op. cit, 2013.  
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IV) Por obviedade, os trabalhadores do grupo informal, os sem forma jurídica 

adequada e a segunda maior manifestação do trabalho associado, convivem com a 

desproteção jurídica, que, por consequência, também afeta a proteção social. O que isto 

representa para os seus contratos de trabalho59 e direitos correlatos (trabalhistas, 

previdenciários, civis e securitários em geral)? Quais outros sentidos e significados 

podem ser extraídos desta condição?;  

V) O trabalho associado, representado pela soma das formas jurídicas 

associação e grupo informal, alcança índices acima de 90%. O que significa este índice 

quando se correlacionam trabalho associado, proteção social e Direito posto? Quais 

desdobramentos podem ser gerados para as outras esferas da vida social? Quais análises 

podem ser feitas a partir da aparência desta constatação? 

É deste emaranhado de questões, que correlaciona proteção social e trabalho 

associado, de onde emerge a proposição da pesquisa de analisar a (des)proteção jurídica 

das relações de trabalho no trabalho associado; sempre tendo clareza do contexto 

apresentado acima (neoliberalismo, reestruturação produtiva, precarização do trabalho, 

políticas públicas de geração de trabalho e renda direcionadas a segmentos vulneráveis, 

e regulamentação do trabalho). 

Feitas as considerações sobre iniciativas do trabalho associado correlacionadas 

ao contexto geral do mundo do trabalho e às políticas públicas, resta saber, 

especificamente, quais relações os grupos produtivos têm estabelecido no mundo do 

trabalho.  

As pesquisas de Jacob C. Lima60 têm contribuído bastante para elucidar o estado 

das iniciativas do trabalho associado no mundo do trabalho contemporâneo do Brasil, 

inclusive ofertando suporte para novos desdobramentos por investigar. Em uma de suas 

                                                
59 Sob o ângulo do Direito posto, contrato de trabalho, em sentido amplo, “é o acordo tácito ou expresso 
mediante o qual ajustam as partes pactuantes direitos e obrigações recíprocas”, tendo por “objeto a 
pactuação de prestação de serviços por uma pessoa natural a outrem”. DELGADO, Maurício Godinho. 
Curso de Direito do Trabalho. 12ª. São Paulo: Ltr, 2012, p. 503 e 506. Esta definição é mais ampla do 
que a expressa no artigo 442 da CLT, que, em verdade, conceitua contrato de emprego.  
60 LIMA, Jacob Carlos. Op. cit, 2004; ____. Trabalho flexível e autogestão:  um estudo comparativo entre 
cooperativas de terceirização industrial. In: LIMA, Jacob Carlos. Ligações perigosas: trabalho flexível e 
trabalho associado. São Paulo: Annablume, 2007, p. 127-170; ____. Cooperativas, trabalho associado, 
autogestão e economia solidária: a constituição do campo de pesquisa no Brasil. In: GEORGES, Isabel P. 
H.; LEITE, Márcia de Paula. Novas configurações do trabalho e economia solidária. São Paulo: 
Annablume; Fapesp, 2009a, p. 195-226; ____; LEITE, Márcia de Paula; ARAÚJO, Angela Maria de 
Carneiro (Orgs.). O trabalho na economia solidária: entre a precariedade e a emancipação. São Paulo: 
Annablume, 2015. 
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pesquisas61, o autor disserta sobre os paradoxos envoltos ao trabalho associado no Brasil 

a partir da década de 1990, estes que são reflexos da própria dinâmica do capitalismo 

ante as formas alternativas contrapostas a ele. O estudo destaca três cenários do trabalho 

associado:  

Cenário I: O “trabalho associado” como produto da política vigente e da 

reestruturação econômica, sendo representante da flexibilidade pela “ausência” de 

contratos e pela responsabilização do trabalhador na regularidade dos seus ganhos. Aqui 

o “trabalho associado”, em regra formalizado como cooperativa, é visto como um 

negócio para atuar no mercado, a exemplo das cooperativas intermediadoras de mão de 

obra (terceirização), e é organizado por empresas industriais e agrícolas com o apoio da 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).  

A OCB, instrumentalizada por lei da época do regime militar (art. 15, da Lei 

5.764/1971), representa formalmente o cooperativismo tradicional. Este, por sua vez, 

caracteriza-se por ter orientação para o mercado, adotar uma gestão com princípios de 

inserção empresarial do movimento cooperativista internacional e constituir 

“oligopólios” concentradores de recursos e poder econômico e político62. Logo, 

desvirtua a construção histórica e a prática dos sentidos do trabalho associado.  

Cenário II: O trabalho associado como reconstrução de um ideário de um novo 

socialismo, que busca superar progressivamente a visão de manutenção dos empregos 

e/ou de alternativa ao desemprego. Esta modalidade, apoiada por sindicatos, associações 

de empresas de autogestão e movimento de economia solidária, procura concretizar 

princípios e visão de gestão e propriedade distintas da do mercado, apesar de atuar nele 

e sofrer as consequências de suas oscilações e imposições;  

Cenário III: O trabalho associado como inserção social, sendo composto por 

grupos excluídos do mercado de trabalho (trabalhadores de baixa renda e/ou em 

situações de risco) e apoiado por atividades de extensão das universidades, via ITCP. 

Neste cenário, em regra, funciona como variação do trabalho informal, e os seus 

trabalhadores buscam outras formas de manutenção (trabalho autônomo, doméstico 

etc.). 

Estas manifestações do trabalho associado na realidade concreta, apresentados 

por Jacob C. Lima como uma espécie de introdução à sociologia do trabalho associado, 

                                                
61 LIMA, Jacob Carlos. Paradoxos do trabalho associado. In: Tempo Social (USP), v. 21, p. 113-132, 
2009b; LIMA, José Raimundo Oliveira. A Economia Popular e Solidária como estratégia para o 
desenvolvimento local solidário. Tese. Universidade do Estado da Bahia, 2014, p. 27. 
62 Idem. 
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por um lado, sinalizam que o debate não deve se limitar ao campo ideológico, e também 

relativizam a polarização entre: alternativa de emancipação e libertação da exploração 

capitalista versus artimanha do capital para a precarização das relações de trabalho ou 

forma secundária de organização do trabalho. Por outro lado, ressaltam a necessidade de 

maior aprofundamento na temática, para investigar as possibilidades, os porquês e as 

condicionalidades do trabalho associado no capitalismo. 

Faz-se urgente, deste modo, investigar os diversos obstáculos encontrados pelo 

trabalho associado no mundo do trabalho, dentre eles a legislação laboral, assim como 

compreender as peculiaridades das teorias sobre precarização, notadamente quando se 

investiga um tema que não deriva da relação convencional de emprego (patrão x 

empregado), campo de estudo tradicional da Sociologia do Trabalho. 

Neste sentido, as informações produzidas pelas Senaes, principalmente as do 

Mapeamento Nacional de Economia Solidária, podem servir como ferramentas iniciais 

e auxiliares para subsidiar pesquisas sobre trabalho associado e os seus diversos recortes 

temáticos. A ação do Mapeamento (2005-2007 e 2010-2013), produto de esforço 

coletivo de cooperação entre poder público, movimentos sociais, entidades de apoio e 

campo acadêmico, detalha informações de cerca de vinte mil grupos produtivos, 

relativas à área de atuação, infraestrutura, atividade econômica, forma jurídica, gestão e 

organização do trabalho, financiamento, composição do grupo (gênero, raça etc.), 

remuneração, participação em movimentos sociais, histórico (criação, conquistas, 

desafios etc.), produção, comercialização, prestação de serviço (modo, destino e 

participantes)63. 

A esta pesquisa interessa, por ora, dentre tantos os possíveis olhares sobre o 

Mapeamento, o detalhamento referente à forma jurídica das relações de trabalho das 

iniciativas de trabalho associado, para fins de auxílio à análise da pergunta-problema, 

em um contexto de desconstrução do papel do Estado na regulação das relações de 

trabalho e de necessidade de proteção social da coletivização de trabalhadores no 

mundo do trabalho. 

Na perspectiva de compreender como ocorre o processo de (des)proteção social 

do trabalho associado e quais as afinidades e distinções com o plano geral e teórico 

apresentado por diversos teóricos da sociologia do trabalho e do direito do trabalho, 

                                                
63 Para maiores informações sobre metodologia, estatísticas e uma visão geral do Mapeamento da 
Economia Solidária no Brasil, ver GAIGER, Luiz Inácio Germany (Coord.); KUYVEN, Patrícia 
Sorgatto; OGANDO, Cláudio Barcelos; KAPPES, Sylvio Antonio; SILVA; Jardel Knech. A economia 
solidária no Brasil: uma análise de dados nacionais. São Leopoldo: Oikos, 2014. 
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escolhe-se, para o estudo empírico, o grupo produtivo Chapada em Retalhos, localizado 

em um importante Território de Identidade do estado da Bahia: o da Chapada 

Diamantina. Espera-se, com isto, aprofundar a análise, dentro dos limites propostos, 

sem promover simplificações e generalizações apressadas que ‘deformem’ a realidade 

concreta do tema estudado.  

Dito de outra forma, a proposição é pesquisar o tema sem perder de vista a 

relação de complexidade, tensão e mediação que se dá entre singularidade e totalidade, 

particular e geral, homogeneidade e heterogeneidade, trabalho associado e trabalho 

assalariado, alternativa e/ou reprodução da precarização do trabalho; em que o estudo 

empírico será um fator de suporte imprescindível à análise das formas de manifestação 

do grau e intensidade destes binômios na proteção jurídica do trabalho associado. 

Delimitado melhor o tema de estudo e sua problemática, faz-se necessário 

também informar, minimamente, quais temáticas relacionadas ao trabalho associado 

esta pesquisa não se propõe a aprofundar: processos de trabalho, organização do 

trabalho, mercado de trabalho (estrutura ocupacional e recortes de gênero, raça, renda, 

escolaridade etc.), saúde e segurança do trabalho, divisão sexual do trabalho, 

sindicalismo, autogestão e políticas públicas. Contudo, elas aparecerão de forma 

tangencial no transcurso do estudo, especialmente por se reconhecer os paralelos e as 

interseções temáticas com o conjunto do tema a ser investigado.  

Agora, antes de adentrar a exposição do estudo empírico, faz-se uma avaliação 

da função do Direito no processo de regulação/regulamentação da precarização do 

trabalho, a fim de criar mais subsídios à análise da (des)proteção jurídica das relações 

de trabalho no trabalho associado. Para tanto, o próximo tópico apresenta mais 

detalhadamente a concepção de Direito que margeia a pesquisa, bem como analisa as 

formas jurídicas de proteção do trabalho no trabalho associado, a partir das informações 

do Mapeamento Nacional da Economia Solidária. 

 

1.3 TRABALHO ASSOCIADO E DIREITO: A FORMA JURÍDICA DA 

(DES)PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO 

 

O Direito, mais precisamente o Direito do Trabalho, aduz que, dentro do gênero 

relação de trabalho64, as relações jurídicas travadas entre os integrantes da pessoa 

                                                
64 Segundo o Direito posto, relação de trabalho é gênero, da qual são espécies a relação de emprego 
(emprego urbano, emprego rural, emprego doméstico, aprendiz etc) e as demais relações de trabalho 
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jurídica cooperativa não devem ser juridicamente confundidas com a espécie relação de 

emprego, por não conter a junção de seus elementos fático-jurídicos prescritos nos 

artigos 2º, 3º e 442, da CLT. Isto é, empregado e empregador como partes/sujeitos de 

direito do contrato individual de emprego, em que o empregado é caracterizado por ser 

pessoa física e prestar serviços de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada 

juridicamente; e o empregador é o responsável pelo risco do negócio e gestão do labor 

do empregado. O empregado, como resultado de seu esforço, recebe um salário 

equivalente a seu trabalho. Esta é a perspectiva aparente do Direito.  

Em confronto com a perspectiva aparente/positivista do Direito, Piotr Stutchka 

compreende que “o Direito é um sistema (ou uma ordem) de relações sociais, que 

corresponde aos interesses da classe dominante e que, por isso, é assegurado pelo seu 

poder organizado (o Estado)”65.  

Pachukanis, no mesmo sentido, explica que “toda relação jurídica é uma relação 

entre sujeitos. O sujeito é o átomo da teoria jurídica, o seu elemento mais simples, que 

não se pode decompor”66. Com a compreensão de que o sujeito de direito é a categoria 

mais simples do Direito, o autor parte dela (a categoria sujeito de direito) para explicar 

porque o Direito é também elemento estruturante do modo de produção capitalista. Este 

raciocínio teórico-metodológico adotado, do simples ao complexo, é simétrico ao que 

Marx elaborou com a categoria mercadoria para compreender o modo de produção 

capitalista. 

Márcio B. Naves, em seu estudo da teoria de Pachukanis, analisando a inter-

relação do modo de produção capitalista com a categoria sujeito de direito, diz que:  

A constituição da forma sujeito de direito está, portanto, ligada ao 
surgimento de determinadas relações sociais de produção no âmbito 
das quais a relação de troca de mercadorias se generaliza a tal ponto 
que passa a abarcar também a força de trabalho humana. Para que as 
relações de produção capitalistas se configurem, é necessária a 
existência, no mercado, dessa mercadoria especial que permite a 
valorização do capital, a força de trabalho. Ora, a força de trabalho só 
pode ser oferecida no mercado e, assim, penetrar na esfera da 
circulação, transfigurada em elemento jurídico, isto é, sob a forma do 

                                                                                                                                          
(trabalho avulso, trabalhado autônomo, trabalho eventual, estágio, empreendedor etc). Sob a ótica 
marxiana, todas compõem a contratualização do trabalho (assalariado), uma forma histórica do Trabalho. 
65 STUTCHKA, Piotr. Direito de Classe e revolução socialista. 2º Ed. São Paulo: Instituto José Luís e 
Rosa Sundermann, 2001, p. 76. Complementa ainda: “Ainda que vários sábios burgueses tenham 
concebido alguns traços do Direito precisamente como nós o fizemos, acabaram caindo sempre em um 
impasse, porque não querem ou, melhor dito, não podem se posicionar levando em conta o critério de 
classe” (Idem). 
66 PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Op. cit, 1988, p.68. 
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direito, por meio das categorias jurídicas – sujeito de direito, contrato, 
etc. – enfim, sob a forma de uma subjetividade jurídica67. 
 

Assim, afastando a ‘fumaça que cobre os olhos’, para captar o Direito em sua 

perspectiva essencial – sem desconsiderar a perspectiva aparente e compreendendo que 

existe uma relação dialética entre essência e aparência, forma e conteúdo –, o primeiro 

parágrafo deste tópico deve ser reescrito de outra maneira: o Direito Capitalista, mais 

precisamente o Direito Capitalista do Trabalho, cumprindo o seu papel de um dos 

reguladores do e no modo de produção capitalista, comunica que, dentro das possíveis 

formas jurídicas de contratualização do trabalho, as iniciativas de trabalho associado 

devem ser formalizadas com a forma jurídica cooperativa, não podendo ser confundida 

com “o estatuto do salariado, que funda a ordem social capitalista baseada na noção 

moderna de trabalho subordinado mediante remuneração”68. No trabalho 

assalariado/estatuto do salariado, o trabalhador/empregado recebe um 

pagamento/remuneração por colocar à disposição do capitalista, proprietário dos meios 

de produção, sua capacidade para o trabalho; o primeiro vende, como mercadoria, seu 

potencial para o trabalho por um determinado tempo do dia (jornada), e o segundo se 

apropria desta força potencial.  

O trabalho, compreendido como força de trabalho, será objeto de 
regulação pelo Direito capitalista em razão de suas características 
singulares, quando comparado às demais formas de trabalho pré-
capitalistas. Dito de outro modo: o que será objeto de regulação pelo 
Direito não é exatamente o trabalho prestado em condições 
capitalistas, mas as relações estabelecidas entre as classes sociais, 
quando o capitalismo se constitui em modo de produção hegemônico. 
A regulação incidirá sobre as relações de trabalho e não sobre o 
trabalho prestado em condições de produção capitalista..., legalizando 
a acumulação de riqueza fundada na exploração da força de trabalho e 
a distribuição de poder inerente às assimetrias objetivas existentes 
entre quem vende e quem compra a força de trabalho. A distinção 
entre a relação de trabalho capitalista em comparação às formas pré-
capitalistas é o fato de que nem todo o trabalho prestado se converte, 
efetivamente, em salário [referindo-se à extração de mais-valor]69. 

                                                
67 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito – um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 
2000, p. 68-69. Para maior aprofundamento na literatura de Pachukanis e na categoria sujeito de direito, 
ver: NAVES, Márcio Bilharinho (Org.). Revista Coleção Ideias 8 - O discreto charme do direito burguês: 
ensaios sobre Pachukanis. Campinas – SP: Unicamp, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2009; 
KASHIURA JR., Celso Naoto. Sujeito de direito e capitalismo. São Paulo: Outras Expressões, 2014, Ato 
III e Conclusões; VERINOTIO (Revista On-line de Filosofia e Ciências Humanas). Marxismo e Direito: 
90 anos de Teoria Geral do Direito e Marxismo, de E. P. Pachukanis. SARTORI, Vitor Bartoletti 
(editor), nº 19, Ano X, abr./2015. Disponível em: http://www.verinotio.org/revistas.php?revista=19.. 
Acesso em: 13.09.2015.  
68 RAMOS FILHO, Wilson. Direito capitalista do trabalho: histórias, mitos e perspectivas no Brasil. São 
Paulo: LTr, 2012, p. 14. 
69 Idem. Op. cit, 2012, p. 15.  
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Assim, o Direito Capitalista do Trabalho tem a funcionalidade de auxiliar na 

organização da sociedade capitalista conforme diretrizes da classe dominante. Contudo, 

não se pode perder de vista que o processo de constituição e materialização em leis do 

Direito Capitalista do Trabalho se dá em meio a longos processos de luta entre classes 

sociais, em que, por um lado, a classe dominante legaliza a exploração da força de 

trabalho e a coerção sobre os trabalhadores, e, por outro, os trabalhadores legalizam 

algumas de suas pautas em ambiente de lutas por direitos70 e lutas sociais. A 

ambiguidade neste ramo do Direito posto é intrínseca e estruturante, fundamentalmente 

quando se pretende, diante de um conflito permanente entre antagônicos, a regulação 

das condições de alienação da mercadoria força de trabalho. Bem como, quando se 

pretende a regulamentação (consagração em lei) dos binômios: melhoria das condições 

de trabalho, e aprimoramento da exploração da força de trabalho para a maior extração 

de mais-valor; diminuição das tensões e conflitos advindos das condições históricas 

concretas, e manutenção de um ambiente adequado à produção e à maneira de existir de 

determinada organização da sociedade; proteção dos trabalhadores contra a exploração 

ilimitada, e limitação e justificação da exploração do trabalho71. 

Neste contexto, a princípio, realmente, o trabalho associado não quer se 

identificar com a verticalização e subordinação constante da relação de emprego, 

porque, social, econômica, política e ideologicamente, se propõe estar na contramão 

deste processo. Enquanto modalidade de trabalho alternativa à hegemonia do estatuto do 

salariado/trabalho assalariado, busca adotar, em sua estruturação e desenvolvimento, as 

diretrizes de prevalência do ser humano sobre o dinheiro, cooperação na atividade 

econômica, democracia participativa, desenvolvimento local e territorial integrado e 

sustentável, respeito aos ecossistemas, adesão voluntária e livre, singularidade de voto 

na decisão, equidade, transparência, propriedade coletiva, valor social do trabalho e 

solidariedade72. 

                                                
70 Consoante nos alerta Bernard Edelman (2016), a luta por direitos é entendida como um momento de 
mobilização e organização políticas, e não com o entendimento de que O Direito é o espaço central e 
principal de luta. 
71 Idem. Op. cit, 2012, Cap. 3. Subsidiado em José de Moura Barros, o autor fornece os seguintes 
exemplos sobre a ambivalência do Direito Capitalista do Trabalho: proteção da maternidade da mulher 
trabalhadora e necessidade do capitalismo de garantir a reprodução da força de trabalho; limitação à 
duração da jornada de trabalho e concessão de férias pagas, e necessidade do capitalismo de garantir a 
recomposição da força de trabalho para dar continuidade à produção (p. 94). 
72 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. 1º ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003b; 
SENAES. op. cit, 2010. Sobre debate da economia solidária e desenvolvimento local, ver: LIMA, José 
Raimundo Oliveira. Economia Popular e Solidária e desenvolvimento local: relação protagonizada pela 
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Sob o olhar jurídico, em sede de análise da (in)compatibilização entre os 

pressupostos fundantes e a consagração em leis, objetivamente, o trabalho associado 

tem sido obstaculizado pelo Direito posto, por não contemplar suas especificidades. Os 

entraves vão desde as exigências para a formalização até o complexo tratamento 

administrativo, tributário, financeiro, econômico e contábil. 

Aponta-se a carência de normas jurídicas a disciplinar de forma 
peculiar as redes produtivas; a prever tratamento tributário 
diferenciado para a renda, produção e circulação de mercadorias e 
serviços proporcionada pelos grupos; a cuidar da previdência social 
dos indivíduos que os compõem e de suas famílias; a tratar dos 
métodos e procedimentos adequados para enfrentamento dos conflitos 
internos e externos ao grupo (destacando-se a mediação popular); a 
estruturar, de forma adequada, o tratamento jurídico da relação dos 
grupos com o Estado, especialmente no que diz respeito às compras 
públicas, ao fomento, à formação específica73. 
 

Tais assertivas são afinadas com as avaliações da Senaes, que, em síntese, 

informa que a construção de um marco jurídico para a economia solidária é 

imprescindível para o seu adequado tratamento (reconhecimento, formalização, 

funcionamento e isonomia tributária) e garantia de acesso às políticas públicas74. 

A constituição de uma forma jurídica que propicie guarida às singularidades do 

trabalho associado vai ao encontro da luta por direitos, da luta pelo direito ao trabalho 

associado; e vai de encontro aos tempos de precarização social do trabalho, aos tempos 

em que “o Direito Capitalista do Trabalho progressivamente vem deixando de ser 

utilizado como um dos principais instrumentos de sedução do modo de produção 

[capitalista] [...]”75. 

A existência de obstáculo à (efetiva, se possível) proteção jurídica do trabalho 

associado – que, por sua vez, pode ser uma das possibilidades de auxílio ao mínimo de 

proteção social dos trabalhadores associados em ambiente do modo de produção 

capitalista –, é verificada quando se afere que as organizações econômicas coletivas de 

trabalhadores em seu modo de existência real e concreto (I) não preenchem 

precisamente a forma jurídica ‘adequada’, em tese, prevista pelo Direito (a forma 

                                                                                                                                          
organicidade das iniciativas. In: Otra Economia, v. 10, nº 18, p. 3-17, 1º sem./2016. Disponível em: 
http://revistas.unisinos.br/index.php/otraeconomia/article/view/otra.2016.1018.01/5337. Acesso em: 
20.07.2016. 
73 PITA, Flávia Almeida. Relações entre o direito e a economia solidária no contexto brasileiro: reflexões 
a partir de uma experiência de incubação. In: XVII Congresso Brasileiro de Sociologia. 2015b, p. 5. 
74 SENAES, op. cit, 2012, p . 44-52. 
75 RAMOS FILHO, Wilson. A terceirização do trabalho no Brasil: perspectivas e possibilidades para uma 
revisão da jurisprudência. In: Revista Fórum Trabalhista. Belo Horizonte: Fórum, ano 03, nº 15, nov/dez, 
2014, p. 157. 
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jurídica cooperativa, por exemplo); ou (II) preenchem (são formalizadas) com outra 

forma jurídica ‘inadequada’, em tese, aos fins pretendidos por elas (a forma jurídica 

associação, por exemplo). 

A explicação minuciosa da relação forma jurídica (in)adequada e (des)proteção 

jurídica do trabalho associado e de trabalhadores associados pode ganhar uma 

infinidade de variáveis ao serem confrontadas com a realidade e com o Direito. Para não 

desembocar em uma tarefa ‘hercúlea’, que é tentar encaixar a multiplicidade da vida 

real (o ser) e a multiplicidade de arranjos jurídicos (o dever ser), e lançar-se em uma 

análise combinatória e probabilística, prefere-se, inicialmente, a título de amostragem 

analítica e aproximativa, fazer uso das informações do Mapeamento Nacional da 

Economia Solidária, que publiciza as formas jurídicas (no caso, as pessoas jurídicas) 

vinculadas às iniciativas de trabalho associado pesquisadas. Posteriormente, o estudo de 

caso nos permitirá fazer uma análise mais térrea sobre forma jurídica e proteção jurídica 

das relações de trabalho no trabalho associado. 

Neste sentido, ratifica-se que 

O Direito enquanto fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na 
norma, seja ela escrita ou não. A norma, como tal, isto é, o seu 
conteúdo lógico, ou é deduzida diretamente das relações preexistentes, 
ou, então, representa, quando promulgada como lei estatal, um 
sintoma que nos permite prever, com uma certa verossimilhança, o 
futuro nascimentos de relações correspondentes. Para afirmar a 
existência objetiva do direito não é suficiente conhecer seu conteúdo 
normativo, mas é necessário saber se este conteúdo normativo é 
realizado na vida pelas relações sociais76. 
 

A despeito da ausência de formas jurídicas ou presença de uma roupa que não se 

ajusta77, concretamente, utilizando as referências do 1º e 2º Mapeamento Nacional de 

Economia Solidária (2005-2007, 2009-2013), o trabalho associado se manifesta assim: 

 

Tabela 02 – Mapeamento Nacional da Economia Solidária: 2005-2007 e 2009-2013  

Mapeamento da 
ES no Brasil 

Grupo 
Informal 

Associação Cooperativa Sociedade 
Empresária / 

Mercantil 

Nº de 
EES 

2005-2007 7.978 
(36,5%) 

11.367 
(52%) 

2.186 
(10%) 

328 
(1,5%) 

21.859 
(100%) 

2009-2013 6.018  
(30,5%) 

11.823 
(60%) 

1.740 
(8,8%) 

127 
(0,7%) 

19.708 
(100%) 

Elaboração: próprio autor. Fonte: Atlas da Economia Solidária 2005-2007 e 2009-2013. 

                                                
76 PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Op. cit, 1988, p. 48-49. 
77 Tal denominação é um subtítulo da pesquisa de Flávia Pita, op. cit, 2015b, na qual faz uma análise 
minuciosa, dentro do Direito posto, das pessoas jurídicas aptas a “representar” o trabalho associado.  
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Amparados nos dados acima e nas questões expostas no tópico anterior, abaixo 

será apresentada cada forma jurídica e suas implicações sobre a proteção jurídica das 

relações de trabalho no trabalho associado. 

I) Sociedade empresária/mercantil: é uma organização de tipo empresarial, que 

tem o empresário78 como figura central e cuja finalidade é lucrativa, extraída 

precipuamente da força de trabalho do empregado. Esta pessoa jurídica é mais utilizada 

pelas empresas recuperadas/de autogestão, na qual cada trabalhador, juridicamente, é 

enquadrado como empresário e tem distintas responsabilidades perante a empresa, de 

acordo ao tipo societário adotado79.  

O trabalho associado, nestes termos, está diante de uma incongruência: encontrar 

guarida em uma forma jurídica estruturada a partir da produção de mais-valor e 

exploração do trabalho. Possivelmente, seja essa uma das razões para o decréscimo, em 

termos percentuais, desta figura no levantamento recente (redução de 50%, de 1,5% 

para 0,7%80). 

A adoção desta forma jurídica significa também abraçar o processo de 

precarização já embutido na legislação, pois valida a tendência contemporânea de 

transferência formal (regulamentação) das relações de trabalho do âmbito do direito do 

trabalho para o direito comercial/empresarial, ao tempo que ainda fragiliza a proteção 

jurídica do trabalho associado e dos seus trabalhadores. Deste modo, não existe relação 

de trabalho, existe relação empresarial com outras empresas e entre sócios, o que 

contribui para ocultar os antagonismos constitutivos da relação de produção capitalista. 

II) Cooperativa: é uma sociedade simples, de caráter não empresarial, 

constituída para prestar serviços a seus sócios, que não possui finalidade lucrativa. É 

disciplinada pelos arts. 1.093 a 1.096, Código Civil (CC), e pelas Leis 5.764/1971 (lei 

geral do cooperativismo), 9.867/1999 (lei especial das cooperativas sociais), 

12.690/2012 (lei especial das cooperativas de trabalho), 4.595/1964 (lei especial das 

cooperativas de crédito – juntamente com a lei complementar 130/2009). Nos casos 

                                                
78 Segundo o Código Civil, em seu art. 966, é empresário: “quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 
79 Os tipos de sociedades empresárias são: limitada (arts. 1.052 a 1.087, CC), anônimas (Lei especial 
6.404/1976, e, subsidiariamente, utiliza-se o CC), em nome coletivo (arts. 1.039 a 1.044, CC), comandita 
simples (arts. 1.045 a 1.051, CC) e comandita por ações (arts. 1.090 a 1.092, CC). 
80 O cálculo percentual foi efetuado a partir dos dados da Tabela acima, e tal procedimento será repetido 
em relação às demais formas jurídicas. Desse modo, em caso de dúvida, sugere-se retornar à Tabela.  
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omissos, resguardadas as suas características peculiares (artigo 1.094, CC), serão 

aplicados os artigos 997 a 1.038, CC, referentes à sociedade simples. 

No âmbito da CLT, o art. 442, § único, incluído na legislação em 1994, é 

enfático sobre a inexistência de relação empregatícia entre os cooperados e a 

cooperativa ou tomador de serviços desta. Esta nova regulamentação é um dos 

exemplos de inserção da precarização do trabalho no Direito, que, notadamente, 

fortalece o cooperativismo tradicional da OCB e garante ‘segurança’ jurídica ao 

processo de reestruturação da produção via terceirização81, em curso no Brasil desde a 

década de 1990. Neste contexto, fazendo uma analogia com o raciocínio de Maria 

Augusta Tavares, que parte do referencial marxiano sobre assalariamento, a forma 

jurídica cooperativa é convergente ao trabalho assalariado, é uma modalidade de 

expressão do trabalho informal. 

Toda relação entre capital e trabalho na qual a compra da força de 
trabalho é dissimulada por mecanismos, que descaracterizam a 
condição formal de assalariamento, dando a impressão de uma relação 
de compra e venda de mercadorias consubstancia trabalho informal, 
embora certas atividades desse conjunto heterogêneo divirjam no 
comportamento. Como as referências conhecidas para regular o 
emprego estão perdendo sua pertinência, a tipologia formal/informal 
se torna insustentável, a não ser que se tenha um conceito de 
formalidade, cuja base para ser trabalhador formal seja tão somente 
estar diretamente empregado por meios de produção tipicamente 
capitalistas, embora submetido à mesma desproteção social que o 
trabalhador informal82. 
 

Mesmo tendo em vista este cenário, sob o prisma histórico, esta é a forma 

jurídica tradicionalmente identificada com o trabalho associado. Então, por que a baixa 

representatividade de 8,8% nos registros do Mapeamento? Flávia Pita83 assevera que as 

razões devem-se a complexidade estrutural e a onerosidade contábil e financeira 

existentes na organização de uma cooperativa, agravadas, inclusive, pela 

impossibilidade de adoção do Simples Nacional (art. 3º, §4º, VI, Lei Complementar 

123/2006) – que é um regime diferenciado, simplificado e compartilhado de 

arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. A impossibilidade de adesão, 

                                                
81 Os estudos de Graça Druck e Tânia Franco (2007, p. 97-118), Jacob Lima (2004), Márcia de P. Leite 
(2009) e Selma C. S. de Jesus (2007) apresentam como a forma jurídica cooperativa está sendo 
viabilizada para a descentralização do processo de produção, sem, entretanto, perderem a condição de 
subordinação do trabalho. 
82 TAVARES, Maria Augusta. Trabalho informal: os fios (in)visíveis da produção capitalista. In: Revista 
Outubro, nº 7. São Paulo: 2002, p. 52. 
83 PITA, Flávia Almeida. Reflexões sobre o direito e a economia popular e solidária no contexto 
brasileiro a partir do problema da formalização jurídica. In: V Taller Internacional de Desarrollo Local, 
2015a, Bayamo – Cuba. 



58 
 

 
 

sobretudo nos ramos mais beneficiados por este regime tributário, a citar a 

comercialização e a produção, confere uma desvantagem de atuação no mercado para os 

grupos produtivos.  

III) Associação: regula-se, genericamente, pelos arts. 44 a 52, CC, e, 

especificamente, pelos arts. 53 a 61, CC. É uma organização de pessoas, que não tem 

finalidade econômica, nem direitos e obrigações recíprocos entre seus associados. Esta 

pessoa jurídica deve se dedicar a fins culturais, assistenciais e sociais, desde que não 

econômicos, bem como os seus sócios não geram entre si direitos e deveres sociais 

(trabalhistas e previdenciários) inerentes ao trabalho associado, como os legalmente 

previstos para a cooperativa e a sociedade empresária. 

A associação, pois, é uma forma jurídica inadequada para dar guarida ao 

trabalho associado, que é categorizado notadamente pela atividade econômica. 

Mas, por que esta figura jurídica, além de obter crescimento percentual no 

levantamento recente, representa quase 2/3 do trabalho associado? A análise de Flávia 

Pita, somada à vivência do subscritor com o trabalho associado, na condição de 

pesquisador e Instrutor Jurídico, apontam como razões: 

(A) a facilidade de constituição da pessoa jurídica, tendo em vista a existência de 

estatutos “prontos” e acessíveis; o baixo valor da taxa de registro cartorial; a 

escrituração contábil bastante simplificada; a maior autonomia em relação à prestação 

de serviços de profissionais liberais; a flexibilidade de procedimentos de alteração 

estatutária (art. 59, II, CC) para adequação às diversas demandas do poder público; a 

maior “segurança” ofertada em caso de dissolução (responsabilização individual dos 

sócios); e a necessidade de associações guarda-chuva etc. 

As associações guarda-chuva são constituídas para reunir outras associações 

e/ou grupos informais com limitado potencial de atuação, dando-lhes condições de 

ampliar os seus espaços de intervenção e melhorar a prestação de serviços a seus 

sócios/trabalhadores, formando uma espécie de “federação”, melhor dizendo, uma 

“cooperativa”, de fato. Também, são criadas para reunir trabalhadores por conta própria, 

que precisam de um mínimo de organização coletiva e de formalização para o exercício 

de suas atividades econômicas; 

(B) O fato de ser o ‘ingresso’ suficiente e necessário para participar de políticas 

públicas focalizadas, como os programas de financiamento e fomento à ES e agricultura 

familiar (ex: PNAE e PAA – respectivamente, Programa Nacional de Alimentação 

Escolar e Programa de Aquisição de Alimentos), feiras de ES e agricultura familiar, 
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projetos de incubação das ITCPs e participação em órgãos colegiados do poder público 

(ex: Conselhos Municipais de Desenvolvimento Econômico e Social, e Conselhos de 

Economia Solidária); 

(C) A imunidade de impostos (art. 9º, IV, c, Código Tributário Nacional – CTN), 

que está vinculada ao cumprimento de requisitos legais (art. 14, CTN), dentre os quais a 

vedação à distribuição de rendas ou patrimônio entre seus associados. Esta regra é 

majoritariamente descumprida, visto que o motivo lógico da formalização, “facilitar” 

prioritariamente a produção e comercialização, colide com os requisitos expostos em 

lei, tornando a associação, inclusive, suscetível de fiscalização trabalhista e tributária e 

de dívidas fiscais. 

O Mapeamento indicia tal desacordo, ao catalogar como principais atividades do 

trabalho associado a produção ou produção e comercialização (56,2%); o consumo, uso 

coletivo de bens e serviços pelos sócios (20%); a comercialização ou organização da 

comercialização (13,3%); e a prestação de serviços ou trabalho a terceiros (6,6%)84. 

Das razões elencadas, destacam-se, aqui, apenas dois importantes 

desdobramentos. O primeiro desdobramento reside no fato de a associação funcionar 

como uma espécie de guarda-chuva para que seus sócios exerçam atividade econômica 

por conta própria. Tal ação, não rara no cotidiano de grupos produtivos, reforça o 

desvirtuamento dos sentidos do trabalho associado, especialmente ao estimular a 

“passagem” do empreendimento econômico solidário para o empreendimento 

econômico individual85, na perspectiva ideológica do empreendedorismo/razão 

empreendedora, bastante incentivada pelas políticas públicas de combate ao 

desemprego e à pobreza pelo governo federal desde a década 1990 e pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)86.  

Um dos principais impulsionadores desta “passagem”, raciocínio que de modo 

geral também se aplica ao trabalho associado do grupo informal, é a busca dos 

trabalhadores pelo mínimo de proteção social, que a figura jurídica do 

                                                
84 SENAES. Op. cit, 2013. 
85 Por oportuno, ressalta-se que houve um decréscimo em números absolutos do trabalho associado no 2º 
Mapeamento recente (2009-2013) de 2.151 grupos produtivos. Este período foi contemporâneo ao 
aumento das taxas de emprego/ocupação e forte estímulo governamental ao MEI, possivelmente estando 
aí algumas das justificativas para a queda. E agora, em tempos de crise econômica e política, com 
elevados índices de desemprego, os números do trabalho associado se elevam? Quais os rumos da Senaes 
diante deste cenário? 
86 ALENCAR, Mônica Maria Torres de. op. cit; CASTRO, Carla Appollinario de. Critica à razão 
empreendedora: a função ideológica do empreendedorismo no capitalismo contemporâneo. Tese. 
Universidade Federal Fluminense, 2013. 
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Microempreendedor Individual87 (MEI), prevista nos arts. 18-A e ss, da Lei 

Complementar 123/2006, garante junto à Previdência Social (benefícios no valor de um 

salário mínimo federal, tais como: auxílio doença, salário-maternidade e aposentadoria, 

menos a de por tempo de contribuição).  

Entretanto, este mínimo de proteção ofertado escamoteia uma lógica perversa do 

discurso oficial, que 

[...] procura sustentar que o empreendedorismo consiste em ótima 
oportunidade que o trabalhador tem para tornar-se empresário (i.e., 
dono do próprio negócio), como forma de solucionar três questões ao 
mesmo tempo: seu desemprego, sua exclusão e sua cidadania perdida. 
Uma crítica a tal discurso se justifica na medida em que o 
empreendedorismo não se apresenta apenas como defesa de uma tese 
estritamente econômica, mas, de forma mais ampla e profunda, como 
uma tese social, isto é, assume um caráter de projeto social e político, 
com sérias consequências para a esfera pública. É interessante notar 
que, justamente no momento em que o Estado bate em retirada em 
relação às questões mais básicas da cidadania, a lógica do mercado se 
propõe, por meio da ideologia empreendedora, a trazer soluções 
justamente para estas e outras questões tradicionalmente pertinentes às 
funções do Estado88.  
 

O segundo desdobramento é o encobrimento da informalidade, dado que os 

trabalhadores, componentes dos grupos produtivos estão em situação irregular, tanto 

perante a pessoa jurídica que lhes corresponde quanto perante o Poder Público. Em 

outras palavras, os trabalhadores estão desprotegidos socialmente, principalmente em 

seus contratos de trabalho e direitos correlatos (trabalhistas, previdenciários, civis e 

securitários em geral), que se originam a partir da realização de uma atividade 

econômica, de um exercício de atividade remunerada. 

IV) Grupo Informal: enquanto coletividade de trabalhadores, não existe no 

mundo jurídico, principalmente para a institucionalidade estatal e políticas públicas, por 

consequência estão totalmente desprotegidos de direitos sociais. O índice de sua 

representatividade (30,5%) obteve decréscimo no último levantamento, podendo 

devidamente ser atrelado ao incremento das percentagens na forma jurídica de 

associação, sobretudo quando se cotejam os motivos que levaram os trabalhadores a 

participarem do trabalho associado. Respectivamente, no grupo informal e na 

                                                
87 Em 21.01.2017, os trabalhadores formalizados como MEI totalizam 6.714.127 (PORTAL DO 
EMPREENDEDOR - MEI. Total geral de microempreendedores individuais. Disponível em: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatistica/lista-dos-relatorios-estatisticos-do-mei. Acesso em: 
27.01.2016). 
88 CASTRO, Carla Appollinario de; ALVIM, Joaquim Leonel de Rezende; NUNES, Tiago de Garcia. 
Empreendedorismo tupiniquim: notas para uma reflexão. In: I CONINTER, 2012, Niterói - RJ. 
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associação, os motivos citados são a fonte complementar de renda (59,9% e 43,3%), a 

alternativa ao desemprego (57,6% e 40,4%) e a obtenção de ganhos associativamente 

(41,9% e 41,8%)89.  

A soma da representatividade no Mapeamento da associação com o grupo 

informal atinge o elevado índice de 90,5%, que, diante do exposto acima, deve ser 

considerado como índice de trabalho associado informal.  

Esta constatação indica a presença de precarização nas relações coletivas de 

trabalho, que, talvez, seja minorada pela especificidade de cada trabalhador 

individualmente considerado, a exemplo dos trabalhadores rurais que gozam de 

proteção social na previdência social, na condição de segurado especial, garantida pela 

Constituição Federal de 1988 (arts. 194, parágrafo único, II, e 195, §8º) e regulamentada 

pelas Leis 8.212/1990 e 8.213/1990. Contudo, não se pode perder de vista que o 

trabalho associado não relega às simples individualidades a sua luta pela sobrevivência, 

quanto mais o sentido de sua existência, resistência e horizonte. 

Enfim, em linhas gerais, com a análise das formas jurídicas identificadas no 

Mapeamento Nacional de Economia Solidária no Brasil, deu para se perceber os óbices 

assentados pelo Direito posto ao trabalho associado e aos trabalhadores associados, 

sobretudo à proteção jurídica das relações de trabalho; o que faz convergir para a 

situação geral de precarização do trabalho. Com o estudo empírico, pretende-se 

tencionar face a face as considerações gerais e particulares da (des)proteção jurídica das 

relações de trabalho no trabalho associado.  

Mas, por ora, os dados do Mapeamento Nacional de Economia Solidária no 

Brasil permitem inferir que, majoritariamente, o trabalho associado continua a se 

caracterizar como parte do processo de acumulação capitalista, ao contribuir para a 

geração de produtos e serviços que contenham o máximo possível de trabalho não pago. 

                                                
89 GAIGER, Luiz Inácio Germany (Coord.); KUYVEN, Patrícia Sorgatto; OGANDO, Cláudio Barcelos; 
KAPPES, Sylvio Antonio; SILVA; Jardel Knech, 2014, p. 37. 
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2 ORGANIZANDO OS RETALHOS... 

 

No presente Capítulo 2, serão descritos a síntese da trajetória e o contexto dos 

Encontros com o grupo Chapada em Retalhos, com vistas a antecipar e propiciar ao 

leitor uma visão panorâmica e aproximativa do estudo empírico.  

Pretende-se, com isso, apresentar o percurso metodológico da pesquisa 

participante, para, logo em seguida (Capítulo 3), remontar o estudo empírico mais 

sistemática e minuciosamente, a partir das questões que orientam a pesquisa. Espera-se, 

ao final dos Capítulos 2 e 3, satisfatoriamente, organizar os retalhos envoltos ao estudo. 

Expôs-se abaixo o máximo possível de informações obtidas no percurso da 

pesquisa, mesmo as que não serão objeto de alguma análise mais precisa e direta. O 

objetivo de exteriorizar as várias questões incidentais à investigação deve-se, inclusive, 

à pretensão de ampliar a contextualização do tema de estudo e o todo-local no qual o 

grupo está imerso. Então, desde já fica ressalvado que questões incidentais serão 

evidenciadas, mas a verticalização da análise se dará em torno da pergunta-problema da 

pesquisa.  

 

2.1 OS ATALHOS METODOLÓGICOS  

 

Em 26 de agosto de 2014, o pesquisador recebe um e-mail de José da Boa 

Morte, servidor público responsável pelas ações da Senaes no estado da Bahia, 

solicitando-lhe, e à Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária (IEPS), 

colaboração nas atividades formativas do grupo Chapada em Retalhos. Neste mesmo 

período, também se recebeu uma ligação telefônica de Ana Cravo para auxiliar na 

regularização jurídica do grupo que ela acompanhava em Lençóis. Nós três fomos 

colegas do curso de Especialização em Gestão Pública, Sociedade e Economia 

Solidária, oriundo de convênio com o MTE/Senaes, realizado no polo Salvador – Bahia, 

no período de agosto de 2011 a agosto de 2012. Tanto na perspectiva profissional 

quanto na perspectiva acadêmica, para o pesquisador, esta foi a primeira notícia de 

existência do grupo Chapada em Retalhos. 

De meados de agosto de 2009 a final de fevereiro de 2012, como dito outrora, 

em âmbito profissional, via regime especial de direito administrativo (contrato 

temporário), exerceu-se a função de Instrutor Jurídico do Centro Público de Economia 
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Solidária (Cesol), na seção Território Portal do Sertão. O Cesol - órgão público 

vinculado à Superintendência de Economia Solidária/Secretaria de Trabalho, Emprego e 

Renda do Estado da Bahia (Sesol/Setre) - é “um espaço multifuncional público, de 

caráter comunitário, que se destina a articular oportunidade de geração, fortalecimento e 

promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária”90. No órgão, o 

pesquisador tinha por principais atribuições a articulação de grupos produtivos e a 

realização de oficinas de Formação/Sensibilização em Economia Solidária, 

Associativismo, Cooperativismo, Proteção Jurídica do Trabalho e Elaboração de 

Projetos. 

O exercício da função possibilitou a convivência cotidiana com todos os 

segmentos da Economia Solidária (gestores públicos, movimentos sociais do trabalho 

associado, trabalhadores associados e assessorias do trabalho associado), com os seus 

respectivos e diversificados interesses mediatos e imediatos, com as suas respectivas e 

diversificadas concepções acerca do trabalho associado/economia solidária, 

demonstrando, como se experenciou no transcurso das etapas das Conferências 

Territoriais e da Conferência Estadual de Economia Solidária em 2010, quão é 

multifacetado, heterogêneo, contraditório e complexo este (pequeno e representativo) 

setor da vida social, de onde também emerge com clareza a luta de classes.  

Destaca-se ainda desta vivência a experiência de trabalhar com/para o trabalho 

associado de diversos grupos, em suas diversas modalidades de expressão e existência, 

em diversos Territórios de Identidade do estado da Bahia; momento peculiar em que 

surgiram várias questões, em especial sobre a interface trabalho associado e proteção 

social. 

Já no início de 2014, após dois anos de ‘distanciamento’ das atividades ligadas à 

economia solidária, retorna-se à participação ativa e à Academia91, desta vez, na 

                                                
90 SESOL/SETRE. Postos Cesol. 2008. Disponível em: 
http://www.setre.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=24. Acesso em: 20.02.2016. 
91 Na Academia, o estudo dos temas relacionados ao mundo do trabalho teve sua primeira materialização 
em 2008, com a elaboração da monografia de graduação na UEFS, sob o título Camelôs: uma alternativa 
de sobrevivência nas ruas ante as contradições do controle social, na qual se inter-relacionou a 
sociologia do trabalho, direito (do trabalho e administrativo) e criminologia para buscar compreender o 
controle social do Poder Executivo Municipal sobre os trabalhadores informais de rua/camelôs. Em sede 
de pós-graduação lato sensu, no curso de Gestão Pública, Sociedade e Economia Solidária, resultado do 
convênio da Senaes/MTE com a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), para a formação de gestores públicos em Economia Solidária, apresentou-se em 
2012 o trabalho de conclusão de curso sob o título Anteprojeto de Lei de Economia Solidária: uma 
análise à luz da teoria constitucional, no qual se mobilizou a teoria do direito (constitucional) para refletir 
sobre a proposta de regulamentação da Economia Solidária - de iniciativa popular e organizada pelo 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) -, na qual consta, dentre outras proposições, também a 
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condição de integrante do programa de pesquisa e extensão da IEPS92. Neste período, 

retomam-se diretamente a atuação e as reflexões sobre o trabalho associado e os 

diversos obstáculos que os grupos produtivos encontram para trabalhar de forma 

associada e/ou simplesmente sobreviver no mundo do trabalho, tais como os conflitos 

pessoais e políticos de todas as ordens, individualismo na produção e comercialização 

dos produtos, formalização jurídica, escoamento dos produtos, “ausência” de 

democracia interna e “autogestão”, centralização da gestão com as lideranças, controle 

de fluxo de caixa, “aparelhamento” dos grupos produtivos, letramento deficiente, 

pobreza etc. 

É neste contexto, de retomada às atividades ligadas ao trabalho associado e de 

buscar sistematizar as reflexões da experiência profissional, que se toma ciência da 

existência do grupo, sem, entretanto, saber alguma informação precisa (histórico, data 

de fundação, composição interna, situação jurídico-contábil, problemas enfrentados 

etc.). 

Assim, entre costuras e recosturas, comunicações diversas e à distância, com as 

duas sócias-assessoras da Chapada em Retalhos, a Entrevistada 7 e Ana Cravo, em 07 

de junho de 2016, passados quase dois anos e também já na condição de pesquisador do 

PPGSD/UFF, ocorreu o primeiro encontro presencial com o grupo. Após, sucederam-se 

mais cinco encontros, exatamente, os que culminaram no material utilizado para a 

elaboração do presente estudo. 

Na condição posta de pesquisador, sem esquecer as demais interfaces, mas 

colocando-a de agora em diante mais em evidência, a ‘entrada’ em campo foi planejada 

                                                                                                                                          
proposição de regulamentação do direito ao trabalho associado. As aulas do curso foram ministradas por 
pesquisadores do trabalho associado/economia solidária, a exemplo de Renato Dagnino, Lia Tiriba, Edi 
Benini, Maurício Sardá, Henrique T. Novaes e Airton Cançado. As aulas foram também um momento 
oportuno para visualizar as possíveis “lacunas” a serem investigadas, bem como para perceber as diversas 
matizes teórico-metodológicas do campo de pesquisa, que, com alguma frequência, conflitavam com os 
relatos dos gestores públicos, ora discentes, sobre a realidade concreta do trabalho associado/economia 
solidária. 
92 A IEPS “constitui-se em um programa interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por 
servidores, docentes e técnicos administrativos, e discentes da UEFS, com possibilidade de participação 
da comunidade externa, por meio de projetos de extensão e/ou pesquisa e outras atividades de caráter 
continuado junto à comunidade externa, no âmbito da economia popular e solidária” (IEPS - Incubadora 
de Iniciativas da Economia Popular e Solidária. Carta de Princípios da IEPS-UEFS. Disponível em: 
http://incubadorauefs.blogspot.com.br/. Acesso em: 20.02.2016). As atividades se orientam pelo método 
da pesquisa participante. Duas se destacam: (1) desenvolvimento de processos de incubação de grupos 
produtivos dedicados à produção e comercialização de alimentos, que devem ter características regionais 
e capacidade de integração com o desenvolvimento local da economia popular e solidária e com as redes 
de trabalho associado da agricultura familiar; e (2) assessoria a processos de organização do trabalho 
associado (visitas; rodas de conversas; oficinas de mediação popular, formalização jurídica, gestão 
financeira e sócio-econômica, boas práticas de fabricação de alimentos, de gênero dentre outras; etc.). 
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para ser feita, sempre que possível, via equipe de pesquisa, com caráter interdisciplinar. 

Este procedimento foi adotado, inclusive, para facilitar o processo de “desnaturalização” 

e “desconforto” do olhar de profissional e militante93, que já estava, de algum modo, 

minimamente dado, pelo fato de conhecer o grupo apenas à distância e de nome. 

Na maioria dos encontros assumi a função de mediação, e os demais 

componentes da equipe de pesquisa conduziam os espaços, sempre levando em conta 

que o planejamento poderia seguir rumo diverso do proposto conforme as mulheres da 

Chapada em Retalhos ditassem. Este procedimento adotado, por um lado, garantiu mais 

aguçamento à observação, e, por outro, deixava os participantes mais à vontade, até 

mesmo para mudar o tema em discussão. 

 

Quadro 02 – Cronograma de Encontros com a Chapada em Retalhos 

ENCONTRO/FORMATO TEMA PARTICIPANTES 
 
1º Encontro: Reunião 
(Lençóis, 07.06.2016 à tarde) 

 
- Convite à Pesquisa; 
- Projeto Chapadeiros: 
apresentação. 

 
- Chapada em Retalhos: Lene, 
Nalva, Flor, Nete94, Lisa, Esli, 
Laís e Catarina; 
- Equipe de Pesquisa: 
Liziany, Liz, Henrique e 
Hudson. 

 
2º Encontro: Reunião 
(Lençóis, 21.06.2016 à tarde) 

 
- Histórico do grupo 

 
- Chapada em Retalhos: Lisa, 
Nete e Nalva; 
- Equipe de Pesquisa: Carla, 
Oguri, Ariine e Hudson. 

 
3º Encontro: Participação 
na Feira da IEPS 
(Feira de Santana, 11.08.2016, 
manhã e tarde) 
 

 
- Feira de Economia Solidária 

 
- Chapada em Retalhos: Esli; 
- Equipe de Pesquisa: IEPS e 
Hudson. 

 
4º Encontro: Visita e 
Reunião  
(Lençóis, 06.10.2016) 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
93 A cada ida a campo sempre se colocou em segundo plano o olhar de anos de assessoria a grupos 
produtivos, ao tempo que sempre se aguçou o desconforto no olhar de pesquisador, como orientam os 
seguintes trechos: “[...] se queremos compreender os ‘outros’ e como eles se comportam, precisamos 
suspender nossas interpretações dadas por certas para observar e esperar que os significados fiquem 
claros no que vemos”; “[...] tentar evitar ‘encaixar’ o que a gente pensa que vê em modos preexistentes de 
compreender fenômenos similares” (FRANKHAM, Jo; MACRAE, Christina. Etnografia. In: SOMEK, H, 
Bridget; LEWIN, Cathy (Orgs). Teoria e métodos de pesquisa social. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 
2015, p. 69 e 71). 
94 A artesã Nete participava dos Encontros sempre acompanhada de sua filha Alícia, com exceção do 
último. Entretanto, no último encontro, não faltaram crianças no espaço, pois estiveram presentes 
Monalisa e Miguel, respectivamente netos de Lisa e Lene, sendo que ambos se conheceram e construíram 
a amizade no trabalho das avós na Chapada em Retalhos. 
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- Manhã: visita a espaços de 
comercialização 

 
 

- Tarde: reunião  

 
 
- Comercialização; 
 
 
 
- Metodologia Participativa e 
Planejamento 

 
 
- Chapada em Retalhos: Lisa, 
Flor e Esli; 
- Pesquisador. 
 
- Chapada em Retalhos: Lisa, 
Esli, Flor, Nete, Nalva e 
Lúcia; 
- Equipe do Projeto 
Guardiões da Chapada; 
- Pesquisador. 

 
5º Encontro: Oficina 
(Lençóis, 25 e 26.10.2016 à 
tarde) 

 
- Formação/Educação em 
Economia Solidária; 
 
- Exclusão Social 
 

 
- Chapada em Retalhos: Lene, 
Nalva, Flor, Nete, Lisa, Esli, 
Lúcia e Laís; 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 

 
6º Encontro: Oficina e 
Entrevistas 
(Lençóis, 19, 20 e 21.12.2016) 

 
 
- Dia 20: Oficina 

 
 

 
 
- Dia 21: Oficina 

 
 
 
 
 
 
- Oficina: Organização do 
Processo Produtivo; 
 
 
 
- Oficina: (Des)Proteção 
Jurídica e Trabalho 
Associado 

 
 
 
 
 
 
- Chapada em Retalhos: Lisa, 
Flor, Esli, Nete, Lene e Lúcia  
- Equipe de Pesquisa: Juliana, 
Liz, Paloma e Hudson. 
 
- Chapada em Retalhos: Lisa, 
Flor, Nete, Lene, Lúcia, 
Nalva e Laís;  
- Equipe de Pesquisa: Juliana, 
Paloma e Hudson. 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: os Encontros de Pesquisa. 
 

Em 07.06.2016, à tarde, no Clube de Mães95, sede provisória do grupo e situado 

ao fundo da Creche Mãe Fifa, ocorreu o 1º encontro com as mulheres da Chapada em 

Retalhos; momento em que foi feito o convite ao grupo para participar da pesquisa.  

                                                
95 O Clube de Mães, local onde ocorreu quase todos os Encontros, se localiza ao fundo da Creche Mãe 
Fifa, no Tomba, bairro periférico de Lençóis. A ausência de banheiro e água, a ladeira de acesso à 
localidade, a exposição às intempéries do tempo dentre outras oferecem muitas limitações para as 
atividades de organização econômica popular, inclusive para a realização de reuniões e atividades 
formativas. O local tem um espaço de reunião bem pequeno e improvisado, com mesa, frigobar, cadeiras; 
um espaço um pouco maior, com confecções e máquinas desgastadas; uma cozinha e um banheiro 
inutilizados. Hoje (início de 2017), em razão da instabilidade política na gestão do poder executivo 
municipal, advindo de decisões da Justiça Eleitoral, o Chapada em Retalhos não sabe até quando 
permanecerá na sede provisória. Por intermédio do Projeto Guardiões da Chapada, existe uma porta 
aberta para ir a uma localidade tradicional, chamada Avante, que está buscando congregar as experiências 
coletivas do município de Lençóis, e (re)constituir uma rede de solidariedade. 
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Participaram pelo grupo, oito sócias (artesãs e assessoras): Catarina, Esli, Flor, 

Laís, Lisa, Lene, Nalva e Nete. Faltou apenas Lúcia, sócia-artesã e presidente do grupo, 

por estar se recuperando de procedimento cirúrgico. 

Pela equipe de pesquisa, Henrique Andrade, geógrafo, professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Seabra, 

coordenador do Projeto Chapadeiros96 e pesquisador/extensionista do tema educação no 

campo, agroecologia e desenvolvimento territorial e rural; Liz Guimarães, estudante de 

pedagogia, componente da IEPS e pesquisadora do tema educação popular e economia 

popular e solidária; e Liziany Cerqueira, estudante de Direito, componente da IEPS e 

pesquisadora do tema mediação popular e economia popular e solidária.  

Antes, pela manhã, a equipe participou de uma plenária do Território de 

Identidade Chapada Diamantina, na qual se debateram as ações do Projeto Chapadeiros. 

A participação na plenária propiciou à equipe um pouco de aproximação com as 

questões do território e, destacadamente, saber sobre o fechamento abrupto do Cesol – 

Chapada Diamantina97, sem qualquer comunicação prévia aos interessados diretos, 

dentre eles as artesãs da Chapada em Retalhos, que recentemente tinham respondido o 

questionário de cadastro. 

Na reunião, à tarde, diante de um clima de ‘desconfiança’ das artesãs, que 

bordavam o tempo todo, além das respectivas apresentações dos presentes, conversou-se 

em linhas gerais sobre o histórico da Chapada em Retalhos, o Projeto Chapadeiros, o 

Programa da IEPS na UEFS e os objetivos/conteúdo da pesquisa. 

Os principais encaminhamentos tomados foram:  

(1) Participação na Feira do Capão, município de Palmeiras, Bahia, nos dias 01 e 

02.07.2016, organizada pelo Projeto Chapadeiros. Esta foi a segunda vez que as artesãs 

                                                
96 O Projeto Chapadeiros: implantação do núcleo de extensão em desenvolvimento territorial da Chapada 
Diamantina, Bahia – projeto de pesquisa e extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFBA)/Campus Seabra, aprovado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), para o período 2015-2017, do qual o pesquisador também é componente –  tem 
como um dos objetivos específicos a construção de banco de dados sobre desenvolvimento territorial, 
participação social, economia solidária, inclusão produtiva, agroecologia, ações afirmativas com 
comunidades quilombolas e assentamentos de reforma agrária, preservação do meio ambiente e apoio à 
agricultura familiar (PROJETO CHAPADEIROS: implantação do núcleo de extensão em 
desenvolvimento territorial da Chapada Diamantina, Bahia. Projeto. Julho de 2014). 
97 A partir de 2012, os Cesol’s, que antes eram órgãos da Setre, foram instalados em diversos territórios 
do estado da Bahia por intermédio da iniciativa privada/terceiro setor. A privatização da política pública 
estadual de economia solidária se deu sob a forma jurídica de Organização Social (OS). Segundo o relato 
feito na plenária, a gestão do Cesol – Chapada Diamantina estava inadimplente com a remuneração dos 
seus técnicos e, ainda, reteve todas as informações dos grupos de economia solidária cadastrados.  
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saíram de Lençóis para participar de espaços de comercialização; a primeira vez foi na 

Feira Feminista no mesmo município; 

(2) Alteração do método de pesquisa da dissertação: de observação participante98 

à pesquisa participante. Exigiu-se que a pesquisa deixasse algo concreto, pois algumas 

entidades públicas e privadas que fizeram atividades com o grupo não corresponderam 

às expectativas e ainda promoveram ‘desânimos’ nas artesãs. De antemão, 

comprometeu-se a atuar junto ao grupo, primordialmente, na criação de espaços 

formativos, na articulação com a IEPS para pensar a viabilidade do processo de 

incubação e na intermediação de espaços de comercialização. Frisou-se ainda que 

existiriam vários tempos diferentes e/ou sobrepostos: o tempo da pesquisa (finalização 

em março de 2017), o tempo da assessoria (a priori, sem prazo pré-determinado e com 

disponibilidade para ultrapassar os limites do cotidiano) e o tempo do grupo 

(determinado pelas necessidades e ritmo individual e coletivo). 

Caminhando para o fim da reunião, foi informado que o grupo era formalizado 

sob a forma jurídica de associação, a partir das contribuições feitas em 21.09.2014 ao 

estatuto do grupo, por este pesquisador. Até então se desconhecia este fato. 

No fim, na fase de avaliação do encontro, em que se pediu a cada presente para 

dizer em uma palavra o que achou da reunião, a Entrevistada 4, uma das sócias-artesãs, 

ao ser perguntada, fez um gesto com a mão sinalizando o fechamento da boca, uma 

espécie de fechamento de zíper; ao ser perguntada novamente, falou: “Silêncio!”. Em 

seguida, a Entrevistada 5, outra sócia-artesã, ao ser indagada também, gesticulou com o 

dedo dizendo que não responderia; após insistência, disse: “Silêncio também!”. 

Em relação aos estritos termos da pesquisa, neste primeiro contato, conseguiu-se 

visualizar genericamente o estágio de (des)proteção jurídica das relações coletivas e 

individuais de trabalho na Associação Chapada em Retalhos, e teve-se a garantia do 

‘desconforto’ para se iniciar a pesquisa. 

 

 

 

 

                                                
98 Para Michel Thiollent, no método da observação participante, “[...] os pesquisadores estabelecem 
relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito de serem melhor 
aceitos. [...] a participação é sobretudo participação dos pesquisadores e consiste em aparente 
identificação com os valores e os comportamentos que são necessários para a sua aceitação pelo grupo 
considerado” (THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez Editora, 2011, p. 
21) 
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Foto 01 – 1º Encontro com o Grupo 

 

 

Créditos: Liziany Cerqueira 

 

Em 21.06.2016, à tarde, em período de festas juninas, no Clube de Mães, 

ocorreu o 2º encontro. Inicialmente, foi marcado para tratar propriamente sobre a 

organização do trabalho associado da Chapada em Retalhos, mas ganhou rumo diverso 

do planejado com as falas das sócias presentes. Tratou-se sobre o quadro geral e interno 

do grupo. 

Pela equipe de pesquisa, participaram Carla Appollinario, professora de Direito 

da UFF, orientadora desta pesquisa, pesquisadora do tema mundo do trabalho 

contemporâneo, empreendedorismo e ideologia; Ariíni Bonfim, mestranda do 

PPGSD/UFF, pesquisadora do tema gênero e criminologia; Emmanuel Oguri, 

doutorando do PPGSD/UFF, professor da UEFS e pesquisador do tema conflitos 

socioambientais e movimentos sociais de luta pela terra. 

Antecederam à reunião muitas incertezas e questões: mantém-se a pesquisa com 

o grupo diante do clima de desconfiança e desconforto da última reunião? Será que a 

equipe de pesquisa, que se deslocara do Rio de Janeiro, será bem recebida? O período 

de festas juninas99 vai inviabilizar a reunião? A pauta da reunião, acordada outrora em 

conversas com as sócias-assessoras, é realmente prioritária para aquele momento? 

Chegando ao local da reunião, estavam presentes a Entrevistada 4, Entrevistada 

5 e Entrevistada 3, sendo que as duas primeiras eram as do “Silêncio!”. 

                                                
99 As festas juninas são o período de maior movimentação em todo o interior do estado da Bahia e 
Nordeste; todas as atenções se voltam para os festejos da época e suas tradições (fogueira, fogos, 
quadrilha, comidas típicas, forrós, recebimento de familiares vindos de outros lugares etc). O volume de 
atividades econômicas do período é expressivo, pois atinge, de algum modo, todos os municípios, 
principalmente os que são vinculados ao turismo, como é o caso de Lençóis. 
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Iniciada a conversa, percebeu-se que as sócias-artesãs presentes estavam 

dispostas a falar, sem algum roteiro pré-definido, sobre a situação externa e interna do 

grupo, e não somente acerca da organização do trabalho da Chapada em Retalhos. Sem 

estarem bordando, falaram à vontade e com maiores detalhes do que na primeira reunião 

sobre: o processo de formação do grupo, como se dão as etapas de compra, produção e 

comercialização dos produtos, os desgastes nas relações interpessoais das sócias, a 

divisão dos ganhos, o financiamento da Associação, os contratempos da 

comercialização, a divisão do trabalho entre as sócias, a existência de outras jornadas de 

trabalho, a saída de diversas sócias do grupo. 

Como encaminhamento, ficou marcado de no próximo encontro visitar espaços 

de comercialização em Lençóis, para viabilizar as vendas e reestimular o processo 

produtivo do grupo. Em relação aos estritos termos da pesquisa, conheceu-se mais o 

grupo ‘por dentro’ e ganhou-se alguma ‘confiança’. 

A reunião, assim como a primeira, não teve seu áudio registrado, para evitar a 

inibição e o constrangimento das presentes. Em um dado momento, houve até a 

proposição, mas as artesãs simbolicamente ‘retrucaram’. Os registros até o 4º encontro 

foram apenas fotográficos e em diário de campo. 

 

Foto 02 – 2º Encontro com o Grupo 

 

 

Créditos: Carla Appollinario e Ariíni Bonfim, respectivamente. 

 

Em 11.08.2016, durante o dia, ao invés de realizar visita aos espaços de 

comercialização em Lençóis, o 3º encontro com o grupo ocorreu em Feira de Santana – 

Bahia, na 2ª Feira de Iniciativas Produtivas da Economia Popular e Solidária (FIPIEPS) 
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da UEFS100, evento organizado pela IEPS, que tem por finalidade o fortalecimento das 

iniciativas da economia solidária e agricultura familiar por meio da instituição de 

espaços de divulgação e comercialização de produtos, da articulação dos grupos em 

redes e da formação em consumo consciente, justo e solidário.  

A participação de Elis Silva, representante do grupo no evento, possibilitou a 

terceira saída da Chapada em Retalhos de Lençóis para comercializar seus produtos 

artesanais e, sobretudo, o estabelecimento de contato com a IEPS e outros grupos de 

economia solidária e agricultura familiar. Esli ‘costurou’ um contato com a Rede 

Recostura para o fornecimento de retalhos de pano, e com integrantes da agricultura 

familiar de plantas artesanais (mudas e bonsais) para comercializá-las nos eventos em 

Lençóis.  

A vinda ainda possibilitou à IEPS e ao pesquisador conhecer a Chapada em 

Retalhos em espaço de comercialização (processo de venda, atendimento ao público, 

receptividade do consumidor ao produto, qualidade do produto, forma de relação com 

os outros grupos etc.). A originalidade e a qualidade dos produtos artesanais em retalhos 

de panos, característica identitária do grupo, foram bastante elogiadas por todos os 

segmentos presentes (consumidores, outros grupos e IEPS), entretanto não houve venda 

de alguma peça, pois os preços não eram atrativos aos consumidores da UEFS 

(majoritariamente de estudantes), que não são financeiramente semelhantes aos turistas 

de Lençóis. 

Especificamente em relação aos termos da pesquisa, Elis Silva, por espontânea 

vontade, entregou dois documentos que retratam a história da Chapada em Retalhos e 

relatou aspectos retratados no 2º Encontro, do qual ela não participou. Como 

encaminhamento, acordou-se a participação do grupo na X Feira do Semiárido da 

UEFS, com a garantia de transporte pelo IFBA – Campus Seabra; o que não veio a 

ocorrer, por diversos motivos, dentre os quais a realização do 5º encontro (25 e 

                                                
100 Participam da FIEPS todos os grupos incubados pela IEPS em Feira de Santana: Cooperativa Mãos 
Solidárias, grupo de mulheres de um bairro periférico, que trabalha com alimentação em uma cantina da 
UEFS; Sabores do Quilombo, grupo quilombola da comunidade rural de Lagoa Grande, que trabalha com 
alimentação em uma cantina da UEFS; Rede Recostura, rede de produtos artesanais em confecção; 
agricultores familiares de plantas artesanais e mudas do Distrito de Maria Quitéria (FIPIEPS – Feira das 
Iniciativas Produtivas da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária). Disponível em: 
http://incubadorauefs.blogspot.com.br/2016/09/vemai-3-edicao-da-feira-das-iniciativas.html. Acesso em: 
30.09.2016). Divulgação na imprensa local da 2ª FIEPS: REDAÇÃO. JORNAL FOLHA DO ESTADO. 
Feira na UEFS celebra economia popular solidária, Feira de Santana, 12.08.2016. Disponível em: 
https://jornalfolhadoestado.com/noticias/50784/feira-na-uefs-celebra-economia-popular-solidaria. Acesso 
em: 12.08.2016. 
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26.10.2016) e o impacto do período de paralisações, ocupações e greves locais e 

nacionais sobre o evento, que foi um pouco esvaziado. 

 

Foto 03 – 3º Encontro com o Grupo – 2ª FIPIEPS 

 

Crédito: IEPS                                                                   Crédito: IEPS 
 

Em 06.10.2016, retornando a Lençóis, após quase dois meses sem contato direto, 

em razão das sócias estarem envolvidas nas eleições municipais, ocorreu o 4º encontro 

com a Chapada em Retalhos, para a realização de atividades de pesquisa e assessoria ao 

grupo. Pela manhã, juntamente com a Entrevistada 4, Entrevistada 6 e Elis Silva, 

visitaram-se dez hotéis (de médio e grande porte) e uma loja comercial, para realizar a 

divulgação e comercialização dos produtos do grupo, e conversou-se com uma servidora 

da UEFS - Campus Avançado de Lençóis sobre a possibilidade de uma exposição dos 

produtos na sede da instituição. 

Em linhas gerais, constatou-se que o grupo foi muito bem recebido em todos os 

lugares, e que as pessoas conheciam a Chapada em Retalhos, mas, ou desconheciam 

suas componentes, ou associavam-na à Entrevistada 1 (artesã do município, que 

participara da formação inicial do grupo). Por amostragem, percebeu-se o desempenho 

das artesãs na apresentação do grupo e de seus produtos, bem como a relação do grupo 

com os proprietários e empregados dos estabelecimentos visitados, relação que vai além 

da simples relação comercial. Conseguiu-se também dimensionar concretamente algo 

dos relatos feito pelo grupo nos encontros anteriores (relações interpessoais, história do 

grupo, processo de produção e comercialização dos produtos, desgastes políticos e 

pessoais advindos da eleição municipal etc.). 

Como encaminhamentos, em relação aos locais visitados, além da possibilidade 

de futuras encomendas, houve: a oferta do espaço de comercialização por dois hotéis, 
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sem alguma contrapartida do grupo; o agendamento de novas visitas para conversar 

diretamente com os proprietários ou gerentes de marketing dos hotéis; o 

comprometimento com a divulgação dos produtos junto aos turistas hóspedes e com o 

encaminhamento direto dos mesmos aos locais de comercialização do grupo; a 

encomenda de produtos específicos para um hotel; e o aguardo imediato de envio de 

produtos para serem vendidos em uma loja.   

Em relação ao grupo, os encaminhamentos foram: discutir sobre a elaboração de 

produtos que retratassem as imagens dos estabelecimentos comerciais do município e 

fazer peças de divulgação do grupo (mostruário, folder, cartão de visita etc.). Em 

relação ao pesquisador, articular uma futura formação/oficina de identidade visual para 

o grupo. 

Pela tarde, no Clube de Mães, ora na condição de observação, ora na de 

coorganização da reunião, participou-se, juntamente com as seis sócias-artesãs 

(Entrevistadas 2, 3, 4, 5, 6 e Elis Silva), de uma atividade com a equipe do projeto 

Guardiões da Chapada101. O projeto é vinculado ao curso de Biologia da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e, particularmente, desenvolve com o grupo um plano de ação 

construído a partir de metodologia e planejamento participativos.  

Na atividade, primeiramente, a equipe do projeto buscou aferir a execução do 

planejamento participativo esboçado em um encontro anterior. Verificou-se que as 

principais ações não foram tomadas, principalmente porque as artesãs estavam 

envolvidas no processo eleitoral municipal. Com esta constatação, o planejamento foi 

reelaborado para se adequar às possibilidades imediatas do grupo, e houve 

redistribuição de tarefas, das quais este pesquisador assumiu a de articular a IEPS para 

colaborar com as peças de divulgação do grupo. Ainda se construiu a escala de trabalho 

das artesãs para o Festival de Música de Lençóis, e se comunicou a existência de espaço 

gratuito na emissora de rádio comunitária local para a divulgação do grupo. Esses foram 

os encaminhamentos e produtos da reunião. 

                                                

101 O projeto de ciência cidadã Guardiões da Chapada “é uma realização da Rede de Pesquisa, Ensino e 
Extensão para Uso e Conservação de Polinizadores e dos Serviços de Polinização – POLINFRUT, 
coordenado pela Professora Blandina Felipe Viana da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 
parceria com o Projeto Polinizadores do Brasil. Esta iniciativa visa à conservação do serviço de 
polinização e da diversidade de polinizadores, por meio do engajamento do público no monitoramento da 
interação flor-visitante floral no território da Chapada Diamantina. O projeto baseia-se num modelo de 
pesquisa que garante a participação, voluntária e consciente, de cidadãos na produção de conhecimento 
científico e na sensibilização do público sobre a importância dos serviços prestados pelos polinizadores 
para conservação dos patrimônios naturais e produção de alimento” (GUARDIÕES DA CHAPADA. 
Sobre o projeto. Disponível em: http://www.guardioesdachapada.ufba.br/. Acesso em: 13.11.2016). 
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Foto 04 – Mural do Planejamento Participativo 

 

 

Crédito: Juliana Freitas 

 

Após, a equipe do projeto Guardiões da Chapada, tal como faz com diversos 

coletivos de Lençóis, debateu sobre como as artesãs podem contribuir com o projeto, 

por exemplo, com a multiplicação das informações acerca da proteção da polinização, 

da preservação da biodiversidade, dos problemas ambientais da Chapada Diamantina e 

da importância da educação ambiental. Sinalizaram que a arte/artesanato do grupo pode 

ser um veículo importante de estímulo à tomada de consciência a respeito da 

preservação histórica e cultural da Chapada Diamantina e da relação do ser humano 

com a natureza. 

Por fim, em momento de informes e outros encaminhamentos, passou-se o relato 

da visita aos espaços de comercialização às demais artesãs, e apresentou-se a demanda 

do IFBA – Campus Seabra e do Projeto Chapadeiros para o grupo confeccionar as 

bolsas de um evento de agroecologia e desenvolvimento territorial.  

Nesta atividade vespertina, o pesquisador observou, com mais atenção, as 

formas de interação de cada artesã com as temáticas direta e indiretamente conectadas 

ao afazer individual e do grupo; as manifestações individuais oscilavam visivelmente 

entre o interesse e o desinteresse, o mediato e imediato/pragmático, conforme o tema, 

sua abordagem e quem aborda. À medida que eram ‘provocadas’ a falar e se 

movimentarem dinamicamente, a dispersão retrocedia, independentemente do tema 

abordado. Mesmo com os comportamentos aparentemente dicotômicos expressados no 

transcurso da reunião, as artesãs avaliaram bem os encontros do projeto com o grupo: a 

Entrevistada 6 falou que o plano de ação foi bom para o grupo; a Entrevistada 2 exigiu 

do projeto resoluções práticas para os problemas do grupo, a exemplo da organização; a 
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Entrevistada 3 expressou que “[...] o projeto deu incentivo a mais [...]”; a Entrevistada 4 

falou sobre qual é a função do projeto e a do grupo; a Entrevistada 5 falou que o projeto 

incentivou o grupo, inclusive ela a permanecer. 

Ao fim das duas atividades do dia, em relação aos estritos termos da pesquisa, 

por um lado, avançou-se na compreensão da relação do grupo com outros coletivos de 

pesquisa, outras movimentações da comunidade, outros grupos e os conflitos inscritos 

no território (‘naturalização’ dos problemas ambientais da Chapada Diamantina); por 

outro lado, ainda permaneciam/surgiam algumas inquietações: Em que medida o grupo 

valoriza o processo formativo? Quais temas atraem diretamente a atenção das artesãs? 

Será que o grupo terá interesse no próximo encontro da equipe de pesquisa, sob a 

coordenação de pessoas vindas de outro estado e, ao mesmo tempo, componentes da 

banca de avaliação da pesquisa? 

O 5º encontro, previsto para os dias 25 e 26.10.2016 à tarde, no Clube de Mães, 

foi precedido e paralelo a atividades de investigação sobre o Território da Chapada 

Diamantina, bem como de atividades correlatas à pesquisa de todos os envolvidos. 

Como comentado acima, a gravação de áudio da pesquisa de campo só ocorreu a partir 

do 5º encontro. Doravante, todos os registros foram fotográficos, em diário de campo e 

em áudio. 

A equipe de pesquisa foi composta por: Lia Tiriba, professora de Educação da 

UFF, pesquisadora do tema cultura do trabalho, educação popular, modo de produção 

não capitalista e produção associada; Ana Motta, professora de Ciências Sociais da 

UFF, pesquisadora do tema conflitos socioambientais, ruralidades e movimentos sociais 

de luta pela terra; Paloma Souza, bacharela em Administração e graduanda em 

Filosofia, componente da IEPS e pesquisadora do tema liderança, finanças, comunidade 

quilombola e economia popular e solidária. 

 

Quadro 03 – Atividades da Pesquisa Coletiva: 24 a 27.10.2016 

DATA/ATIVIDADE TEMA PARTICIPANTES 
 

24.10.2016 
 
- ‘Viajando’ ao Território...  
(11:30 às 15:00h, de Salvador 
a Feira de Santana) 
 
 
- Planejamento Coletivo da 
Pesquisa de Campo  

 
 
 
- Território da Chapada 
Diamantina: história, 
território e conflitos. 
 
 
- Pesquisas de campo 
anteriores, Visitas, “Roda de 

 
 
 
- Henrique (responsável pela 
condução do debate); 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta e Hudson. 
 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
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(16 às 18h e 19:30 às 21h, de 
Feira de Santana a Lençóis) 
 

Conversa” e Oficinas. Souza e Hudson. 

 
25.10.2016 

 
- Visita Orientada ao 
Quilombo do Remanso 
(09 às 13h, Lençóis) 
 
 
 
- Oficina 
(14 às 17:30h, Lençóis) 

 
 
 
- Comunidade Quilombola na 
Chapada Diamantina: 
história, território e luta. 
 
 
 
- Formação/Educação em 
Economia Popular e 
Solidária. 

 
 
 
- Delvan (orientador da 
visita); 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 
 
- Chapada em Retalhos: Lene, 
Nalva, Flor, Nete, Lisa, Esli, 
Lúcia e Laís; 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 

 
26.10.2016 

 
- “Olhando a ‘natureza’ da 
Chapada Diamantina” 
(09 às 13h, Morro do Pai 
Inácio e Mucugezinho)  
 
 
- Oficina 
(14:00 às 17:30, Lençóis) 
 

 

 
 
 
- Chapada Diamantina: 
natureza, ser humano, 
‘desenvolvimento’, estórias... 
 
 
 
- Formação/Educação em 
Economia Popular e 
Solidária. 
- Exclusão Social 

 
 
 
- Chapada em Retalhos: Laís 
(condutora da ‘viagem’); 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 
 
- Chapada em Retalhos: Lene, 
Nalva, Flor, Nete, Lisa, Esli, 
Lúcia e Laís; 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 

 
27.10.2016 

 
- Roda de Conversa 
(11 às 13h, Feira de Santana) 
 
 
 
 
 
 
- Roda de Conversa 
(15:30 às 17:30h, Feira de 
Santana) 

 
 
 
- Comunidade Quilombola da 
Lagoa Salgada: história, 
território e luta. 
 
 
 
 
 
- Economia Popular e 
Solidária e Pesquisa: balanço 
parcial da pesquisa coletiva. 

 
 
 
- Comunidade Quilombola: 
por volta de 15 presentes; 
- IEPS: por volta de 15 
presentes; 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta, Paloma 
Souza e Hudson. 
 
- IEPS: 14 membros; 
- Equipe de Pesquisa: Lia 
Tiriba, Ana Motta e Hudson. 

Elaboração: próprio autor. 
 

No dia 24.10.2016, entre o final da manhã e o início da tarde, no deslocamento 

de Salvador a Feira de Santana, Henrique Andrade, a partir de suas reflexões teóricas e 
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atividades de campo102, fez uma exposição dialogada sobre o Território de Identidade da 

Chapada Diamantina, ao qual Lençóis pertence e que também é Território de 

Cidadania103. Em síntese, destacou os seguintes aspectos: 

Histórico-econômicos: o ciclo do diamante - auge em Rio de Contas e Mucugê 

no século XIX, e decadência no final do século XIX e início do século XX; o ciclo 

social dos coronéis – emergência após o declínio do ciclo do diamante no início do 

século XX, período em que se destaca o coronel Horácio de Matos, cujo nome é 

expresso/homenageado no aeroporto de Lençóis; o período de escravidão – ocorrência 

até meados da década de 1920 nas atividades de engenho de açúcar, criação de gado, 

mineração e domésticas (casas grandes); o garimpo e a escravidão – na mineração, o 

processo de exploração pouco se diferenciava; as áreas de sesmarias (século XIX até 

1930) – existência de conflitos por terra entre agricultores familiares e grileiros nas 

áreas remanescentes; as áreas de colonos (década de 1940) – promoção do povoamento 

com estímulo ao desmatamento para o ciclo da linha férrea. 

“[...] A Estrada Real passava por dentro de Seabra...”. 
“[...] Horácio de Matos foi o último coronel poderoso da Chapada... os 
coronéis da Chapada são venerados pelo povo até hoje, por alguns; 
tidos como heróis por uns, e como assassinos por outros. O tal do 
Horácio de Matos matou muita gente... O Lampião passou pela 
Chapada... A Coluna Prestes passou pela Chapada... tem uma rocha lá 
em Palmeiras, que é chamada de Pedra da Tocaia... que foi onde a 

                                                
102 O pesquisador/extensionista desde 2006 realiza atividades de campo na Chapada Diamantina: 2006-
2007, nos trabalhos de campo da UEFS, na condição de graduando em Geografia; 2009-2011, na 
assistência técnica e extensão rural da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (empresa pública do 
estado da Bahia), onde desenvolveu atividades com comunidades rurais da reforma agrária; 2011-2013, 
nos projetos de extensão de educação do campo e educação ambiental na Bacia do Rio Una, na condição 
de professor da UEFS; 2013-atual, nos projetos de pesquisa e extensão de desenvolvimento territorial, 
agroecologia e educação do campo, na condição de professor do IFBA. 
103 Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), governo federal, lançou o Programa 
Territórios da Cidadania. O Território da Cidadania “[...] é uma estratégia de desenvolvimento regional 
sustentável e garantia de direitos sociais voltado às regiões do país que mais precisam, com objetivo de 
levar o desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania. Trabalha com 
base na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, em um plano 
desenvolvido em cada território, com a participação da sociedade. Em cada território, um Conselho 
Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de 
desenvolvimento e uma agenda pactuada de ações” (p. 1). Os critérios técnicos de identificação são: 
menor IDH, maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária, maior 
concentração de populações quilombolas e indígenas, maior número de beneficiários do Programa Bolsa 
Família, maior número de municípios com baixo dinamismo econômico, maior organização social e pelo 
menos um território por estado da federação (p. 3). Hoje, existem cento e vinte territórios atendidos, 
sendo oito na Bahia, dentre eles o da Chapada Diamantina desde 2003 (MDA. Territórios da Cidadania. 
2008. Disponível em: http://www.mda.gov.br/portalmda/sites/default/files/ceazinepdf/3638408.pdf. 
Acesso em: 17.11.2016.). No tópico seguinte, será apresentada a definição de Território de Identidade 
utilizado pelas políticas públicas do estado da Bahia a partir de 2007. Mas, em síntese, Território da 
Cidadania é originário do governo federal e voltado para áreas rurais com alto grau de vulnerabilidade 
social; já Território de Identidade é originário/exclusivo do estado da Bahia e abarca áreas rurais e 
urbanas. 
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polícia militar [antigamente, chamada de Batalhão Patriótico] de 
Horácio de Matos... guerreou com a Coluna Prestes... esse povo fez 
com que a Coluna Prestes desviasse o caminho... Tem vários relatos 
de assassinato...” (entrevista de Henrique Andrade, gravada e 
concedida à pesquisa, em 24.10.2016). 
 

Geoambientais: a Chapada Diamantina como área de transição ambiental; a 

existência de conflitos no Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), instituído 

desde meados da década de 1980, no qual agentes do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a justificativa da conservação integral, 

atuam para expulsar comunidades tradicionais, e assim impedir ali qualquer ocupação 

humana; a existência da Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbus-Iraquara, na 

qual vive a comunidade quilombola do Remanso. 

“[...] O Parque tá conectado com o ciclo do diamante... é o mito da 
preservação... conservação integral... tem uma confusão lá, não pode 
ter ocupação humana lá dentro... quem sempre conservou, agora não 
pode mais morar... dentro do Parque tem várias comunidades 
tradicionais, inúmeras; e, depois de muita briga, que inicialmente o 
ICMBIO... queria tirar as pessoas, tirar na tora mesmo... hoje tem um 
acordo para morar lá dentro...” (entrevista de Henrique Andrade, 
gravada e concedida à pesquisa, em 24.10.2016). 
 

Territoriais: o processo de divisão do Território em quatro zonais em 2010, 

tendo por critérios as BR’s; a caracterização geral das zonais; os projetos de 

desenvolvimento (ocupação econômico-social) em curso e suas diversas apropriações 

sobre a natureza/território: agronegócio (na zona sul, consolidação e expansão da 

produção de batata, uva, cebola, morango, tomate, chuchu e cenoura), mineração (na 

zona norte, avanço na extração de calcário por grandes empresas), quilombolas 

(existência de setenta e duas comunidades), indígenas (existência de duas 

comunidades), agricultura familiar/campesinato (presença forte em todos os 

municípios), assentamento (em torno de cinquenta), integração vertical no campo (via 

contratualização, o agronegócio ‘financia’/’consorcia’ a produção da agricultura 

familiar à base de muito agrotóxico e em larga escala), impacto dos projetos sobre a 

questão hídrica na agricultura familiar.  

“[...] A Chapada está loteada para duas coisas hoje: agronegócio e 
mineração...”. 
“[...] Existem várias Chapadas: a Chapada turística, a Chapada 
cultural, a Chapada da área/questão ambiental, a Chapada antiga, a 
Chapada da mineração/do garimpo e tem a Chapada território, que é a 
Chapada do Território de Identidade. Por exemplo, vocês [a equipe de 
pesquisa] vão tá numa Chapada diferente, que é a Chapada de 
Lençóis, que é a Chapada turística, mas vocês não vão ter condições 
de ir na Chapada do agronegócio, essa produção em massa, que tem lá 
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em Mucugê... nem a dos assentados, mas vão viver a quilombola... 
que pode dialogar também com a questão do minério...” (entrevista de 
Henrique Andrade, gravada e concedida à pesquisa, em 24.10.2016). 
 

Nesta etapa da pesquisa de campo, a proposição foi apresentar, ancorada em 

uma visão crítica, uma análise do espaço geopolítico da Chapada Diamantina, para fins 

de auxílio na compreensão das externalidades, do todo-local, no qual está inserido o 

grupo Chapada em Retalhos. Com isso, buscou-se de imediato imergir o grupo de 

pesquisa no ambiente de investigação, e, ao mesmo tempo, estabelecer algumas balizas 

para o transcurso dos momentos posteriores. 

No dia 25.10.2016 pela manhã, para dar continuidade ao processo de 

conhecimento da dinâmica do território, por meio da experiência de luta e vida de grupo 

subalternizado, a equipe de pesquisa visitou a Comunidade Quilombo do Remanso, sob 

a coordenação de Delvan, 29 anos, primeiro presidente jovem da associação quilombola 

e pedagogo. Sob a perspectiva da história de vida e do método da pedagogia griô104, 

Delvan contou sua trajetória de indivíduo-coletivo, mostrando como a partir da história 

individual se pode contar também a história coletiva de uma comunidade em suas 

diversas formas de existir e resistir.  

Da “Visita Orientada”, serão destacados os pontos centrais105 que auxiliam na 

percepção sobre o que é viver na Chapada Diamantina na condição de um segmento do 

mundo do trabalho: os povos e comunidades tradicionais106. Deste modo, a fim de dar 

                                                
104 A Pedagogia Griô “é uma pedagogia criada a partir da prática pedagógica do Grãos de Luz e Griô 
[ONG], Lençóis - Bahia, para mediar a sistematização das práticas e saberes de tradição oral, bem como 
seus conceitos chaves e seus processos de transmissão e circulação que são reinventados para dialogar 
com o saber formal nas escolas. Oferece uma iniciação pedagógica da escola e de griôs aprendizes para 
integrar mito, arte, ciência, história de vida e todos os saberes e fazeres tradicionais da comunidade. 
Coloca como centro do saber a identidade e ancestralidade dos estudantes, e a vivência, a oralidade, a 
corporeidade como pontos de partida do processo de elaboração do conhecimento; e os griôs e mestres 
como protagonistas na elaboração do conhecimento em diálogo com a educação formal. Tem como 
referências pedagógicas – educadores e pesquisadores brasileiros da educação biocêntrica, da teoria de 
Paulo Freire, da educação para as relações étnico raciais positivas, e dissertações acadêmicas que já 
versam sobre a própria pedagogia griô” (PEDAGOGIA GRIÔ – GRÃOS DE LUZ E GRIÔ. Pedagogia 
Griô: o que é? Disponível em: http://www.acaogrio.org.br/pedagogia-grio/o-que-e/#comments. Acesso 
em 01.11.2016). 
105 Delvan proporcionou à equipe de pesquisa um leque imenso e variado de informações, que pode se 
desdobrar em outras inúmeras investigações, consoante o olhar e a questão-problema de cada 
pesquisador. Assim, em razão do tema e dos objetivos propostos nesta pesquisa, teve-se que delimitar a 
exposição sobre outros tantos temas, a citar, o conflito geracional e a representação política em uma 
comunidade quilombola; a palavra como contrato; saúde: tratamento, tradição e convenção; parto, 
parteira e religiosidade; liderança nos povos e comunidades tradicionais; a religiosidade de matriz 
africana (jarê) e a neopentecostal; o processo educativo/alfabetização e a ancestralidade; o êxodo e o 
retorno ao quilombo; os causos e o místico/sagrado; a história oral. 
106 Sobre os povos e comunidades tradicionais, Valter Cruz assevera que “[...] o tradicional não significa o 
atraso, não se restringe à ideia de tradição e ao passado; tem um sentido político-organizativo e apresenta-
se como alternativa ao modo de produção e ao modo de vida capitalistas... representam novas estratégias 
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voz e sentido a quem vive na pele o que é ser trabalhador, negro, originário da zona 

rural, adepto do jarê (religião afro-indígena), capoeirista e professor na Chapada 

Diamantina, reproduziremos abaixo os temas, respectivamente acompanhados de 

trechos de fala. Antes disso, descreve-se sucintamente o surgimento da Comunidade. 

A Comunidade Quilombola do Remanso surgiu às margens do rio Santo 

Antônio, que é a junção dos rios Cochó, Utinga e outros afluentes menores, todos 

componentes do Rio Paraguaçu. 

“[...] antigamente, estes rios eram todos navegáveis... abastece a 
região metropolitana todinha, é tanto que a Chapada Diamantina é a 
caixa d’água da Bahia... essas águas nossas aqui abastece a região 
metropolitana, 70% dela é abastecida com essa água da gente. Então, 
o governo tem o cuidado em cuidar deste rio...” (entrevista de Delvan, 
gravada e concedida à pesquisa, em 25.10.2016). 
 

Inicialmente, localizavam-se no braço esquerdo do rio, ao fundo da Fazenda da 

Família Coutinho, a quem pagavam uma taxa de arrendamento pela moradia na 

propriedade com a prestação de serviços (“... o pessoal não tem noção do que era abuso 

e não era, porque sempre trabalhou no pesado! Então, pra eles era tudo serviço!” – 

entrevista de Delvan, gravada e concedida à pesquisa, em 25.10.2016). Em meados da 

década 1940, Manelzinho, antiga liderança e principal referência da história da 

Comunidade, diante da necessidade primordial de aproximar os quilombolas, que 

moravam distantes um dos outros, o que impedia, inclusive, a realização de partos e 

tratamentos pelas erveiras, articulou a Comunidade para morar no outro braço do rio, 

onde já moravam três famílias e era um local de mata virgem e apto a preservar as 

próprias plantações do gado do proprietário. 

“[...] o gado do fazendeiro era solto. Então, se você plantasse milho, 
mandioca, aipim; o gado não tava nem aí se era capim, se era 
comida... comia tudo... o gado do ‘cabra’ era solto... A plantação era 
sempre próxima à casa, e o gado vinha e bafava na plantação do povo! 
Então, Manelzinho foi vendo que existia uma necessidade desta 
comunidade viver mais junto; então, quando ele percebeu que pra 
pessoa fazer um parto tinha que andar 3,4, 5, 6, até 10 km, ele viu que 
falou: ‘Poxa, se uma pessoa sentir uma dor de barriga a parteira ou a 

                                                                                                                                          
na luta por direitos, formas de garantias de direitos sociais e culturais, notadamente o chamado “direito 
étnico à terra” e o direito à “posse agroecológica da terra”, que buscam assegurar a posse coletiva ou 
familiar das terras e dos recursos naturais. A constituição desses novos sujeitos políticos e de direito vem 
redefinindo as táticas e estratégias da luta pela terra no Brasil, sobretudo por causa do impacto da 
emergência das questões ambiental e étnica, que vêm redefinindo o padrão de conflitividade e o campo 
relacional dos antagonismos. Isso implica uma espécie de “ambientalização” e “etnização” das lutas 
sociais, complexificando a questão fundiária e agrária, foco irradiador dos principais conflitos no campo 
brasileiro” (CRUZ, Valter do Carmo. Povos e comunidades tradicionais. In: CALDART, Roseli et al. 
(Org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro/São Paulo: EPSJV/Expressão Popular, 2012. 
p. 600). 
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erveira mora muito longe, vai dar ‘trabai’ pra alcançar este povo!’... O 
dono não se importava com esta área daqui! [a margem direita do rio]” 
(entrevista de Delvan, gravada e concedida à pesquisa, em 
25.10.2016). 
  

Nos devidos termos e propósitos mencionados acima, abaixo segue um quadro, 

que conjuga temas e trechos de fala de Delvan.  

 

Quadro 04 – Principais temas e trechos da fala de Delvan 

TEMA TRECHOS DA FALA 

 
Escravidão e 
Comunidade 
Quilombola 

- “[...] existe um pensamento de quilombo comparada ao de Palmares, uma 
comunidade que existe até hoje, a Comunidade do Quilombo dos Palmares; 
e que os caras realmente lutou contra escravidão; que eles tiveram 
escravidão...”;  
- “[...] o que mais ficou difícil para mim no início era que nós não 
conhecemos escravidão aqui. Então, as pessoas falam assim; ‘Remanso não 
é quilombo de verdade!’. Outra coisa que falam também é que: ‘Como que 
é quilombo se não teve escravidão, se a gente não lutou contra 
escravidão?!’. Então, a gente não é descendente de escravo; então, fica essa 
questão também com o pessoal daqui de não querer se assumir como 
quilombola porque não se vê no papel ou naquela imagem de que foi uma 
pessoa que foi escravo e acabou fugindo; então, tem essa coisa meia 
distorcida como se fugir da escravidão fosse um coisa, ser descendente de 
escravo fosse uma coisa ruim pra quem é, quem quer se assumir como 
identidade quilombola. Aí, ficou várias complicação na minha cabeça, 
então, vou ter que estudar isso aí, conhecer essa história de fato!”;  
- “[...] eu preciso só entender [a história da Comunidade] antes desse outro 
lado do rio [braço esquerdo, local de origem]”;  
- “[...] os estudiosos daqui da região diz que o Remanso não foi quilombo... 
que [não] foi escravo que fugiu...”;  
- “[...] O Remanso foi reconhecido na categoria de auto-reconhecimento... 
que, na verdade, é o primeiro passo... mais de 90% se consideraram negro... 
que tinha suas tradições e que era passado de geração a geração... não quer 
dizer que a comunidade 100% aceitou isso; no começo teve algumas 
famílias lá que não queria se aceitar desta maneira...”;  
- “[...] era uma comunidade que vivia isolada como a maioria dos 
quilombos... de difícil acesso!”; 
- “Dizem que a ancestralidade do Remanso tá em Cachoeira... por 
Cachoeira onde chegava os escravos da Bahia... acontecia dos negros fugir 
pelo [rio] Paraguassu...”;  
- “[...] ‘se tiver algum problema de terra lá, vocês [a Comunidade] só não 
pode cortar arame; se os cara coloca a cerca de dia, de noite vocês derruba; 
que aí ele [a Família Coutinho, proprietária das terras do Remanso] vai ver 
que ele tá perdendo tempo e dinheiro, e vai parar de colocar cerca’... os cara 
[capangas do proprietário] andava armado aqui dentro... Aí, o dono de lá 
falou: ‘Oi, eu nunca tive briga com vocês; vocês criaram meus filhos, vocês 
fizeram o parto de minha mulher, tudo foi vocês que fizeram; então, vamos 
fazer as coisa direito’. Aí, ele fez uma escritura de doação das terras... ele 
fez no período de Manelzinho uma escritura doando as terras pra 
comunidade. Então, quando o governo chegou para ser reconhecido, a 
gente já tinha documento da terra, por causa desta escritura de doação... 
hoje, o dono é juiz em Andaraí...”; 
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- “[...] tive que fazer umas busca pra achar os documentos, ainda tô na 
busca, porque é muita coisa pra entender essa história da comunidade... e 
também conversando com os mais velhos...”.  

Caracterização 
Geral da 

Comunidade 

- “[...] com todo êxodo que teve, inclusive minha família faz parte do êxodo 
e da volta, a gente tá com 54 famílias, morando em 45 residências...”;  
- “[...] são 05 troncos de família [Ferreira da Cruz, Pereira, Torres dos 
Santos, Almeida e Soledade]”; 
- “[...] o centro dela é circular...”;  
- “[...] a gente fala o português mesmo [não tem dialeto]...”;  
- “[...] Seu Felipe, ele tá vivo até hoje, ele é de 1920, é o mais velho da 
Comunidade...”;  
- “[...] aqui é São Francisco [padroeiro dos pescadores]...”;  
- “[...] a gente faz novenas, são nove dias, cada dia fica um grupo 
responsável...”;  
- “[...] é uma questão muito mais religiosa que profana...”;  
- “[...] a festa profana entrou mesmo, a festa profana mesmo no período de, 
depois que a ‘política’ interferiu nos processos aqui da comunidade. Então, 
às vezes chegava um candidato a vereador, prefeito, e falava: ‘tá precisando 
de que aqui?’... começaram a colocar banda!”. 

Acesso ao 
consumo e à 
informação 

- “[...] é questão da globalização, né... você vê assim, por exemplo, uma 
comunidade que tinha o costume de chegar fim de tarde... ‘E aí 
companheiro como é que foi hoje o dia?’, trocar ideia... Hoje em dia com a 
televisão, não! A galera só se reúne pra jogar um dominó, jogar um 
sinuquinha, jogar uma bola; o restante é na televisão... vendo novela... 
Aqui, pra associação, a gente teve um empecilho, que não conseguia marcar 
reunião no horário da novela... ninguém vinha!... a gente teve que se 
adequar a isso também! E agora é o celular... só que é mais com a 
juventude”; 
- “[...] a gente tá na luta pra trazer a internet pra a escola, só que a gente tem 
que vê o plano de manejo...”.  

Agronegócio 

- “[...] cê sabe que o agronegócio cada hora vai encostando [próximo às 
comunidades], né... aí vai ser uma plantação... na verdade, aqui tava sendo 
cultivado melancia... aí, vai renovar outro ciclo e tornar plantar... tem dono, 
aqui é de Marco Sena... é uma pessoa que é dona disso aí tudo...”; 
- “[...] a gente [Comunidade Remanso] mora pra baixo; se por acaso ele 
[Marco Sena] colocar agrotóxico aí, desce lá pra gente...”; 
- “[...] o que era cultivado [pela Comunidade do Remanso] não vendia, 
porque tinha que debater com a galera de Seabra, que traz muita coisa, tudo 
já grandona, com agrotóxico, tudo em fim...”. 

Políticas Públicas 
/ Acesso aos 

serviços públicos 

- “[Sobre seu nascimento/saúde] [...] no dia que nasci, que atravessei, 
minha Vó disse: chama Manezim, se Manezim não der jeito a gente tem 
que levar para Lençóis...”;  
- “[...] a eletricidade chegou aqui em 2003... Luz para Todos... ficou os 
poste aí, só os fio e sem ligar... acho que ligou em 2005...”;  
- “[...] a gente tem pontos na comunidade que você consegue ter sinal [de 
celular]...”;  
- “Eles [as famílias da comunidade] viviam aqui isolados, nunca precisaram 
de Lençóis; assim, precisava de uma maneira bem esporádica; uma vez ou 
outra que eles iam tratar da saúde... precisassem de um remédio, de um 
tratamento era tudo feito aqui, manualmente, naturalmente...”;  
- “Não passava transporte [na estrada de acesso à comunidade]... ela veio 
por volta de 1970, 1960...”.   

Associativismo 
- “[...] Manelzinho, fez parte daquela associação [a Sociedade União dos 
Mineiros, a dos garimpeiros de Lençóis], pra depois criar a daqui [a do 
Remanso]... ele criou aqui a Sociedade Beneficente dos Pescadores do 
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Remanso”; 
- “[...] ele [Manelzinho] registrou em [19]69, só que fundou em [19]59... eu 
não consegui achar nenhuma ata de fundação antes de [19]69”.  

Mulher e 
organização 
econômico-

familiar 

- “[...] meu pai foi para Andaraí para garimpar, que nesta época Andaraí era 
o centro do garimpo... sempre ele mandava dinheiro, minha mãe comprava, 
em vez de comprar roupa para todo mundo e organizar tudo bunitin, ela 
comprava só o suficiente, e o resto debaixo do colchão. Então, desta forma, 
a gente tem uma casa hoje [na cidade de Lençóis]...”. 

Profissões e 
Fontes de Renda 
na Comunidade 

- “[...] meu pai foi para Andaraí para garimpar...”;  
- “[...] meu avô era tropeiro... tropeiro era a primeira profissão de 
caminhoneiro...”; 
- “[...] cultivar, cultivava tudo aqui!”; 
- “[...] antigamente, a comunidade era sustentada pela pesca e agricultura. 
Só que era assim, um sustento de sobrevivência mesmo; então, você 
plantava pra você mesmo comer; você pescava pra você mesmo comer. 
Então, não se tinha muito interesse em comercializar tudo isso que era 
cultivado... o pessoal perdeu o gosto pelo comércio... de você plantar pra 
vender...”; 
- “[...] hoje em dia existe algumas famílias que vive da pesca... e, hoje em 
dia, tem o turismo...”; 
- “[...] tem a casa do mel... uma outra forma de geração de renda da 
comunidade... que é a apicultura; muitas famílias fazem a apicultura. Então, 
aqui, por média, se juntar todo mundo dá mais de uma tonelada de mel...”. 

Parque Nacional 
da Chapada 
Diamantina 

(PNCD) 

- “[...] aqui [próximo à comunidade, na área do agronegócio de Marco 
Sena] tem um zoneamento muito diverso, né?! Provavelmente... aí é 
cabra... ele deve ter conseguido licença pelo conselho de meio ambiente, 
né... aqui, é região de APA [área de proteção ambiental]... a gente tá o 
tempo todo fora e dentro do Parque!”. 

Articulação 
Política (externa) 

- “[...] entrei no Conselho de Comunidade Quilombola do estado [da Bahia, 
de composição paritária], me colocaram como vice-presidente... vou usar 
esse lugar pra ampliar essa coisa [luta quilombola]...”; 
- “[...] a gente quer fazer o Conselho da Chapada de Comunidade 
Quilombola...”; 
- “[...] a articulação de Comunidade Quilombola do estado tá parada.”; 
- Perguntado sobre se a Comunidade do Remanso participa de alguma 
articulação somente de quilombola, Delvan responde: “Não...”. 

Cenário 
Nacional/ 
Governo 

“Golpista” de 
Temer 

- “[...] é através da apicultura que eu pretendo - se Michel Temer for tirado 
de lá ou ele permanecer aberto essa opção, que eu considero muito difícil 
isso - é a gente conseguir o título de comunidade quilombola, que vai 
garantir que a gente amplie nossa área, porque eu tenho medo do 
agronegócio invadir isso aqui...”. 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 25.10.2016, por Delvan. 
 

Os trechos de fala de Delvan, sistematizados em temas, são bastante ilustrativos, 

sobre o que é viver e resistir enquanto povo e comunidade tradicional, e, ao mesmo 

tempo, sinaliza como o conflito e suas múltiplas expressões econômicas e culturais 

atravessam a constituição e organização social da Chapada Diamantina.  

Por hora, informa-se que os encaminhamentos da “Visita Orientada” foram: Ana 

Motta faria o levantamento sobre as entidades nacionais de articulação de Comunidades 

Quilombolas para a Comunidade do Remanso; Paloma e Hudson buscariam 
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informações junto à UFBA (curso de História) e Fundação Palmares (responsável pela 

emissão do laudo antropológico) sobre os antecedentes da Comunidade do Remanso.  

No dia 26.10.2016, pela manhã, visitou-se o Morro do Pai Inácio e 

Mucugezinho, com o objetivo de vivenciar um pouco a “Chapada Turística”, e perceber 

também um pouco a relação ser humano – natureza.  

Sobre a mística do Morro do Pai Inácio, a Entrevistada 7 contou: 

“[...] tiveram uma filhinha, a Sinhazinha, que se apaixonou por um 
escravo e pai de santo, que era Pai Inácio. E aí o pai [da Sinhazinha] 
naturalmente proibia esse romance... E eles resolveram fugir para 
viver essa história de amor. Aí eles fugiram e vieram para as bandas 
de cá do Morro, e o pai Inácio era um cara, né, descolado e conhecia a 
mata, ele veio de propósito pro morro porque ele sabia que aqui ele ia 
conseguir se esconder. Então, ele vem para cá e os jagunços atrás, aí 
ele pulou com guarda-chuva do Morro e acharam que ele tinha 
morrido, só que não morreu porque ele caiu numa toca em baixo, ele 
conhecia. É isso [o desenho de Pai Inácio pulando do Morro] que tem 
em alguns desenhos em quadros, é isso que tem em alguns quadros, 
que eu acho que as meninas [da Chapada em Retalhos] têm que fazer, 
que eu tô até pra falar pras elas, só falta arrumar os desenhos. Que é 
isso: o morro e pai Inácio pulando com a sobrinha” (Entrevistada 7). 
 

Sobre a relação do ser humano e a paisagem, quando da subida ao Morro do Pai 

Inácio, Ana Motta comentou: 

“[...] a gente fica muito pequenininho; nós não somos a referência da 
escala da paisagem. Então, a gente é um nada, é um grão, porque a 
paisagem não conta com a gente. O homem na cidade é a referência de 
todas as medidas. Mas, neste lugar aqui, não é. Você fica impotente...” 
(comentário durante a entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 
26.10.2016, pela Entrevistada 7). 

 
Foto 05 – Morro do Pai Inácio e Área Circunvizinha 

 

Crédito: Lia Tiriba  
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Crédito: Lia Tiriba 

 

Sobre a antena instalada no Morro do Pai Inácio, Ana Motta disparou: 

“... isso é lugar de botar essa merda! Isso é lugar! Não é possível que 
não tinha outro Morro... Cacete! Não é possível! P***! Ninguém pode 
fotografar a pedra, oh lá... deve ser dali que ele [Pai Inácio] se jogou... 
junto com a torre da parabólica, do celular... Não acredito! Não posso 
crer! Que é isso! Deus do céu!” (comentário durante a entrevista 
gravada e concedida à pesquisa, em 26.10.2016, pela Entrevistada 7). 
 

Foto 06 – Morro do Pai Inácio e o ‘Desenvolvimento’

 Crédito: Lia Tiriba 
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Vivenciar o Morro do Pai Inácio, um dos cartões postais de divulgação nacional 

e internacional da Chapada Diamantina; conhecer a “Chapada Turística” permitiu à 

equipe de pesquisa dimensionar um pouco dos porquês este território é atravessado por 

contradições, conflitos e possibilidades, tanto na relação ser humano – ser humano 

quanto na relação ser humano – natureza. Os ‘olhos’ de pesquisadores, por vezes, 

ficaram à penumbra. 

Nos dias 25 e 26.10.2016, à tarde, na sede provisória do grupo, incorporando as 

informações prévias sobre o grupo e o Território da Chapada Diamantina107, Lia Tiriba 

coordenou a Oficina Educação/Formação em Economia Solidária, que teve por 

objetivo: 

a) Refletir sobre os princípios da organização econômica popular 
anunciados no estatuto da Associação, problematizando-os a partir dos 
princípios da economia solidária, das experiências vividas, das 
conquistas, limites e desafios do grupo de mulheres; 
b) Contribuir para que o grupo de mulheres reflita sobre sua 
caminhada108. 
 

Por meio de questões elaboradas a partir do estatuto da Associação, para fins de 

aferir a tensão entre o projeto e a realidade do grupo, Lia Tiriba conduziu a formação 

tendo por fio condutor os valores e práticas da Economia Solidária, a saber, cooperação 

e autogestão do trabalho; nova forma de produção da vida; ação solidária; 

horizontalidade das relações entre os seres humanos, independente de suas condições de 

gênero, etnia, religiosidade ou cor-de-pele; redes de colaboração solidária; projeto 

econômico-social que construa novas relações entre as pessoas e, também, entre elas e a 

natureza, da qual os seres humanos são parte integrante109. 

A educação/formação em Economia Solidária tem em conta a 
solidariedade em sua dimensão ontológica (condição humana, 

                                                
107 Além de mapas, informações do IBGE e da exposição de Henrique Andrade, assistiu-se às reportagens 
sobre a Chapada Diamantina da Rede Record (REDE RECORD. Chapada Diamantina – Repórter 
Record. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4vEq3tCz9no. Acesso em: 28.12.2016.) e da 
TV Brasil (TV BRASIL. Coronel Horácio de Matos. O Caudilho do Sertão - Programa de Lá Pra Cá. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JE6KFHX2PUo. Acesso em: 28.12.2016.). Já sobre o 
grupo Chapada em Retalhos, assistiu-se à reportagem da tevê afiliada à Rede Globo na Bahia (REDE 
BAHIA. Chapada em Retalhos. Disponível em: http://gshow.globo.com/Rede-
Bahia/Aprovado/videos/v/chapada-em-retalhos/3641267/. Acesso em: 28.12.2016), bem como investigou 
os sítios de comunicação do próprio grupo (CHAPADA EM RETALHOS. Chapada em Retalhos. 
Disponível em: http://chapadaemretalhos.org.br/. Acesso em: 15.06.2016; CHAPADA EM RETALHOS. 
Disponível em: https://pt-br.facebook.com/ChapadaDimantinaRetalhos/. Acesso em 25.02.2016). 
108 TIRIBA, Lia. Oficina de Educação/Formação em economia solidária. Tecendo a vida em retalhos: 
que relações de convivência o grupo de mulheres pretende construir com a comunidade, com outros 
grupos e entre si?, 2016 (não publicado). 
109 Idem. 
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constitutiva da vida social), bem como as diferentes concepções e 
práticas de solidariedade que se manifestam nos diversos 
espaços/tempos históricos e, inclusive, convivem num mesmo espaço 
físico/subjetivo. Sintonizando-se na potencialização de redes de 
colaboração solidária, as práticas pedagógicas propiciam a 
sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida, favorecendo a 
construção de “redes de proteção social”. Além disso, fortalecem a 
organização dos trabalhadores e trabalhadoras em torno de um projeto 
econômico-social que privilegia a valorização do trabalho (e não do 
capital). Para tal, ao mesmo tempo em que se substancia na denúncia 
da exploração do trabalho, na crítica à lógica excludente da economia 
capitalista e ao sistema opressor que fragmenta o ser humano 
(dividindo a sociedade entre “compradores e vendedores de força de 
trabalho”), os processos educativos inspirados na Economia Solidária 
anunciam uma nova sociabilidade, uma nova sociedade, uma nova 
forma de produção da vida110.  
 

A Oficina, alinhada à perspectiva da pesquisa participante e educação popular, 

por meio de questões e proposições, promoveu uma sistematização/racionalização do 

atual estágio do grupo, e com isso permitiu colocar às claras, para a equipe de pesquisa 

e o grupo, quais são os principais entraves e problemas vivenciados, e quais são os 

avanços, considerando que o grupo existe há quatro anos, bem como quais as questões 

que um futuro processo de incubação tem que enfrentar. Para a pesquisa e suas 

questões, a Oficina abriu um leque de possibilidades, e, essencialmente, garantiu 

sustento para a realização das Oficinas de Organização do Processo Produtivo, e 

(Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Idem. 
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Quadro 05 – A ‘Colcha de Retalhos’ 

PRINCÍPIOS 
RELAÇÃO DO 

GRUPO 
ENTRE SI 

RELAÇÃO DO GRUPO 
COM A COMUNIDADE 

RELAÇÃO DO 
GRUPO 

COM OUTROS 
GRUPOS 

Cidadania * * * * * * * 

Coletividade * * * * * 

Igualdade * * * - 

Solidariedade * * * * * * 

Cooperação * * * * * * 

Patrimônio 

Natural e 

Cultural 

* * * * * * * * 

Autogestão * * - 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Oficina Educação/Formação em Economia Solidária. 
Legenda: Escala/Grau de Avaliação de Densidade/Intensidade:  

( - ) Não preenchimento 
(*) Menor 
(**) Média 
(***) Maior 

 
O quadro refere-se ao ‘produto’ da Oficina: a ‘Colcha de Retalhos’. A ‘Colcha’ 

está dividida em três colunas, que se referem à “Relação do Grupo entre si”, “Relação 

do Grupo com a Comunidade”, e “Relação do Grupo com outros Grupos”. As colunas 

foram preenchidas com papéis de cores diferentes, sendo que cada um significa um 

princípio. Os princípios acompanhados de suas respectivas cores são: cidadania – 

laranja, coletividade – azul claro, igualdade – amarelo, solidariedade – verde, 

cooperação – vermelho, patrimônio natural e cultural – rosa, autogestão – azul escuro. 

Os papéis, por sua vez, eram preenchidos por até três fuxicos, conforme, em ordem 

crescente, os princípios tivessem menor, média ou maior densidade e intensidade. 

 

Foto 07 – Mãos à ‘Colcha’    Créditos: Hudson Santos 
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Foto 08 - A ‘Colcha de Retalhos’ 

 
Crédito: Paloma Souza 

 
Assim, a ‘Colcha de Retalhos’ é a síntese visual da situação do grupo em suas 

três dimensões relacionais; é ainda um ‘marco-zero’ para se aferir a organização do 

trabalho, as redes de colaboração solidária, a existência de registros, as relações 

interpessoais, o processo produtivo, a melhoria da qualidade de vida, a construção de 

redes de proteção social, a articulação política, a atuação socioambiental, o processo de 

educação/formação etc. Em última instância, a ‘Colcha’ é um parâmetro real de análise 

da natureza e complexidade dos problemas, limites, avanços e desafios que um grupo de 

mulheres, que se orientam pela perspectiva do trabalho associado, deve enfrentar no 

mundo do trabalho e na produção da vida. 

Ainda no dia 26.10.2016, à tarde, Ana Motta, considerando os elementos 

(su)postos e/ou (não) ditos até aquele momento e calcada da Sociologia da Provocação, 

coordenou a Oficina Exclusão Social, explorando temas e categorias, como exclusão 

social, luta a contrapelo, subalterno/subalternizado, capitalismo, trabalho e, 

especialmente, gênero. Uma pergunta, uma provocação conduziu a intervenção: “Vocês, 

mulheres, são atingidas pelo quê?”. 
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Foto 09 – Mural da Oficina Exclusão Social 

 

 
Créditos: Lia Tiriba 

 

Abaixo, a título ilustrativo e, ao mesmo tempo, pretendendo ofertar maior 

detalhamento, apresenta-se um quadro-síntese dos principais temas explanados na 

Oficina de Exclusão Social, com respectivos trechos de fala. 

 

Quadro 06 – Principais temas e trechos da fala de Ana Motta 

CATEGORIAS / 
TEMAS 

TRECHOS DA FALA 

Sociologia da 
Provocação 

- “Então, a minha atividade de trabalho que é a Sociologia, que eu chamei 
de Sociologia da Provocação, aqui. O que é que essa Sociologia faz? Ela 
procura entender as coisas do modo como os jornais não dizem; a gente fala 
nas entrelinhas. O que é que está escrito nas entrelinhas? A gente tem que 
estudar pra conseguir entender o jornal”; 
- “Então, a nossa palavra principal aqui vai ser: Somos atingidos por quê? 
Né, a gente vai descobrir o que é que nos atinge mais fortemente, e é sobre 
isso que a gente vai ter que reagir e se criar. Criar uma identidade”; 
- “Não quero afetar... A minha proposta não é afetar o trabalho que vocês 
fazem [...] mas, quem sabe um dia, ou daqui um ano, vocês não fazem um 
Painel com um trabalho de todas vocês juntas?! Mas, no dia que vocês 
fizeram [...] então, se vocês fizessem, vocês ofertariam esse Painel 
[bordado] ao Movimento dos Atingidos pelas Barragens. Das mulheres 
Chapadeiras em Retalhos, ofereceremos ao Movimento dos Atingidos pelas 
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Barragens. No próximo acontecimento do Memorial [da América Latina, 
em São Paulo], vocês apresentariam o sofrimento de vocês e o sonho com a 
alegria de vocês [...] Quem é mais que vocês querem colocar [no Painel]? 
Alguém da sociedade? Um garimpeiro? Um negro? Um índio? Um negro 
do Remanso? Um quilombola?...”; 
- “[...] o agronegócio está entrando [na Chapada Diamantina], tá ocupando 
o Quilombo [do Remanso]. Então, vai destruir o Quilombo, vai mexer, vai 
colocar veneno naquele rio. Vai ser um problema. O rio Roncador não sei 
se vai ficar tão bonito como ele era...”; 
- “Porque a gente vive no mundo que é capitalista e um mundo de classe, 
onde a gente tem que perguntar: Quem somos nós, nesse mundo? Vocês 
são, vou perguntar: proprietárias dos meios de produzir a vida de vocês 
inteira, de decidir tudo que vocês podem fazer? Ou vocês são as não 
proprietárias dos meios de produzir a vida de vocês? Sabe me responder 
isso?! Vocês são patroas ou empregadas? Vocês são as que mandam ou as 
que são mandadas no sistema geral pra ficar ricas? Vocês decidem o que 
fazer no mercado? Ou vocês são influenciadas pelo mercado, tendo que 
submeter a ele? A que grupo vocês pertencem? O um ou o dois? Vocês são 
muito ricas? Podem comprar tudo que vocês quiserem? Ou vocês tem que 
correr atrás e levantar dinheiro pra fazer o que vocês querem? [Lene 
responde: Correr atrás!] Oh!!! Então, são do grupo dois, como eu. Vocês 
são subalternizadas!”; 
- “O capitalismo é um modo de organizar a sociedade inteira, quando a 
gente fala em incluir, é incluir- se no mercado para ser capitalista, para 
viver no mercado do capitalismo. É isso que a gente está tentando fazer 
aqui. O que é diferente? A gente vai tentar produzir e viver com autonomia 
e respeito, a gente não pode ser capitalista. Vocês acham que conseguem 
ser capitalista assim dentro de uns quatros anos? Dá pra construir uma 
fábrica? Dá? [Flor: Não dá não!] Então, eu sinto muito, não dá pra ser 
capitalista! Então, vamos continuar nesse mundo. Apesar de ser 
subalternizado, ter sido feito subalternizado, eu resisto, e eu reajo. Eu não 
quero! Eu quero resistir! O que eu tenho que fazer? De alguma maneira, eu 
tenho que procurar uma forma de entrar nesse mundo de ter dinheiro, de ter 
economia, de sobreviver, sem ser pisada. Essa é a proposta da Economia 
Solidária. Alguém disse que ia ser fácil? Não! O que é fácil, eu vou dizer: é 
fácil todo mundo aqui virar emprega doméstica, trabalhar para uma 
madame perua que mora numa mansão poderosa. Vocês vão ter trabalho de 
carteira assinada [...] vão abandonar marido, vão abandonar filho, vão 
abandonar vida pessoal de vocês [...] abandonar o bordado pra ficar 
trabalhando: lavando, passando e cozinhando [...] Se vocês não querem 
isso, a maneira de entrar, para produzir e ter respeito, é pela Economia 
Solidária. Por isso, que quanto mais fácil a entrada é enquanto empregado 
explorado, mais difícil é a entrada enquanto cidadão respeitado que se auto-
respeita na economia [...] ... outra regra pra gente pensar: não só é difícil 
entrar, como que também o difícil é garantir a nossa diferença e a 
heterogeneidade”; 
- “Qual que é seu lugar? No mundo? Na cidade? E na sociedade? E nesse 
grupo? O que é que vocês têm? Provocação, pra vocês irem pensando”. 
- “Vocês apareceram com visibilidade neste trabalho; isso é coisa raríssima 
[risos], isso é uma raridade, aproveita! Além disso, de ter a dupla exclusão, 
a invisibilidade, tem uma coisa que é pior ainda, que eu percebi muito 
colocado aqui: é a internalização da submissão. Por que nós achamos que 
no fundo, no fundo, no fundo, que a gente é menos importante?! Porque 
que no fundo, no fundo, no fundo a gente tem que abaixar a cabeça pro que 
o marido diz, pro que o filho, pro que a sogra diz, pro que a mãe diz?! Que 
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sensação esquisita é essa?! Como é que a gente quer entrar no mundo pela 
Economia Solidária?! A gente quer aparecer com o que a gente é, com a 
nossa diferença e não homogênea, se sentindo submissa?!”; 
- “Tá vendo a mulher é reprimida pra falar em orgasmo, falar da vagina 
dela. Tem maior pavor, só não fala nisso. Não fala, não fala, engole a 
repressão, e chega aqui briga com as amigas [...] O melhor lugar pra 
conversar é entre amigas, é ótimo!”; 
- “Qual é o dia de vocês? Vocês tem que ter um dia pra vocês!”. 

Ofício da Socióloga 

- “[...] porque a gente cada vez que viaja, sai da sala de aula, a gente 
aprende muito, porque a gente aprende a ter dúvida, aprende a conhecer. 
Então, como a realidade é muito rica, muita diversa, ninguém pode achar 
que foi a um lugar e já sabe tudo. Essa pessoa que sabe tudo é uma pessoa 
muito burra, pode ter certeza.”; 
- “O trabalho que eu faço é um trabalho de ficar pensando, e, por ficar 
pensando, é difícil, às vezes leva um tempo. A gente tem que se apoiar em 
alguma coisa...”; 
- “Como eles [os jornais] sabem que não investem em educação, que a 
maior parte das pessoas não vai entender de fato o quê que o jornal quer 
dizer, é por isso que a gente prefere sair batendo pernas, nômade, igual a 
cigana, pelo mundo, tentando ajudar a entender: como é que a gente ler 
jornal? como é que a gente ver a informação do jeito que ela vem? Ela 
chega pra diminuir a gente sempre”; 
- “Agora, essa forma de luta [bordado-denúncia] tem uma característica que 
passa pelo meu trabalho. Como eu faço Sociologia, Sociologia estuda o 
quê? A sociedade e os homens que vivem na sociedade”; 

Subalterno / 
Subalternizado 

- “Subalternos são aqueles que estão embaixo da sociedade, são os que não 
mandam [...] Se usa na Sociologia, o fato de que a gente é subalterno, que a 
gente vem embaixo. Mas, eu acho que a gente não é subalterno, a gente é 
feito subalterno. Então, usar a palavra no gerúndio [particípio]: fomos 
feitos subalternizados! Mas, eu me recuso, eu não quero ser, eu não quero 
ficar embaixo de ninguém, respondendo a ordem de ninguém! Dá licença! 
Se eu não quero ser, eu chamo de subalternizado. Então, nós somos 
subalternizados; além disso, somos mulheres, somos excluídas do sistema 
geral”. 

Exclusão Social 

- “Exclusão [Social] quer dizer o quê? Excluído: que é colocado pra fora. E, 
a gente vive o tempo inteiro querendo entrar pra “dentro” - entre aspas -, 
querendo entrar, querendo participar! É difícil pra gente produzir com 
respeito e autonomia, porque é muito difícil de a gente ser respeitada: 
marido não respeita, filho não respeita! É comum, é comum! Não tem o 
menor respeito. A gente não consegue dizer que não, porque a gente tem 
um coração mole ou pelo simples fato de a gente ser mulher! [...] Eu, essa 
mulher da provocação, histérica, eu calo a boca. Engulo um pouquinho de 
sapo, porque eu sou mulher, e eles não respeitam. Pra consertar o carro, o 
mecânico do carro não respeita, porque é mulher. Você pode até entender 
de peça de carro. Não adianta! Não tem respeito, pois a gente é de alguma 
maneira, faz parte do grupo chamado: exclusão social. Se somos excluídos 
sociais, a gente é excluído por quê? Quem está dentro do sistema? Quem 
está dentro do sistema, da vida social são os que têm dinheiro; no mais, 
entre as mulheres, as mais ricas, depois as de classe média, depois as 
subalternizadas”; 
- “[...] nós somos um grupo de pessoas que tem que correr atrás pra ter o 
que quer, e, além disso, somos mulheres. De novo, então, nós temos um 
problema que se chama: a dupla exclusão. Nós somos excluídos porque 
somos subalternizados, e somos um grupo subalternizado de mulheres”; 
- “A mulher tem uma dupla exclusão, porque ela tem a invisibilidade. Já 
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repararam que tudo que nós mulheres fazemos é invisível na sociedade? Já 
reparam isso?”; 

Trabalho 

“[...] mulheres subalternizadas que querem produzir e viver com autonomia 
e respeito. Estou certa?! Vocês são isso?! Estou equivocada?! Vocês são 
mais ou menos isso?! Subalternizada quer dizer que são colocadas no 
mundo subalterno... Estou mais ou menos certa em dizer que vocês querem 
produzir e viver com autonomia e respeito?! Eu estou certa?! Eu quero a 
voz de cada uma! Eu estou certa?! Tô?! Eu estou certa em dizer que você 
quer viver com autonomia e respeito? [...] Se vocês querem viver e produzir 
com autonomia e respeito, eu sinto muito, vocês têm que começar sabendo 
quem são vocês no mundo. Nós, eu também faço parte desse grupo, Lia 
[Tiriba] também faz parte, nós somos excluídos sociais. Podíamos ser ricas, 
até poderosas; pelo simples fato de ser mulher, a gente já está em um 
campo de exclusão”; 
- “É difícil pra gente produzir com respeito e autonomia? É. Porque é muito 
difícil de a gente ser respeitado: marido não respeita, filho não respeita; é 
comum, não tem o menor respeito. A gente não consegue dizer que não, 
porque a gente tem um coração mole ou pelo simples fato de a gente ser 
mulher.”; 
- “Então, a gente não só tem dificuldade pra entrar [no mercado pela 
Economia Solidária], como é difícil ser diferente nessa homogeneidade. E, 
nessa homogeneidade, a gente tem um único lugar que é ser empregadinho, 
no caso das mulheres, é ser empregadinha dos outros. Não há lugar pra 
gente ser a capitalista, a rica, a poderosa, a que manda, ser um empresário 
que tem tudo. Não dá gente. Eu sinto muito, isso é estória [...] Agora, quer 
ter respeito? É pela Economia Solidária!”; 
- “Cuidar de filho, arrumar a casa, fazer comida, não é considerado 
trabalho. Trabalho é sair e ir lá pra trabalhar. E, quando a mulher chega em 
casa, que a casa está suja, aí o marido fala: “Uma mulher chata, tem que 
tirar os sapatos, se não eu sujo”. Porque se por um acaso ele sujar, ele vai 
limpar?  Não vai. Por isso que a mulher é chata. Ela trabalhou o dia inteiro, 
ele suja, ela tem que limpar?! Além de trabalhar, tem que limpar o chão que 
ele sujou. “Que a minha mulher é chata, minha mulher tem mania, que a 
minha mulher é cheia de mania de limpeza”. Isso não é mania de limpeza, 
não é doença, a gente não é maluca! Porque ninguém consegue partilhar 
igual! Os caras não fazem as mesmas coisas que a gente faz. Que loucura!”. 

Bordado e 
Resistência 

- “[...] esse Movimento [o Movimento dos Atingidos por Barragens] tem 
um trabalho que chama as Arpilleras111, que veio do Chile, que é um 
bordado-denúncia, chama-se: “Bordando a resistência”. Então, o bordando 
a resistência de vocês eu diria que é já defendendo o patrimônio natural, as 
montanhas, o casario, que tem em Lençóis, cuidando de Lençóis. O simples 
fato de vocês fazerem isso já coloca vocês em lugar diferente, entendeu?! 
Vocês poderiam está em casa dormindo com o olho fechado, bordando aí 

                                                
111 Noticia a reportagem sobre a exposição Arpilleras: bordando a resistência: “[...] o Salão de Atos do 
Memorial da América Latina recebeu a exposição internacional “Arpilleras: bordando a resistência”, que 
reúne 37 peças de bordado construídas por mulheres de seis países da América Latina e Europa, com o 
objetivo de problematizar e transgredir o papel feminino na sociedade. As obras foram elaboradas por 
meio de uma técnica de bordado, conhecida como arpillera, popularizada mundialmente a partir da 
oposição realizada ao regime militar chileno (1973-1990). Na ocasião, mulheres das periferias de 
Santiago se utilizavam das roupas de parentes desaparecidos para denunciar as violações de direitos 
humanos cometidas pelo governo do general Augusto Pinochet. No Brasil, a técnica foi resgatada pelo 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) em oficinas realizadas com mais de 900 mulheres 
atingidas por projetos hidrelétricos nas cinco regiões do Brasil desde 2013.” (MOVIMENTO DOS 
ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB). Exposição "Arpilleras: Bordando a Resistência" (Catálogo), 
11.11.2015).    
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florzinha, margaridinha, podia ter gente que ia gostar mais...”; 
- “Então, as mulheres do Chile, as mulheres da Bolívia, as mulheres da 
Colômbia são as Arpilleras; elas bordam resistindo. Se elas bordam 
resistindo, o que elas fazem? Elas denunciam com isso. O que elas querem? 
Não querem luta armada, não querem lutar com ninguém, elas não querem 
muita confusão na rua. Elas só querem apenas botar pra fora, do âmago do 
ventre delas, a dor, o sofrimento que elas têm. Eu acredito que assim elas se 
aliviam, e o alívio delas acaba servindo pra muita gente na América Latina 
toda. Então, as Arpilleras do Chile fizeram, influenciaram, estimularam as 
Mulheres atingidas pela barragem”; 
- “As famílias inteiras que saem de uma cidade, que são deslocadas 
compulsoriamente - no Brasil, pela água, e na Bolívia, na Colômbia e no 
Peru, pelo narcotráfico, pela guerrilha -, essa gente que fica sem ter pra 
onde ir, sem eira nem beira, sem direito nenhum, eles sentem um 
sofrimento profundo, mas, podem ficar sozinhos desesperados, ou 
organizar em forma de poesia, de bordados. As mulheres se organizaram 
em forma de bordado; elas gritam, elas choram com seus bordados. As 
lágrimas são pontos, são denúncias com cores, com estética, com beleza. 
Assim, elas mostram como é possível esse ser mulher tão especial... esses 
bordados têm as seguintes características: [...] esses bordados falam da dor 
e do sofrimento. Então, só expurgando aquilo que dói, aquilo que faz a 
gente sofrer é que a gente consegue se aliviar e andar pra frente, e, essas 
dores quando ficam embrulhadas aqui no estômago da gente, elas causam 
dor de barriga e a gente não chega a lugar nenhum. Então é importante 
botar pra fora, vocês [mulheres da Chapada em Retalhos] tem isso na 
mão...”; 

Luta a Contrapelo 

- “Então, lutar a contrapelo: é isso que eu queria mostrar. Como nós somos 
excluídos, colocadas pra fora, inviabilizadas, reproduzimos a nossa 
subordinação, a nossa própria [baixa] autoestima; como a gente quer lutar e 
resistir, o que é que a gente tem que fazer? O pelo do corpo é assim [em um 
sentido]: tudo que a gente faz é assim [no sentido contrário ao do pelo do 
corpo], é mais difícil, é no sentido contrário, é contra a correnteza, é 
contrapelo, é tudo contrário do que a maioria está fazendo, do que 
aparentemente é mais fácil ser feito [...] se o seu marido briga com você por 
um motivo que você considera que dá pra você negociar com ele, é uma 
coisa. Agora, ele briga com você porque ele não deixa você fazer uma coisa 
que é muito importante pra você, você vai brigar com ele, para vocês pelo 
menos conversar, porque vocês não podem colocar em segundo plano esse 
tipo de ideia”; 
- “Então, a saída cotidiana é de lutar a contrapelo, e resistir com paciência e 
tensão”; 
- “A única saída que sobra pra todas nós mulheres é continuar reagindo [...] 
Então, nessa medida, a gente vai ganhando um pedacinho, vai entrando e 
vai participando, e a gente vai construindo o que pode ser um projeto 
razoável. Mas, sempre vai ser um projeto a contrapelo!”; 
- “[...] há uma saída cotidiana: a gente tem que brigar o tempo inteiro. O 
final da Lia tem que ser igual ao meu final: brigar, discutir, discordar é 
vida; concordar, aceitar é submissão!”. 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Oficina Exclusão Social. 
 

Como visto acima, a temática Gênero, que foi ‘espetada’, que estava latente em 

toda a Oficina anterior, ganhou centralidade e transversalizou todo o teor da Oficina 
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Exclusão Social. Coube a esta etapa do 5º encontro da pesquisa participante a síntese e 

debate do diagnóstico do grupo: a falta de confiança recíproca entre as mulheres, a 

competitividade intragrupo, a falta de compromisso com e a necessidade de honrar a 

história da Associação Chapada em Retalhos, e, sobretudo, a presença forte de baixa 

autoestima nas mulheres. 

Para além da síntese (o ‘aprumo’ dos retalhos), trouxe à luz o ideário de Luta. 

Luta contra a opressão de gênero; luta para ‘entrar’ no mercado com autonomia e 

respeito, via organização do trabalho coletivo; luta para superar os conflitos intraclasse, 

ao tempo que se constrói uma solidariedade com os iguais, com a classe; luta contra o 

capitalismo; luta para construir uma sociedade justa e solidária. Enfim, (re)iniciar o 

processo de luta pela reafirmação cotidiana da identidade do grupo, e, paralelamente, 

tomar consciência sobre: O que atinge mulheres, trabalhadoras associadas, bordadeiras, 

da Chapada Diamantina? 

“Eu quero o bem, eu quero que esse projeto dê certo. Sabe por quê? 
Um egoísmo enorme, porque eu sou mulher, eu quero diminuir a 
minha invisibilidade no mundo. Se vocês aparecem, eu apareço com 
vocês. A vida fica melhor pra mim. Mais mulheres aparecem no 
cenário. Primeiro, por egoísmo, e, depois, porque eu sou politizada, 
tenho um sonho de sociedade, onde todo mundo é igual, tem direitos 
iguais. Então pronto, é por egoísmo de novo, porque eu quero esse 
mundo diferente, preciso que vocês continuem se apresentando, se 
expondo sendo diferente” (fala de Ana Motta, gravada durante a 
Oficina Exclusão Social, em 26.10.2016). 
 

Por fim, fechando o 5º encontro, a equipe de pesquisa participou de duas Rodas 

de Conversa no dia 27.10.2016 em Feira de Santana. Pela manhã, em uma igreja 

neopentecostal, conversou-se com integrantes da Comunidade Quilombo de Lagoa 

Grande, momento em que se dialogou, com profundidade, sobre a história de luta e 

conflito dos quilombolas e de suas lideranças, assessorias, existência no território, luta 

pela terra etc. Pela tarde, na UEFS, sala da IEPS, inicialmente, Lia Tiriba e Ana Motta 

apresentaram um balanço provisório sobre a pesquisa coletiva de campo e os temas 

enfrentados desde o dia 24.10.2016, e após se continuou a conversa sobre método de 

pesquisa e metodologia, território e ruralidades, economia popular e solidária, 

desenvolvimento local dentre outros. 

Para a IEPS e sua equipe, da qual também o pesquisador é integrante, os dois 

momentos contribuíram significativamente para nos auxiliar nas atividades de pesquisa 

e extensão do processo de incubação de uma iniciativa de trabalho associado do ramo de 

alimentação, pertencente àquela Comunidade. Para a equipe de pesquisa, além de 
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conhecer o trabalho da IEPS e da oportunidade de externar mais publicamente um 

pouco das reflexões dos quatros dias de ida a campo, destaca-se que, apesar de a 

brevidade do contato e levando-se em conta a visita à Comunidade do Quilombo do 

Remanso, a atividade matutina permitiu apreender as continuidades e singularidades de 

existência e luta de povos e comunidades tradicionais em seus territórios. 

 

Foto 10 – Roda de Conversa 

 

Crédito: Hudson Santos 

 

Nos dias 19, 20 e 21.12.2016, ocorreu o 6º e último encontro com o grupo, para 

a realização de Oficinas e entrevistas, a aplicação de questionários e, sobretudo, 

‘encerrar’ o tempo da pesquisa junto ao grupo. A equipe de pesquisa foi composta por: 

Juliana Freitas, estudante de economia, componente da IEPS e pesquisadora do tema 

economia popular e solidária, gênero e formação de preço; Liz Guimarães e Paloma 

Souza, ambas já qualificadas acima. 

A aplicação de questionário, com vistas à consolidação das informações do 

perfil do grupo, foi feita com oito sócias, sendo sete sócias-artesãs e uma sócia-

assessora. As entrevistas foram gravadas e realizadas com: a Entrevistada 1 (artista 

plástica e participante do processo de formação do grupo) e seis sócias, sendo cinco 

sócias-artesãs e uma sócia-assessora. O questionário e as entrevistas orientaram-se pelos 

eixos temáticos do Anexo I.  

Antecederam ao 6º encontro algumas atividades articuladas pela pesquisa: (1) 

Participação na X Feira do Semiárido na UEFS – o grupo decidiu não ir ao espaço de 
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formação e comercialização; (2) Participação no VIII Encontro Estadual de História 

(Anpuh – Ba) na UEFS – o grupo, na última hora, não conseguiu enviar representante 

ao espaço de comercialização; (3) Escala de trabalho no espaço de comercialização do 

mercado municipal de Lençóis – a escala organizada no transcurso do 5º encontro para 

os feriados e finais de semana de outubro e novembro foi cumprida quase que 

integralmente; (4) Bolsas do evento do IFBA – Campus Seabra – durante o mês de 

novembro e início de dezembro, o grupo confeccionou 300 bolsas para o evento, e 

cumpriu o prazo de entrega, conforme acordo construído ao longo do 5º encontro. 

No 6º encontro (dia 20.12.2016 à tarde), ao invés de iniciá-lo com os 

procedimentos e conteúdo da Oficina, deu-se ao começo das atividades o caráter de 

reunião ordinária, inclusive para fins pedagógicos e político-organizativos do grupo, 

pois, como constatado desde o princípio da investigação, as mulheres não se reúnem 

com frequência e regularidade. Na pauta, tratou-se de: (1) Histórico dos Encontros de 

Pesquisa – distribui-se às presentes um documento com o cronograma de encontros com 

a Chapada em Retalhos, contendo informações sobre a quantidade, quando, onde, o que 

se fez, por que, quem participou e quais foram as considerações de pesquisa; em 

resumo, houve uma prestação de contas da pesquisa participante, com retiradas de 

dúvidas e promoção de esclarecimentos; (2) Avaliação do evento do IFBA – Campus 

Seabra (14 a 16.12.2016) – por meio de indagações, que permitiram também repassar as 

notícias do evento às demais do grupo que não participaram, soube-se sobre: quem 

representou o grupo, como foi, se participaram também de espaço de formação, fizeram 

algum tipo registro de participação, qual a avaliação do evento etc. Quanto às bolsas, 

perguntou-se acerca de: qual e como foi a recepção das bolsas produzidas pelo grupo, se 

o grupo gostou do resultado, quais os aprendizados, se o valor pago pelo trabalho 

agradou etc.; (3) ‘Colcha de Retalhos’: síntese e retomada da reflexão – fez-se um 

balanço sobre o encontro anterior, realçando os pontos fundamentais, que foram com 

constância retomados no curso dos dias de Oficina. 

O 5º encontro, em razão dos temas debatidos, pavimentou o caminho para 

‘finalizar’ o tempo da pesquisa. Por um lado, permitiu abordar a questão central da 

investigação no 6º encontro, com naturalidade e senso de prosseguimento. Por outro, 

permitiu congregar e afinar as informações dispersas colhidas, via observação, diário de 

campo e registros audiovisuais, ao longo de todos os encontros anteriores, e permitiu 

ainda costurar a continuidade do processo de assessoramento ao grupo pós-pesquisa da 

dissertação. 



98 
 

 
 

Assim, a Oficina Organização do Processo Produtivo112, realizada no dia 

20.12.2016 à tarde, coordenada pelo pesquisador, teve por objetivo compreender o 

estágio atual do processo produtivo do grupo, com vistas à futura construção de um 

regimento interno, que estruture e interligue, com transparência e de fácil percepção por 

qualquer sócia, as etapas do processo de produção (compra, produção propriamente dita, 

comercialização, distribuição das sobras, gestão/articulação das etapas e retorno do ciclo 

produtivo). 

Como elemento concreto para se compreender o processo de organização da 

produção do grupo, utilizou-se o exemplo da produção das bolsas do evento do IFBA – 

Campus Seabra. Também simultaneamente se colocou face a face (regra x exceção) 

como tem sido o ciclo histórico de produção na Chapada em Retalhos. 

 

Quadro 07 – Questões sobre o processo produtivo da Chapada em Retalhos 

Questões 
Gerais 

Questões Específicas – Etapas do Processo Produtivo 
Compra Produção Comercialização Distribuição 

das Sobras 
Articulação 

/ Gestão 
Onde? 

Quando? 

Como? 

Por que? 

Quem 

faz? 

* Individual 

ou Coletiva? 

* Meio de 

Produção: 

individual 

ou coletivo? 

 

* O que é 

produzido? 

* Individual ou 

Coletiva? 

 

* Tem Intermediário? 

* Individual 

ou Coletiva? 

 

* Valor 

mensal? 

* Individual 

ou 

Coletiva? 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Oficina Organização do Processo Produtivo. 

 
Foto 11 – A Oficina Organização do Processo 

Produtivo 

 

Crédito: Juliana Freitas                                                      

Crédito: Juliana Freitas 

                                                
112 Pelo cronograma inicial da pesquisa, esta Oficina era para ter ocorrido no 2º Encontro, em 21.06.2016, 
mas teve seu prazo dilatado em respeito ao tempo do grupo; por consequência, coerência às diretrizes de 
uma pesquisa participante. 
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Já a Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado, ocorrida no dia 

21.12.2016 à tarde, também conduzida pelo pesquisador, teve por intuito compreender o 

estágio atual da (des)proteção jurídica das trabalhadoras da Chapada em Retalhos e 

construir encaminhamentos sobre a proteção do trabalho.  

A metodologia adotada foi a seguinte: averiguação do histórico no mundo do 

trabalho de cada trabalhadora individualmente considerada, para após discutir se a 

forma jurídica Associação adotada pelo grupo dá (des)proteção ao trabalho associado. 

Esta etapa do encontro foi subsidiada por indagações e construção de sugestões para a 

proteção do trabalho, bem como pela distribuição de um documento que mostra as 

diferenças entre as formas jurídicas Associação, Cooperativa e Sociedade Empresária. 

Como a forma jurídica do grupo é a Associação, também se tratou sobre o estatuto (o 

que é, qual a importância, para que serve etc.) e regimento interno (o que é, qual a 

importância, para que serve, por que é importante aprimorar o processo produtivo do 

grupo e documentar em forma de regimento interno). 

 

Foto 12 – A Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado 

 
Crédito: Liz Guimarães 

 
Crédito: Juliana Freitas 
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Esquematizando a continuidade do processo de assessoramento ao grupo pós-

pesquisa da dissertação, sugeriu-se que o grupo trabalhasse os seguintes temas: (1) de 

forma emergencial, gênero, economia solidária/trabalho associado, relações 

interpessoais, estatuto, regimento interno, proteção do trabalho via previdência social; 

(2) de forma mediata, trabalho assalariado x trabalho associado, política de 

comunicação, identidade visual e comercialização. 

Por fim, em sede de ‘encerramento’ do tempo da pesquisa, reafirmou-se, 

sumariamente, (1) quais os fios temáticos condutores da pesquisa: trabalho associado, 

proteção do trabalho e direito; (2) a perspectiva e a necessidade de construção de outra 

organização do trabalho, com conteúdo de gênero, classe e anticapitalista; (3) que a 

pesquisa (participante) em curso tem um tom crítico-contestador, e que enxerga no fazer 

pesquisa a possibilidade de compreender a realidade para transformá-la. 

 

2.2 OS ENCONTROS E A PESQUISA: UMA SÍNTESE 

 

Em síntese, tendo em vista os objetivos da investigação, no 1º encontro, 

visualizou- se o estágio de (des)proteção jurídica do grupo e de cada sócia, e firmou-se 

o tipo de pesquisa a ser realizado; no 2º encontro, iniciou-se o processo de levantamento 

de informações internas e externas ao grupo, e afinou-se a reciprocidade entre 

pesquisador e as mulheres bordadeiras (sujeitos da pesquisa); no 3º encontro, 

conheceram-se os produtos do trabalho do grupo em ambiente de comercialização e a 

relação do grupo com os consumidores; no 4º encontro, presenciou-se na prática a 

relação do grupo com outro grupo de pesquisa, com os proprietários de espaços de 

comercialização e com a comunidade; no 5º encontro, conheceu-se o contexto no qual 

está inserido o grupo e promoveu-se um espaço formativo; no 6º encontro, além da 

promoção de dois espaços formativos, realização de entrevistas e aplicação de 

questionário, compreendeu-se o processo produtivo do grupo e as condições de 

(des)proteção jurídica das relações de trabalho da Associação e de cada sócia, com 

respectivas sugestões para a proteção jurídica do trabalho. 

Em todos os encontros questões incidentais, paralelas, transversais etc. 

‘pululavam’ à frente da equipe de pesquisa, sem precisar fazer muito esforço de 

concentração e reflexão teórica mais aprofundada. Literalmente, cada uma/um que em 

algum momento compôs a equipe de pesquisa – ou tomou ciência dos acontecimentos 

do campo –, com seu respectivo olhar disciplinar e interdisciplinar, sugeriu e/ou ficou 
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tentado a propor ampliação da abordagem (tema, objetivos, questão-problema, 

metodologia, referencial teórico etc.). Mas, ao mesmo tempo, cada uma/um reconhecia 

os limites temporais e humanos, sobretudo de uma dissertação de mestrado; dissertação 

que teve sua pesquisa de campo orientada pelo método da pesquisa participante, que foi 

executada em seis meses (junho a dezembro de 2016), e que foi construída com um 

grupo que se localiza em outro município e que possui inúmeras peculiaridades, muitas 

aqui relatadas/por relatar, inclusive algumas expostas com bastante discrição e sutileza, 

consoante a necessidade, maior ou menor, de proteção dos seres humanos implicados no 

estudo.  

Enfim, a pesquisa de campo e o método adotado ofertaram muitos possíveis 

talhos; por hora, apenas alguns serão precisados. 
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3 A ASSOCIAÇÃO CHAPADA EM RETALHOS 

 

Após a apresentação, em linhas gerais, dos atalhos metodológicos - pois, a cada 

ida a campo, ia se descobrindo pistas por onde (pros)seguir com a pesquisa -, passa-se 

agora a destrinchar a apresentação da Associação Chapada em Retalhos, apoiado no 

Eixo Temático 1 (Anexo I), e a partir das informações obtidas ao longo do caminho 

metodológico; tudo isso convergindo em direção à questão de pesquisa: em que medida 

as formas jurídicas vigentes no Direito (des)protegem as relações de trabalho no 

trabalho associado? 

 

3.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO GRUPO 

 

Por volta do mês de março de 2013... ouve-se um ‘fuxico’ em panfletos 

espalhados, carro de som, conversas de familiares etc. informando que haveria ali no 

município um curso de corte e costura, com destaque para aplicação de técnicas em 

retalhos de panos. O ‘fuxico’ ocorreu no município de Lençóis...  

“[...] eu fiquei sabendo por uma colega minha, que participou junto 
comigo de uma outra associação. Assim, que tava tendo um curso lá 
na, pela prefeitura de corte e costura. Aí, eu me interessei, e fui, me 
inscrevi, e, aí, aconteceu o curso, só não lembro o ano, nem a data. 
Foram seis meses de curso” (Entrevistada 3). 
 
“[...] Foi através de comentários... Que uma passou pra outra, que foi 
passando. E aí, a gente ficaram sabendo, a cidade quase toda, que no 
começo foi mais de cinquenta mulher, todo mundo ficou curioso pra 
ver esse projeto...” (Entrevistada 2). 
 
“Através de cartaz nas ruas, pregada na esquina, na rua. Nas esquinas 
das ruas” (Entrevistada 4). 
 
“Eu fiquei sabendo através de Dora, a irmã de Florice. Ela me 
procurou, que sempre que tem alguma coisa assim que ela acha, que 
ela sabe que eu gosto muito de arte, né, de trabalhar com arte, aí ela 
me procurou. Aí, me falou sobre esse grupo que ia ser formado de 
artesã, de costura. Aliás não, foi nem de artesã, foi de pessoas assim 
pra costura, que era assim, como é que fala, que era costura, e aí como 
eu era, sempre fui louca pra poder costurar, aí eu falei assim: ‘Então 
me interessa’” (Entrevistada 5). 
 
“[...] Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo através de cartazes, né, 
que tava as propagandas, e minha irmã também, que foi uma das 
monitoras...” (Entrevistada 6). 
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Pausa no ‘fuxico’... O Território e seus retalhos... Lençóis, município do interior 

do estado da Bahia, com pouco mais de 10 mil habitantes113, é mais conhecido nacional 

e internacionalmente por suas paisagens naturais e históricas e turismo ambiental, e está 

situado no Território de Identidade da Chapada Diamantina. Segundo Delvan, 

“[...] Lençóis e Andaraí são bem recente, porque, na verdade, a 
primeira cidade era Mucugê; tudo isso aqui era Mucugê, Lençóis vem 
surgir muito depois...” (entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 
25.10.2016). 
 

O estado da Bahia é composto por vinte e sete Territórios de Identidade, dentre 

os quais está o Território de Identidade da Chapada Diamantina (o de nº 03 no mapa 

abaixo). Ele está localizado no centro geográfico estadual e se comunica direta e 

geograficamente com mais onze Territórios de Identidade (Velho Chico, Bacia do 

Paramirim, Sertão Produtivo, Vitória da Conquista, Médio Rio de Contas, Vale do 

Jequiriçá, Piemonte do Paraguaçu, Bacia do Jacuípe, Piemonte da Diamantina, Irecê e 

Sertão do São Francisco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
113 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Cidades. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=291930. Acesso em: 10.11.2016. O município de 
Lençóis recebe cerca de 120 mil turistas por ano e tem seu conjunto arquitetônico e paisagístico tombado 
desde 1973 pelo IPHAN (IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Lençóis. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/115. Acesso em: 02.01.2017). 
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Mapa 01 – Territórios de Identidade do estado da Bahia 

 
Fonte: CEDETER (Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial), 2011114. 

 

O governo do estado da Bahia, a partir de 2007, constituiu uma nova instância 

de planejamento de políticas públicas: o Território de Identidade. A Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN) define Território de Identidade como: 

[...] um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
caracterizado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a 
economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma 
população com grupos sociais relativamente distintos, que se 
relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, 
onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 
identidade, coesão social, cultural e territorial115. 
 

                                                
114 CEDETER (Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial) 2011. Territórios de Identidade do 
Estado da Bahia. Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/cedeter. Acesso 
em: 20.11.2013. 
115 SEPLAN (Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia). Política Territorial. s/d. Disponível em: 
http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=51. Acesso em: 18.11.2016. 
Para maiores informações sobre a definição e seus aspectos centrais (cultura, geoambiente, política 
institucional, economia e pertencimento), ver sítio da SEPLAN. 
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O Território de Identidade da Chapada Diamantina116 (ver mapa abaixo) é 

composto por vinte e quatro municípios, e é subdividido em quatro zonais, tendo por 

único critério de divisão interna as principais estradas rodoviárias que cortam a região. 

A Zonal 1 é composta pelos municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Jussiape, Novo 

Horizonte, Piatã e Rio de Contas; a Zonal 2 por: Andaraí, Barra da Estiva, Ibicoara, 

Iramaia, Itaetê, Marcionílio Souza, Mucugê e Nova Redenção; a Zonal 3 por: Iraquara, 

Lençóis, Palmeiras, Seabra e Souto Soares; e a Zonal 4 por: Bonito, Morro do Chapéu, 

Utinga e Wagner. 

Dos vinte e quatro municípios, Lençóis se comunica direta e geograficamente 

com mais nove, além da BR – 242; Seabra é o município mais expressivo do território, 

em razão da maior gama de ofertas de serviços; Lençóis, juntamente com Mucugê, Rio 

de Contas, Andaraí e Palmeiras, destaca-se por sua expressão turístico-ambiental, sendo 

daí sua principal fonte de movimentação econômica117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
116 No Conselho de Desenvolvimento Territorial (CODETER) da Chapada Diamantina, instância paritária 
de planejamento do Território, existe a Câmara de Economia Solidária (Associativismo, Cooperativismo 
e Comercialização), além da de Agricultura (Inclusão Produtiva e Segurança Alimentar e Nutricional), 
Assistência Social, Cultura, Turismo, Meio Ambiente (Educação Ambiental, Cidadania e 
Sustentabilidade e Saneamento Ambiental), Juventude, Mulheres e Educação (PTDRSS - Plano 
Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Território Chapada Diamantina. Projeto. 
2016). 
117 Para maiores informações sobre o Território, ver o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (PDTRSS) do Território de Identidade da Chapada Diamantina, que “é um 
documento construído de forma coletiva e participativa pelos membros do Colegiado Territorial” 
(PTDRSS - Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Território Chapada 
Diamantina. Projeto. 2016). 
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Mapa 02 – Território de Identidade da Chapada Diamantina 

 
Fonte: SEI/SEPLAN, 2012118. 
 

É significativa a existência de Comunidades Quilombolas no estado e no 

Território de Identidade da Chapada Diamantina. Em confluência com o que Henrique 

Andrade externou acerca dos aspectos territoriais da Chapada Diamantina, Delvan 

comunica que 

“[...] Hoje, na Bahia tem 2.000 comunidades quilombolas. Só aqui na 
Chapada são 72; algumas em processo e algumas que foram 
reconhecidas. Em Seabra, tá a primeira comunidade certificada do 
Brasil, é a Vazante. Quilombo da Vazante foi a primeira comunidade 
certificada... E reconhecida, titulada, foi a de Rio das Rãs em Bom 
Jesus da Lapa [pertencente a território circunvizinho à Chapada 
Diamantina]” (entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 
25.10.2016). 
 

Sobre a relação do ecossistema com a organização social e seus desdobramentos, 

Henrique Andrade informa que a Chapada Diamantina é um ecótono119, uma região de 

                                                
118 SEI/SEPLAN (Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia/Secretaria de 
Planejamento do Estado da Bahia). Mapas Regionais. Disponível em: 
http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/territorio/chapada-diamantina/. Acesso em: 20.02.2016. 
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encontro de caatinga, cerrado e mata atlântica, e que isto tem repercussão estreita sobre 

a organização social e suas diversas formas de ocupação do espaço. Ainda a respeito da 

identidade da Chapada Diamantina, defende a tese de que 

“[...] existe a Chapada de dentro para fora e de fora para dentro. De 
dentro para fora, a Chapada é quilombola, indígena, camponesa e da 
reforma agrária, e o agronegócio, por outra vertente. De fora para 
dentro, a Chapada é turismo e meio ambiente... O Globo Repórter120 
fez uma reportagem no Remanso, e não mostrou um quilombola. Mas, 
mostrou o Marimbus, mostrou o rio, mostra o turista chegando da 
Europa, querendo aquela dinâmica de viver bem, plantar orgânico e 
salvar a humanidade... E, na prática, perde a lógica do todo!” 
(entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 24.10.2016). 
 

A tese de Henrique Andrade sobre a Chapada Diamantina, que bota a face de 

fora para dentro em antagonismo à face de dentro para fora, indica como o conflito é 

constitutivo da ocupação do território, indica como são centrais e múltiplas as lutas por 

modos de ser e existir no chão onde se pisa, onde se vive. A ótica deste pesquisador, 

como notado no tópico anterior (2.1) e nos trechos de fala acima, é mais dirigida à 

questão rural e a composição/interconexão de suas (frações) de classes em confronto e 

coesão, o que já permite visualizar satisfatoriamente o contexto da Chapada 

Diamantina.  

Para se alargar mais esta percepção, seria importante também contemplar a 

análise da questão urbana e o seu processo de estruturação e expansão, de modo a 

aprofundar mais a compreensão do todo-local, fazendo uma espécie de síntese das faces 

da mesma realidade e do processo de luta sob a hegemonia do modo de produção 

capitalista e de sua lógica de expansão do valor, que são tão bem representados pelo 

agronegócio, no aspecto mais rural, e pela rede hoteleira de grande e médio porte, no 

aspecto urbano associado ao rural-ambiental. 

Em Lençóis, em plena crise econômica e política vivenciada pelo Brasil desde 

2014, por exemplo, a movimentação do turismo somente oscilou/a consideravelmente 

para baixo nos meses de abril e maio de cada ano. Principalmente no 4º encontro com o 

grupo (outubro de 2016) – quando da visita aos hotéis de grande e médio porte, a fim de 

                                                                                                                                          
119 Ecótono é um conceito da ecologia e refere-se à zona de transição entre biomas distintos. 
120 Segue a reportagem do Globo Repórter a que Henrique Andrade faz alusão: REDE GLOBO. A 
Chapada Diamantina tem muito o que mostrar – Globo Repórter. Disponível em: 
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2015/04/chapada-diamantina-tem-muito-o-que-mostrar-diz-
jose-raimundo.html. Acesso em 21.12.2016.  A título de ilustração e complementação da fala do 
expositor/entrevistado, ver as seguintes reportagens da Rede Globo (REDE GLOBO. No coração da 
Bahia, a Chapada Diamantina. Disponível em: http://globoplay.globo.com/v/2448390/. Acesso em 
21.12.2016) e Rede SBT (REDE SBT. Chapada Diamantina – SBT Realidade. 2008. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aCl98RU-adA. Acesso em 21.12.2016). 
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buscar a divulgação e a criação de espaços de comercialização para os produtos 

artesanais da Chapada em Retalhos –, pôde-se constatar a expressividade do capital 

associado ao turismo, ao ver ampliação de cômodos, ao presenciar a chegada de turistas, 

especialmente estrangeiros, ao tomar conhecimento que alguns gerentes e proprietários 

não moram no município, ao perceber a divisão racial/étnica do trabalho (nativos e não 

nativos) nos grandes e médios estabelecimentos comerciais vinculados diretamente ao 

turismo.  

Estas observações também fizeram parte dos debates de alguns encontros, como 

se constata no diálogo entre o pesquisador e a Entrevistada 4, no transcurso da Oficina 

(Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado: 

Hudson: “tá vendo que esse trabalho aqui [o do grupo produtivo] não 
é o mesmo trabalho [o trabalho assalariado] dos restaurantes aí; que o 
dono é branco, e, quando eu passo, eu vejo a cor de quem está 
trabalhando no restaurante. Então, o de fora [não nativo] e o de dentro 
[nativo], têm sentido também essa rivalidade, né?! Porque os de fora 
têm outra condição; em regra, é a elite da cidade”. 
Entrevistada 4: “Eles [proprietários de restaurantes] só estão pegando 
gente que fala umas duas, três língua por aí. Aquele lá mesmo, como é 
nome mesmo, num sei o quê de Lençóis. A coisa mais difícil é ver 
uma pessoa de cor que tá trabalhando. Quem é de cor só trabalha lá no 
fundo, escondido, porque é preto; os branco trabalham cá na frente” 
(trecho de fala gravado na Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho 
Associado). 
 

Outro exemplo de expressividade do capital associado ao turismo na Chapada 

Diamantina ocorre no famoso “Pantanal Baiano” (Marimbus/Cachoeira do Roncador), 

bastante divulgado nos meios de comunicação tradicionais. O passeio turístico, de oito 

quilômetros de barco a remo, se inicia na beira do rio que circunda a Comunidade 

Quilombo do Remanso e que liga os municípios de Lençóis a Andaraí. Lá há expansão 

da lógica do valor, mas também não deixa de existir conflito, luta e disputa, é o que nos 

relata Delvan sobre o turismo ecológico/aventura x turismo de base comunitária. 

 

Quadro 08 – Turismo Ecológico/Aventura x Turismo de Base Comunitária 

QUESTÕES 
TURISMO ECOLÓGICO / 

DE AVENTURA 
TURISMO DE BASE 

COMUNITÁRIA 
Quando iniciou a atividade 

econômica? 
- Por volta dos anos 2000; - Por volta dos anos 2007; 

Beneficiados da geração de 
renda/trabalho na Comunidade? 

- Famílias específicas; - Comunidade inteira; 

Quantos turistas por barco a 
remo, no percurso de 08 km? 

- 04 a 05 turistas; - 03 turistas; 

Os turistas conhecem algo da 
Comunidade? 

- Não conhece alguém ou a 
história da Comunidade; 

- Mantém relação com a 
Comunidade, conhece sua 
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história, tradições e atividades; 

Quem organiza o passeio 
turístico? 

- Agência de Turismo; - Associação Quilombo do 
Remanso, com apoio da ONG 
Grãos de Luz e Griô; 

Justo e solidário? 

- Injusto, por se basear na 
exploração, desigualdade e 
desunião da Comunidade. 

- Justo e solidário, 
especialmente, por promover 
divisão dos ganhos econômicos 
por toda a Comunidade e por 
promover formação dos turistas 
acerca da história e organização 
do Quilombo. 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: entrevista gravada e concedida à pesquisa, em 25.10.2016, por Delvan. 
 

O quadro acima, sistematizado a partir da fala de Delvan, polariza duas 

concepções sobre o turismo: uma, estruturada a partir do modo de produção capitalista, 

que vê na atividade econômica do turismo uma forma de exploração, por meio da 

extração de valor da força de trabalho de algumas famílias da Comunidade Quilombo 

do Remanso; outra, orientada por um modo de produção não capitalista (povos e 

comunidades tradicionais, e iniciativa de trabalho associado/economia solidária), que 

busca ser justo e solidário com a história e os quilombolas da Comunidade, mas que, em 

última instância, também converge para o mercado capitalista.  

Delvan faz as seguintes considerações acerca do turismo na Comunidade: 

“[...] a gente tem o turismo comunitário, que foi desenvolvido aqui, 
meados de 2007. Então, a gente tem uma forma melhor de, mais justa 
de fazer isso. Por exemplo, se chegar ali sessenta pessoa, o cara tem 
barco pra descer com essa sessenta pessoa? Ele vai descer com as 
sessenta pessoa, e o dinheiro é todo dele! Agora, se você pegar igual 
eu faço, eu já consegui fazer isso com o IFBA. O IFBA vem com 
cento e trinta alunos, eu pego esses cento e trinta alunos e esparramo 
pra comunidade toda. Oh, falo assim: ‘a primeira proposta da gente 
era essa. Você vai pegar o cento e trinta e cada três alunos, como você 
propôs que vai pagar pelo almoço, vai pagar pelo lanche, vai pagar 
pelo passeio, então a cada, pelo cento e trinta alunos a gente vai 
dividir pra comunidade inteira e cada aluno paga pra casa, pra família 
que for receber ele’. Então, ficou de uma forma mais justa, porque a 
renda realmente foi pra comunidade toda. Então, o turismo de 
aventura não faz assim, a agência vende o pacote dela lá, certo?! Pra o 
turista, o turista chega aqui passa de carro, larga pra trás o poeirão. Aí, 
chega lá na beira do rio, pega uma família, um cara que vai remar, o 
cara ganha ali cem reais, volta, ele vai embora, às vezes não almoça 
aqui, almoça lá em Lençóis ou lá no Roncador mesmo, e passa. Então, 
ele não conheceu a história da comunidade. Às vezes, só sabe que aqui 
é uma comunidade quilombola, não sabe a história de fato da 
comunidade, poucas pessoas que vem aqui de turismo [de aventura], 
entra aqui pra conhecer a associação (entrevista gravada e concedida à 
pesquisa, em 25.10.2016). 
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Com os exemplos, extraídos de procedimentos metodológicos de pesquisa 

(observação, entrevista e espaço de formação), em que se percebe o entrelaçamento 

entre o rural e o urbano, entre lógicas diferentes de existência, é possível visualizar o 

processo de desigualdade e conflito no território, além de se extrair a categoria justo e 

solidário para a compreensão da Chapada Diamantina e sua dinâmica/organização 

social. 

No transcurso da pesquisa de campo e na realização de seus procedimentos 

metodológicos, por distintos prismas, sempre se almejava captar o que é a Chapada 

Diamantina. Eis o que comentaram as entrevistadas: 

“Tudo. Amo aqui. Não trocaria por outro lugar nenhum. Quando eu 
vou pra Salvador, eu fico sufocada, não consigo ficar, eu quero logo 
vir embora. Minha irmã, tenho uma irmã que está lá fazendo 
faculdade, tá lá... Ela não ver a hora de ir embora. Eu não troco aqui 
por lugar nenhum” (Entrevistada 3). 
 
“Pra mim é tudo, pra mim. Até o verde, porque representa tudo. Eh, o 
trabalho da gente é uma coisa assim, que eu acho que representa tudo. 
Você ver os morro, você ver as montanhas, tudo, tudo que tem lá, as 
florestas, os animais. Então, eu acho que o Chapada em Retalhos é 
uma parte que, que mostra a Chapada inteira. É uma coisa que você, a 
mesma coisa de você está vivendo dentro da Chapada, é uma coisa 
assim que você faz, eh, parecer um pedacinho de cada coisa, um 
pedaço aqui da Chapada” (Entrevistada 2). 
 
“Morar na Chapada Diamantina, minha terra natal... (suspiro). Aí meu 
Deus... (suspiro) eu não sei nem falar. Eu não tenho palavras em 
morar aqui. Aqui é muito lindo. [Sobre o período que morou em São 
Paulo] Ave Maria! Foi difícil, eu sofri muito lá! Eu sofri lá! Comi lá o 
pão que o diabo amassou! Foi difícil... [risos]. A terra que o filho 
chora e as mãe não ver!” (Entrevistada 4). 
 
“A Chapada Diamantina sempre pra mim foi tudo, e agora tá sendo 
muito mais! Porque antes até que a gente não ganhava dinheiro, pra 
dizer a verdade, em cima da Chapada Diamantina, mas hoje em dia a 
gente está ganhando dinheiro em cima da Chapada Diamantina, 
porque o nosso trabalho é divulgar a Chapada Diamantina. É divulgar 
desdo surgimento, do garimpeiro até os dias de hoje, então pra mim é 
tudo. Tudo... Tudo... Tudo...” (Entrevistada 5). 
 
“A Chapada Diamantina é, pra mim, é tudo! A Chapada Diamantina é 
o lugar tranquilo de se morar, é o lugar onde você tem assim uma 
natureza belíssima, é um lugar que, se você souber viver, você tem 
uma renda assim financeira boa, você vive bem. Entendeu? Você vive 
bem. Eu gosto de morar na Chapada Diamantina, nunca morei em 
outro lugar. Não tenho vontade. Só passeio, passeio muito. Toda vez 
eu viajo duas, três vezes no ano. Minha Chapada Diamantina, Lençóis 
- que a Chapada Diamantina se destaca em vários pontos, lugares, né -
mas Lençóis, realmente ainda se dá pra morar muito bem. Ainda tá 
tranquilo e dá pra morar muito bem” (Entrevistada 6). 
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“Um pouco mais de paz assim, tranquilidade para viver. Quando eu 
vim para cá, foi mais em função dos meninos; eu tinha três meninos, e 
eu como sou artesã, sempre fui, eu podia fazer em qualquer lugar, ser 
artesã. E, morava em Salvador, e Salvador é muito agressivo, muito 
violento, muito consumo, os meninos se transformando numa coisa 
muito consumista, tudo que eu não queria, aí eu vim morar aqui. 
Achei um lugar que, gosto daqui, não sei, acho que espiritualmente eu 
me liguei aqui também. Não penso em sair, aqui é um lugar muito 
bom de morar, gosto muito de morar aqui. Já morei em algumas 
cidades, que não foi só Lençóis. Comecei morando em Piatã, depois 
tinha loja aqui, então eu vinha para cá, aí resolvi morar aqui, tinha 
mais água também, e eu não queria mais frio [em Piatã], já tinha 
fugido do frio do Sul, aí eu não queria mais frio. Aqui [em Lençóis] 
não, para mim aqui a temperatura é ideal, é tranquilo. Agora, a gente 
já tem alguns problemas sociais graves, que a gente não tinha quando 
vim morar aqui. Tinha em outra proporção, era mais tranquilo. Mas 
agora, para mim aqui ainda é um lugar de tranquilidade, de paz, ainda 
consigo, moro mais retirada, no lugar que ainda é mato, aí eu gosto de 
morar assim, então para mim Lençóis é perfeito. [...] [é] a casa da 
gente, é o lugar onde tu realmente te encontra enquanto ser humano,  
consegue te conectar, consegue, sabe, sobreviver…  o lugar onde tudo 
te sente acolhido, seguro, zona de conforto também. É um lugar 
maravilhoso para morar, eu jamais moraria em uma cidade grande. 
Então para mim é onde eu tenho tudo, onde eu tenho natureza, tem 
clima bom, onde tem pessoas legais” (Entrevistada 1). 
 

As falas das Entrevistadas são bem sintomáticas do emaranhado de sensações e 

condições objetivas sobre o que é viver na Chapada Diamantina. Falou-se em fuga dos 

grandes centros urbanos e seus extremados problemas sociais (violência, consumismo, 

caos urbano etc.); falou-se em paz e tranquilidade para viver o cotidiano; falou-se em 

temperatura ambiental e existência de mais água; se falou em espiritualidade e 

religiosidade; falou-se em opção por outro estilo de vida, de proximidade com a 

natureza, o ‘verde’; falou-se em geração de trabalho e renda; se falou em êxodo e 

retorno. Enfim, falou-se em histórias, pertencimento e trabalho. 

Assim, a Chapada Diamantina, com seu mosaico de ecossistemas, também é um 

entrelaçado de contradições e conflitos, e a busca pela percepção do nexo das partes 

(quilombola, indígena, agricultura familiar/campesinato, assentado, agronegócio, rede 

hoteleira de grande e médio porte, mineração etc.) com o todo-local (a Chapada 

Diamantina e seus territórios121) é um passo inicial para ir além das aparências, que 

turva o olhar de quem quer e precisa enxergar o ‘chão’ do ‘fuxico’ e dos que lá vivem... 

                                                
121 Para maior aprofundamento sobre a Chapada Diamantina e seus territórios (geológico, histórico, 
cultural, de identidade etc.), a pesquisa de Samadhi G. C. Pimentel, que analisa relações socioambientais 
envolvendo o garimpo de draga na Chapada Diamantina, integrando as perspectivas etnocientífica, 
histórica, política e ambiental, apresenta um panorama do tema (Cap. 1 e 2, especialmente) e oferta 
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Retornando ao ‘fuxico’... Inscreveram-se no Projeto/curso de corte e costura, 

com destaque para aplicação de técnicas em retalhos de panos, por volta de cinquenta 

mulheres, de diferentes idades e experiências no afazer, e com expectativas ainda mais 

diferenciadas.  

“[...] colocou como curso, mas realmente não foi um curso, porque 
assim que a gente, ela [Entrevistada 1] deu início, a gente ficou 
fazendo um trabalho, ela perguntou assim: ‘Quais os pontos que vocês 
sabem fazer?’. Aí, a gente ia colocando os pontos que a gente sabia 
fazer, e, simplesmente rapidinho, a gente já começou a desenvolver o 
trabalho que foi a confecção dos quadros. Não teve pra falar assim: 
‘Vou ter uma formação’. Entendeu?! Não teve isso. [...] Ah, gostei [do 
projeto]. Coisa que envolve arte eu amo, eu gosto muito!” 
(Entrevistada 5). 
 
“Primeiro foi assim, falou que ia ser costura, né?! É costura que tem lá 
[no projeto]? Mas não foi costura, foi bordado; mas eu como já sabia 
bordar, eu já tava, eu já entrei já bordando. [...] Não teve nada que não 
me agradou. Tudo me agradou [no projeto]. [...] Eu entrei ali como 
aluna; como tinha várias professoras, e teve uma delas que precisou se 
ausentar [...] aí, elas [coordenadoras do projeto] viram que eu já 
trabalhava bem, aí me chamaram pra ficar [...] fiquei [...] recebendo 
acho que um mês” (Entrevistada 4). 
 
“Aí, a gente fizemos a inscrição lá no CRAS [Centro de Referência de 
Assistência Social], e aí logo no começo, que teve muitas histórias. 
Que pra mim mesmo eu fui com meu cartão da minha Bolsa Família. 
Que esse era um projeto do Governo pra quem tinha Bolsa Família. 
Aí, eu pan fui levei meu cartão, fiz minha inscrição, participei. Aí, a 
proposta que o Governo, que elas falaram, era assim, que o governo 
financiava os quadros, quando a gente terminasse, aí leiloava, a gente 
dividia o dinheiro igual. Então, muita gente se interessou nessa parte. 
[...] Aprendi assim uns pontos, que ali, que tinha ponto também que eu 
já sabia, que eu já fazia ponto de cruz, tinha uns pontos que eu já 
sabia, e ali a gente foi aprender alguns pontos que a gente não sabia, 
cortar tecidos pra fazer as roupas, também tem muita coisa que a gente 
não sabia, a gente foi e aprendeu, tem muita coisa que a gente 
aprendeu, eu aprendi lá” (Entrevistada 2). 
 
“Assim, no início não [gostei], porque eu achava que era curso de 
corte e costura, que a gente ia aprender a cortar roupas, costurar em 
máquinas, e não foi nada disso. Foi bordado, uma coisa que eu já 
sabia, já tinha; participei de uma associação que era essa mesma coisa, 
e pra mim não foi novidade. Foi tudo o que eu já sabia, já tinha visto. 
A mesma coisa” (Entrevistada 3). 
 

                                                                                                                                          
indicações de outros estudos. Também, por um lado, sinaliza que compreender as Chapadas Diamantinas 
é uma tarefa entusiasmante e bastante ampla e complexa; e, por outro, alerta que tempo e vivência são 
elementos importantes à investigação (PIMENTEL, SAMADHI GIL C. “O diamante é o piolho da 
terra”: relações socioambientais no garimpo de draga da Chapada Diamantina, Bahia. Dissertação. 
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2014). 
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O curso transcorreu, às tardes, com certa frequência semanal, no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) de Lençóis, entre os meses de março e 

novembro de 2013, sob a coordenação da Entrevistada 1, artesã e coordenadora 

artística, e da Entrevistada 7, jornalista, produtora cultural e responsável pelos textos e 

pesquisa histórica. 

Ambas as coordenadoras do Projeto são de fora – assim são chamados e vistos 

no cotidiano pelos nativos os que não são originários do município – e, respectivamente, 

estão morando lá há aproximadamente dezessete e seis anos. Em referência à dicotomia 

de fora (não nativo) e de dentro (nativo), duas entrevistadas verbalizaram o seguinte: 

“Os forasteiros que a gente fala. [...] Porque eu acho que os de fora 
vem, quer mandar na gente, que botar em cima da gente, porque vem 
de lá de fora acha que com dinheiro. Entendeu?! Porque estudou uma 
faculdade lá fora, pisa na gente, que ser melhor que a gente. Acha que 
a gente é pequeno, que não tem faculdade, que não tem... Sei lá. Um 
estudo melhor. Tem muita gente aqui que é assim. Tudo é: ‘Ah, 
porque eu tenho faculdade, porque eu tenho isso, tenho aquilo’. Eu 
sei, eu não estudei uma faculdade; não estudei, porque não quis, mas 
eu tive a oportunidade de estudar em São Paulo uma faculdade. Eu fui 
professora lá, tive [a oportunidade], eu ia fazer Letras, não fiz porque 
eu não quis” (Entrevistada 4). 
 
“Acho que [depois de anos, sou vista] do mesmo jeito, como de fora. 
Uma coisa que não muda. Eu tenho grandes amigos da cidade, pessoas 
que são da cidade. Na verdade, Lençóis não tem nativo, né?! Eles 
acham que são nativos porque nasceram aqui, mas veio todo mundo 
de fora, mas a gente continua sendo de fora. Quanto a isso não muda. 
Sempre vão te ver como uma pessoa, que segundo eles, tem um poder 
aquisitivo melhor, sendo que tá todo mundo dentro do mesmo 
contexto, vivendo da mesma economia, com as mesmas dificuldades, 
e eles até menos porque têm casa própria, e os que vêm de fora, não 
tem. Eu tenho, mas nem é na cidade, é longe daqui. Então, ele sempre 
te acham, assim, de fora, loira, do Suuullll. [...] eu fui morar em 
Mucugê, e eu queria fazer esse projeto em Mucugê na época. Faz uns 
13 anos que eu vim de Mucugê, que eu morei 02 anos lá. Aí, eu tentei 
fazer lá e tal, mas com esse negócio de ser de fora, e com o agravante, 
em Mucugê, de ser de fora e de Lençóis, [risos], tem esse agravante. 
Aí, na época, não foi viável porque eu era, tinha esse preconceito 
mesmo de ser de fora e ser de Lençóis, uma coisa séria. Eles queriam 
botar uma porteira: ‘Pessoal de Lençóis não venha pra cá!”. Então, 
aqui [em Lençóis] eu sou de fora, e fora daqui, eu sou de Lençóis. 
Entende?! [...] Porque as pessoas, não interessa onde elas estão, elas 
são assim, tem esse comportamento. Por exemplo, aqui, a rua toda tem 
um imaginário, entende, eu sou uma pessoa diferente da cidade, eu 
chamo atenção, eu tenho todo um trabalho, né, eu tô aqui há muitos 
anos, eu já casei muitas vezes. Então, eu sou uma pessoa como todas 
as pessoas que vêm de fora são, as pessoas que chamam atenção, 
porque, como assim: De que tu vai falar? Do que tu vai comentar? 
Que tu vai criar? Em cima do quê? Em cima daquilo que tu não 
conhece. Então, ‘eu [os nativos] tenho um pouco de medo, eu tenho 
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curiosidade, eu tenho preconceito’. Como aconteceram muitas coisas 
aqui, vem muita gente de fora, como sempre desde a criação da 
cidade.  Isso tudo. A cidade sempre foi uma cidade de pessoas de fora. 
Então, teve muitos golpes, muitos roubos, muita gente que fez um 
monte de sacanagem, entende?! Então, isso aí tudo sempre vai criando 
uma expectativa. [...] quando elas não te conhecem nada, tu vem de 
um país estranho, eu vim lá do Sul, um país estranho, com vários 
costumes diferentes, com várias coisas diferentes, com um monte de 
filhinho, eu tinha três filhos, uma família vem. Então, tu chama 
atenção realmente. E aí eu abro uma loja, que não existia nada em 
Lençóis, nada… Aí, eu abro uma loja só de bonecos, de coisas feitas à 
mão, que eu fazia tudo, pintava à mão, fazia tingimento, tudo aquilo, 
fazia duendes, fadas, bruxas. Então, quer dizer, como é que as pessoas 
não vão [falar]… é que nem quando tu mora num condomínio... [...] 
Eu sempre resisti muito em aplicar um trabalho aqui em Lençóis. 
Muito! Tanto que foram dez anos. [houve trabalhos em Piatã e 
Mucugê]. [...] Aqui, o povo é uma pessoa muito difícil, eles têm uma 
raiva, um ódio. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu pensei: ‘eu 
nunca vou morar aqui nessa cidade’. Tem um ódio, as pessoas têm um 
ódio, tem essa coisa do de fora, que vem antes da gente chegar aqui. 
Entende?! É uma coisa que tá na cultura deles, eles nem percebem 
isso. Porque na época que chegou um pessoal aqui de fora, na época 
chegou aqui um bando de doido, sabe, que usava droga para caramba 
assim, era uma época que tava todo mundo muito louco, não era só 
fumar um baseado, era ácido, era andar pelado na cachoeira, era dá 
beijo na boca, todo mundo se agarrando. Então, isso para eles foi um 
choque cultural. Realmente, quando eu cheguei, isso aí já estava 
instituído. [risos]. Então, eu já cheguei como um gay, eles chamavam 
a gente de os gays. Aliás, chamam até hoje. Dentro do projeto tinha 
essa conversa ainda, de eu ter que falar: ‘Gente, pelo amor de Deus, é 
todo mundo brasileiro, sabe, não existe isso, para de ficar chamando 
as pessoas de gays!’[...] Só que aqui na cidade era uma cidade que 
estava em decadência total, né, tudo parado, tudo morto, e chega um 
bando de louco e começa a morar nessas casas, e começa a trazer os 
filhos, e vira aquela coisa meio hippie, meio Capão. Só que depois 
tomou um outro rumo com o turismo, foi ficando mais comercial. E 
essa coisa do mais comercial, o pessoal de fora veio com uma visão 
mais expandida, chegava aqui abria uma lojinha de artesanato e do 
nada fazia uma p*** loja. Aí eles já ficavam: ‘p**** estou tomando o 
meu espaço!’. Chegava outro abria um restaurante com uma comida 
bacana, com tudo limpinho, tudo arrumadinho: ‘p**** tá roubando 
meu espaço!’. E tipo: ‘eu tenho que trabalhar para essas pessoas!’. 
Então, a falta de agradecimento era, é até hoje, uma coisa que eu não 
gostei dentro do projeto, mesmo já esperando isso, mesmo já sabendo 
o que isso ia acontecer, eu não consegui lidar com isso 
emocionalmente, sabe?! Achei muito pesado, a falta de agradecimento 
[...] A gente quando fez o trabalho de levá-los para Mucugê, Igatu, 
para eles visitarem, conhecerem outros lugares, porque elas não 
conhecem nada da Chapada! Nada da Chapada! Não sabem nada. Elas 
chegavam: ‘Aí que lindo! Por que aqui tem tantas flores? Por que aqui 
tudo é cuidadinho? Por que Lençóis não é assim?’.  Eu dizia: ‘Porque 
vocês não cuidam, porque vocês permitem que os filhos de vocês 
quebrem todas as flores que se plantam, ninguém manda parar, 
ninguém dá limite!’. Elas sentiram isso, elas viram isso, isso é com 
tudo, a falta de um agradecimento…” (Entrevistada 1). 
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A polaridade de dentro para fora e de fora para dentro, de caráter mais 

macrossocial, fica ainda mais difusa e complexificada quando amalgamada à polaridade 

de fora (não nativo) e de dentro (nativo), de caráter macro e microssocial. Estas 

segmentações complementares são bastante indicativas da retroalimentação dos 

conflitos sociais, econômicos, culturais etc. entre os níveis macro e micro, e vice-versa, 

que, inclusive, interferem profundamente nas relações interpessoais cotidianas. 

Certamente, a reverberação deste cenário (real, concreto) foi um dos motivos dos 

“Silêncios” ouvidos no 1º Encontro; e, com mais certeza ainda, a reverberação deste 

cenário interferiu decisivamente na escolha do método e transcurso da pesquisa –, e, 

inclusive, na saúde do pesquisador. 

A oferta do curso, apoiado pelo Poder Executivo Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS122, foi uma etapa do Projeto Criação, 

Formação e Exposição de Painéis: A História da Chapada Diamantina em Retalhos, 

que fora financiado por um edital de 2012 da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 

(Secult) e que tinha por objetivo: 

[...] revitalizar a cultura, a identidade, a autoestima e o sentimento de 
pertencimento dos moradores através do conhecimento da sua história. 
Além de valorizar a mão de obra feminina, contribuir para 
profissionalização e emancipação social das mulheres. Também visa a 
valorização das tradições e do patrimônio da comunidade local, como 
a vida do garimpeiro, a arquitetura e as manifestações culturais123. 
 

A parceria com o CRAS, conforme explicita a Entrevistada 7, foi fundamental 

para a execução do Projeto e para se ‘contornar’ o conflito de fora x de dentro: 

“A gente fez uma parceria com o CRAS para fazer o projeto lá, e a 
gente estrategicamente chamou Doralice, que é funcionária do CRAS 
e é uma mulher da comunidade, para participar do projeto. Então, 
assim, a gente se preocupou em ter elementos que elas se 
identificassem - que não fossem as forasteiras, chamando para fazer 
um curso em um lugar - em um lugar que é delas, né, que elas têm 
pertencimento. Então, lá elas vão naturalmente, chamada por Dora. 
Então, assim, a Entrevistada 1 já era um muito conhecida e tal, né. Se 
fosse só Entrevistada 1, em algum outro lugar, não teria dado certo. 
Mas, como foi chamado e as inscrições foram no CRAS e tudo, era 
como se fosse uma atividade do CRAS. Eu atribuo isso, os grandes 
elementos de sucesso do projeto, foi a gente ter conseguido fazer no 

                                                
122 Segundo a Lei de Organização da Assistência Social (Lei 8.742/1993, art. 6º-C, §1º), o CRAS é “a 
unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de 
abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às 
famílias. 
123 CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS. Documento de Apresentação. s/d. 
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lugar que elas se sentem pertencentes, com pessoas que elas 
conhecem, de confiança” (Entrevistada 7). 
 

No Projeto, estavam previstas três etapas de curso – técnica básica de bordado e 

patchwork, técnica de construção de painéis e confecção de painéis – a serem 

ministrados centralmente pela Entrevistada 1. Em novembro de 2013, período de 

finalização do curso, o Projeto apresentou como produto artístico dez painéis de tecido, 

em média, de 1,15m por 1,60m, que compõem o acervo A História da Chapada 

Diamantina em Retalhos (ver fotos no Anexo II). 

Cronologicamente, a produção artística retrata a Chapada Diamantina e seus 

períodos históricos mais notórios: 

Painel 1 – Nativos: “A história humana da Chapada Diamantina inicia-se pelos 

índios na pré-história, população que acaba sendo dizimada durante a colonização 

portuguesa na região”; 

Painel 2 – Estrangeiros: “Os bandeirantes, portugueses e negros foragidos 

iniciam a ocupação estrangeira na Chapada Diamantina no Brasil Colonial”; 

Painel 3 – Bambúrrio: “A descoberta oficial do diamante na região ocorreu pelo 

tropeiro Cazuza do Prado, em 1844, no leito do atual Rio Mucugê. Três anos mais tarde 

mais de 20 mil pessoas viviam nas Lavras Diamantinas”; 

Painel 4 – Devotos: “A fé é um elemento essencial para a vida árdua e incerta 

nos garimpos. A procissão em homenagem ao Senhor dos Passos, padroeiro dos 

garimpeiros, é um dos principais símbolos identitários e de fé desses homens”; 

Painel 5 – Civilização do Diamante: “A cidade de Lençóis foi fundada em 1856 

graças à abundância de diamantes. O desenvolvimento econômico transformou a cidade 

em uma das mais importantes do estado, formando uma sociedade aristocrática na qual 

os proprietários de terra tinham uma fabulosa vida de ostentação e os garimpeiros 

viviam sob a miséria e a esperança de um dia encontrar a grande gema”; 

Painel 6 – Decadência: “A descoberta de diamantes na África ocasiona a 

decadência econômicas nas Lavras Diamantinas, levando diversos moradores ao êxodo. 

Os garimpeiros, marginais do sistema de produção, ficaram ainda mais sem alternativa 

de sobrevivência”; 

Painel 7 – Salvação Econômica: “A descoberta do carbonato foi a salvação 

econômica da Chapada Diamantina após o declínio da produção diamantífera. Ele era 

vendido a altos preços aos países europeus para ser utilizado na indústria e na 

construção de grande obras internacionais”; 
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Painel 8 – Caudilho do Sertão: “Coronéis e jagunços transformam a Chapada 

Diamantina em um palco de batalhas no início do séc. XX. O Cel. Horácio de Matos é o 

ícone desse período, considerado o caudilho dos sertões. Apesar do perfil bélico, foi 

defensor da pacificação do sertão e dos valores morais, sendo aclamado pela 

sociedade”; 

Painel 9 – Preservacionista: “O garimpo de diamantes retorna à região de forma 

mecanizada e devastadora. O biólogo norte americano Roy Richard Funch torna-se 

militante em prol da preservação e criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina 

(PNCD), fundado em 1985”; 

Painel 10 – Turistas: “Após a decadência e o fechamento do garimpo, o turismo 

surgiu como principal alternativa econômica em Lençóis. Atualmente, a Chapada 

Diamantina é referência internacional de turismo de aventura” 124. 

A reprodução dos títulos e textos dos dez painéis, considerando todo o contexto 

narrado acima, por si só, minimamente, já prenuncia a relevância cultural e 

memorialista do acervo para a Chapada Diamantina, por registrar, sob a forma de arte e 

artesanato, os períodos históricos mais notórios e os sujeitos coletivo-individuais que 

interviram no processo histórico do território.  

Feitos coletivamente por mulheres, trabalhadoras, bordadeiras e moradoras (de 

fora e de dentro) de Lençóis, com retalhos de tecidos, os painéis suprem, de algum 

modo, uma lacuna artística e memorial, sendo este o motivo originário de elaboração do 

acervo, como relata a Entrevistada 1: 

“Essa história começou faz uns 15 anos, foi quando eu fiz o primeiro 
painel, logo quando cheguei aqui [na Chapada Diamantina]. [...] 
desdaí eu comecei a achar que aquilo ali seria uma forma de contar a 
história da cidade, porque não existia a história da cidade, onde 
procurar a história da cidade; tem vários historiadores, tem cineastas, 
mas a cidade em si não se conta a história” (Entrevistada 1).  
 

Para as vinte e cinco mulheres que concluíram o Projeto, por conseguinte a 

produção dos painéis, o acervo A História da Chapada Diamantina em Retalhos tem 

muitos significados: 

“Tem muita coisa ali naqueles quadros. Oh, tem os guias, que são aqui 
da Chapada; eh tem os índios, que é de antigamente, né, que tinha, que 
agora não tá tendo mais; tem o quadro do coronel; tem o quadro que 
tem as prostitutas, que era naquela época dos garimpeiros; tem um 
quadro que existe até hoje em dia das mulheres lavando roupa e um 
bucado de homem bêbado naquela Rua das Pedras, que tem até hoje. 

                                                
124A HISTÓRIA DA CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS. Catálogo dos Painéis. Dezembro de 
2014. 
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Tem muita coisa ali que representa tudo aqui de Lençóis” 
(Entrevistada 2). 
 
“Retrata tanta coisa. Assim, eu mesma tenho reconhecimento do 
trabalho que a gente fez, né. É um trabalho que ficou na história 
assim, ainda mais quando você ver que cê tá contando a história 
daquele lugar que você vive, daquele lugar que você tá ali todo dia, 
que você mora ali, e contando toda história desde início, né, até agora 
como a gente vive, que é o turismo e tal. Isso é muito gratificante” 
(Entrevistada 6). 
 
“Retrata a história de Lençóis. Não só a história de Lençóis, como a 
história da Chapada Diamantina. Entendeu?! Fala tudo, conta tudo 
desde o começo, do surgimento dos garimpeiros, até hoje, o turismo 
em si, entendeu?! Retrata isso. Conta toda uma história. Ah, adoro. 
Amo [os painéis]. Eu me vejo. Eu não acredito que realmente a gente 
conseguiu fazer aquilo. Não dá pra acreditar, porque como não sabia 
todos os pontos, sabia poucas coisas, e a gente desenvolver aquilo, 
acho uma coisa grandiosa” (Entrevistada 5). 
 
“[...] teve um bom resultado, eu acho, eu acho que elas entenderam 
melhor a história delas, valorizaram. As casinhas, elas entenderam 
porque as portas e janelas são assim. Agora, elas já olham, já 
conseguem ver uma casa de Lençóis e admirar, e não querer colocar 
uma janela de alumínio. Então, isso aí faz parte também da 
preservação do patrimônio. Eu acho que teve um bom resultado” 
(Entrevistada 1). 
  

Os trechos de fala, economicamente expostos, mostram qual tipo de relação as 

bordadeiras construíram com os painéis; uma relação de espelhamento, uma relação de 

identificação das trabalhadoras com o produto do próprio trabalho, em que o trabalho e 

o seu produto proporcionam um processo coletivo de formação das trabalhadoras e, ao 

mesmo tempo, promovem repercussão nas suas subjetividades, notadamente a melhora 

da autoestima. 

O acervo, com exposição das personificações/personagens de dominados e 

dominantes, retrata a história da Chapada Diamantina com certo viés crítico, e não 

intenciona propagar a “história oficial”. Resguardados os limites de se contar em dez 

painéis a história de um lugar, o acervo apresenta as contradições e conflitos de 

composição do território; externa o encontro e o confronto dos antagônicos; e permite às 

mulheres, trabalhadoras, artesãs o (re)encontro com a própria história e de seus 

antecedentes. 

O acervo pode ser considerado um bordado-denúncia, um bordado à resistência? 

Sim, mesmo que a maioria das artesãs não tenha consciência do significado e da 

representatividade das produções artística e de memória. Sim, mesmo que não tenha 

dado ênfase e/ou centralidade a outros conflitos e lutas existentes na Chapada 
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Diamantina. Sim, mesmo que o grupo não tenha posições consolidadas perante os 

projetos de sociedade em disputas. 

Esta questão e estas inserções foram colocadas à luz, principalmente nas 

Oficinas Formação/Educação em Economia Solidária e Exclusão Social (5º Encontro), 

sendo A Colcha de Retalhos o produto-síntese da reflexão coletiva. Da análise, 

concluiu-se que os painéis e demais produtos do trabalho do grupo Chapada em 

Retalhos são a principal concretização de princípios da organização econômica popular, 

tendo em vista a avaliação positiva dos princípios da cidadania, patrimônio natural e 

cultural, coletividade, igualdade, solidariedade e cooperação, no quesito relação do 

grupo com a Comunidade e relação do grupo com os outros grupos. 

Em janeiro de 2014, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), local centralizado e de destaque no município de Lençóis, o acervo participou 

de sua primeira exposição pública. Este momento foi singular e emblemático para a 

história indivíduo-coletivo das artesãs e do grupo, tanto pelas presenças quanto pelas 

ausências.  

Estavam presentes: a minoria das artesãs e a ‘elite’/formadores de opinião do 

município (prefeito, secretário de cultura, professores, donos de pousadas etc). Estavam 

ausentes: a maioria das artesãs, todos os companheiros/maridos das artesãs (“[...] nessa 

noite, que foi linda, de coroação do sucesso das meninas, nenhum marido estava presente, 

nenhum deles foi ver o dia de glória das esposas” – Entrevistada 7), discentes e demais 

moradores do munícipios.  

Provocada a refletir sobre os significados das presenças e ausências à exposição, 

a Entrevistada 7 informou que: (I) a escolha do mês de janeiro ocorreu por ser alta 

estação do turismo, o que impediu a divulgação nas escolas do município; (II) a duração 

foi curta porque não teve condições de pagar pela fiscalização da exposição tampouco 

houve revezamento na montagem e no cuidado com o acervo (houve, sim, sobrecarga 

apenas sobre duas participantes); (III) a incógnita sobre a autoria, posse/propriedade, 

gestão do cuidado, destinos e pertencimento do acervo estava em fase de ebulição; (IV) 

os desgastes interpessoais estavam em contínuo processo de cisma, sobretudo pela 

convivência frequente em um espaço de comercialização (após o término das atividades 

no CRAS ainda em 2013, as participantes do Projeto começaram a confeccionar e 

vender seus produtos na Loja da Entrevistada 1); (V) o conflito de origem 

socioeconômica (de fora x de dentro, quem oprime e quem é oprimido) já estava 

alcançando níveis irreconciliáveis; (VI) a ausência dos companheiros, de modo geral, 
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foi não notada, ‘naturalizada’ e/ou ‘compreendida’, ocasionou apenas insatisfação 

localizada; (VII) o IPHAN é um local que a comunidade nativa não se sente 

pertencente, ao contrário do CRAS. 

Em relação a esta última reflexão e à recepção da exposição pelas classes sociais 

do município, é importante registrar o seguinte trecho de fala: 

“[...] a comunidade, digamos, a elite, foi ótima [a recepção], foi linda, 
todos os formadores de opinião... essa galera tava em peso, tava 
cheio... Então, essa parcela, assim, super abraçou o projeto, elogiou o 
grupo e tal. Agora, assim, a comunidade nativa mesmo, é isso, né, por 
exemplo, já foi uma exposição no lugar em que eles não se sentem 
convidados, né?! E a gente ainda fez uma divulgação, a gente colocou 
os cartazes em todos os bairros da cidade, inclusive, eu acho que foi 
colocado, né, porque uma parte, inclusive, a gente deu pra meninas 
colocarem nos locais onde elas moram, e convidar as pessoas delas, 
né. Mas assim, muitas delas nem foram, né, que participaram dos 
quadros. Aí, já neste termo de envolver a comunidade, a gente não 
teve o sucesso que a gente teve pra oficina, para exposição, né. Eu 
acho que eles não se sentem inseridos neste tipo de programa cultural, 
sabe, e não faz parte, não é um hábito, né, tipo vou numa exposição de 
arte. O que é que é isso? Tipo uma cidade que não tem museu, que 
não tem nada. Então assim, é uma coisa que você tem na cultura que, 
inclusive eu trabalho com isso, é formação de público, né. Tem que ter 
um trabalho que vem, enfim da escola, de formação, para eles 
entenderem e participarem. Se fosse no CRAS, de repente, é uma 
coisa, porque o CRAS é um lugar que eles frequentam. Então, eles 
vão independente do que estiver acontecendo, mas no IPHAN que é 
uma casa, que ficou 03 anos, o IPHAN é um órgão federal elitista, 
entendeu, que, enfim ficou fechado 03 anos, no centro da cidade, 
entendeu, a maioria dos moradores nem vão para aquele centro, a 
cidade é minúscula, e eles só ficam na  periferia...” (Entrevistada 7). 
 

O trecho de fala sintetiza muito as circunstâncias envoltas à exposição, que vão 

desde o contexto político, econômico e social da Chapada Diamantina e de Lençóis, até 

os dramas interpessoais pelos quais vivencia o grupo, perpassando sobre o que significa 

cultura para cada classe social e o debate sobre apropriação cultural.  

Nos termos da pesquisa, por hora, destacamos apenas um fato: o produto do 

trabalho de mulheres, trabalhadoras e artesãs, que busca, com um viés crítico, 

rememorar a história da Chapada Diamantina, não pôde ser visto pela maioria do grupo 

de mulheres, nem por seus companheiros/maridos, nem pelos demais pobres do 

município; afinal, em sua primeira exposição pública, o produto do trabalho estava, 

física e simbolicamente, em um local incomum aos de dentro (os nativos). 

O acervo também já foi exposto na Sociedade União dos Mineiros, 

popularmente conhecida por “Mineira”, que é uma Associação fundada por garimpeiros, 

dentre os quais Manelzinho, a principal liderança da história da Comunidade Quilombo 
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do Remanso. A sede da entidade fica oposta ao lado do IPHAN, recebe visitações de 

todas as classes sociais (de dentro, de fora, turistas etc.) e tem sentido de pertencimento 

junto aos pobres do município. A equipe de pesquisa visitou o local nos 1º e 2º 

encontros, momento em que tomou conhecimento da representatividade dos painéis e 

do seu significado para a memória da Chapada Diamantina. 

Hoje, início de 2017, após o afastamento em meados de 2015 da Entrevistada 1 

do grupo Chapada em Retalhos (composto atualmente por nove das aproximadamente 

cinquenta mulheres que iniciaram o Projeto), o acervo se encontra sob guarda exclusiva 

da Entrevistada 1, em uma nova loja, já que a anterior fechou, dentre tantas causas, por 

motivos financeiros e de saúde. Como mencionado anteriormente, a incógnita sobre a 

autoria, posse/propriedade, gestão do cuidado, destinos e pertencimento do acervo, que 

estava outrora em fase de ebulição no período da exposição, ainda continua latente. Este 

tema, regimentalmente, marcou presença em debates e conversas informais em todos os 

Encontros. Está prevista ainda no primeiro semestre de 2017, uma reunião, a ser 

articulada e mediada pelo pesquisador, para tratar do assunto com todas as envolvidas; e 

será outra boa oportunidade para se apresentarem as considerações da investigação e 

ratificar a adoção do método da pesquisa participante.  

Por ora, depois de concluída a pesquisa de campo (final de dezembro de 2016) e 

a partir dos e-mail’s e contatos telefônicos semanais (sempre de iniciativa das sócias de 

grupo), informa-se que: (I) está quase pacificado que a autoria é das vinte e cinco 

artesãs que concluíram o Projeto, consoante relato das entrevistas; (II) quanto à 

posse/propriedade, gestão do cuidado e destinos, ainda pairam muitas interrogações; 

(III) o sentido de pertencimento aos painéis é notório e contagiante, e isso potencializa 

mais as interrogações a respeito do acervo; (IV) as sete artesãs da Chapada em Retalhos 

estão organizando nova exposição dos produtos do grupo no IPHAN, só que desta vez 

sem apoio direto das sócias-assessoras e sem a confirmação da presença dos painéis; 

(V) o acervo é indivisível, ou seja, os dez painéis não podem ser desmembrados; (VI) 

existe uma proposta bem prematura para que o acervo fique sob a administração de uma 

entidade, capaz de fomentar sistematicamente a circulação dos painéis e conservá-los 

para ‘eternizar’ a versão da Chapada em Retalhos acerca da memória da Chapada 

Diamantina. Obviamente, todos os pontos estão por serem confirmados na(s) 

reunião(ões) vindoura(s), e o pesquisador, que tende a ser convocado para assessorar, se 

guiará na tomada de decisão pela categoria justo e solidário e pela identificação do 

trabalhador com o produto do seu trabalho. 
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Apresentadas as interrogações concernentes ao acervo A História da Chapada 

Diamantina em Retalhos, com o rigor devido e necessário, e procurando ao máximo não 

expor indevidamente as pessoas envolvidas, retoma-se a compreensão do processo de 

formação da organização econômica popular em estudo, para após compreender o seu 

processo produtivo.  

Ainda em 2014 – após a finalização do Projeto e com as atividades de produção 

e comercialização sendo realizadas na loja da Entrevistada 1 –, diante da qualidade 

técnica e estética dos painéis e demais peças artesanais produzidas ao longo do Projeto, 

a Entrevistadas 1, a Entrevistada 7 e Ana Cravo (servidora pública municipal, assistente 

social e recém-chegada à localidade) mobilizaram as artesãs para dar continuidade às 

atividades em grupo, e também tomaram as primeiras iniciativas de procurar apoios 

externos para a adoção dos primeiros encaminhamentos. 

O grupo teve alguns apoios focalizados, como a doação de retalhos por uma 

costureira, a criação do sítio oficial por turma de estudantes de uma universidade 

privada (http://chapadaemretalhos.org.br/) e uma oficina com o Projeto Guardiões da 

Chapada da UFBA. No âmbito do empreendedorismo, houve uma oficina de plano de 

negócio com a Secult/Bahia Criativa125, que auxiliou na formação de preço do produto. 

No âmbito da economia solidária, o apoio se deu via Senaes. 

A Senaes – Seção Bahia foi contactada, via José da Boa Morte, colega de Ana 

Cravo no curso de Especialização em Economia Solidária (2011-2012), para dar 

orientações ao grupo em processo de formação e realizar atividades formativas. Um 

curso de formação em Economia Solidária foi ministrado pelo representante da Senaes 

ainda em 2014. Ante a impossibilidade de um acompanhamento mais direto do grupo 

pela Senaes, José da Boa Morte entrou em contato com o pesquisador, para que este, 

                                                
125 A Bahia Criativa, vinculada à Secult, oferta “formação, capacitação, consultoria e assessoria para 
produtores e agentes culturais, sempre com foco na gestão de empreendimentos e projetos criativos”, por 
meio das seguintes ações: “capacitar produtores, gestores, artistas e demais profissionais criativos em 
competências de gestão e empreendedorismo; integrar, ampliar e qualificar a oferta de capacitação e 
qualificação profissional do Estado voltada para as competências de gestão e em áreas técnicas das 
cadeias produtivas dos setores criativos; contribuir com a formalização de empreendimentos criativos por 
meio de assessoria técnica a pessoas físicas e jurídicas; estimular a troca de experiências, soluções e 
tecnologias entre empreendimentos criativos; incentivar o associativismo e o cooperativismo por meio do 
suporte a redes e coletivos e arranjos produtivos; fomentar a divulgação, circulação, distribuição e 
comercialização de bens e serviços de empreendimentos criativos; coletar, sistematizar e disponibilizar 
informações acerca de oportunidades para os setores criativos no Estado; facilitar o acesso a linhas de 
fomento (editais públicos e privados, fundos, prêmios, linhas de crédito, etc.) para profissionais e 
empreendimentos criativos junto a instituições financeiras” (BAHIA CRIATIVA. Apresentação. 
Disponível em: http://www.bahiacriativa.ba.gov.br/apresentacao/. Acesso em: 20.02.2016.). Nota-se que 
o viés do empreendedorismo é estruturante no desenvolvimento de suas ações. 
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juntamente com a IEPS, acompanhasse o grupo e discutisse a possibilidade de 

incubação.  

A IEPS não pôde acompanhar o grupo por não ter possibilidades técnico-

operacional e financeira de incubar um grupo em Lençóis, mesmo tendo a UEFS 

Campus Avançado no município. A única contribuição que houve foi à distância, por 

meio de uma ‘espécie’ de parecer do pesquisador sobre um modelo de estatuto retirado 

e enviado pela internet por a Entrevistada 7, no qual se repassou sugestões e orientações 

acerca da formalização do grupo, que já tinha o nome de Chapada em Retalhos.  

Na época, as principais contribuições ao estatuto do grupo foram: avaliação do 

cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil (arts. 53 a 61); 

sugestão de finalidades da Associação e os meios de execução; indicação de alteração 

vocabular, para tornar a linguagem mais acessível e menos jurídica; envio de cartilha, 

que aponta as diferenças entre associação, cooperativa e sociedade empresária; sugestão 

de critérios mais flexíveis na admissão de novos associados; proposição de democratizar 

mais a diretoria executiva, com o estabelecimento de percentual mínimo para a 

renovação de membros; manifestação contrária a uma das atribuições da diretoria 

executiva e do conselho fiscal, em prol das prerrogativas da assembleia geral. Enfim, as 

contribuições, além do aspecto legal, incursionaram sobre temas ligados à 

democratização e projeto de sociedade a serem defendidos pelo grupo. 

O grupo formalizou-se, sob a forma jurídica de Associação, ainda em 2014, com 

o objetivo principal de viabilizar outros financiamentos para a continuidade de suas 

atividades, e a forma jurídica escolhida já era suficiente para atingi-lo. Somente na 

primeira ida a campo, em 07.06.2016, momento em que se teve o 1º contato com as 

artesãs e contato direto com a Entrevistada 7, literalmente no transcurso da reunião, o 

pesquisador tomou ciência da existência da efetivação da formalização e de sua 

colaboração direta.  

Assim, o Projeto Criação, Formação e Exposição de Painéis: A História da 

Chapada Diamantina em Retalhos – idealizado vagamente pela Entrevistada 1 por volta 

dos idos de 2002, moldado e reformulado pelo diálogo entre a Entrevistadas 1 e a 

Entrevistada 7126, aprovado por edital público da Secult em 2012, executado ao longo de 

                                                
126 A Entrevistada 7, no período de elaboração do Manual do Guia de Turismo da Chapada Diamantina, 
conheceu e realizou uma entrevista com a Entrevistada 1, por ser uma conhecida artesã da Chapada 
Diamantina; foi deste primeiro encontro que nasceu a proposição de contar a história da Chapada 
Diamantina, por meio da arte. Com a aprovação por edital público, a proposta ganhou o financiamento 
necessário para a operacionalização da ideia, nascida de um trabalho profissional rotineiro. 
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2013, e iniciado com cinquenta mulheres –, em 25.11.2014, data de registro no Cartório 

de Lençóis, do ponto de vista da formalização jurídica e do direito civil, adquiriu a 

forma jurídica (pessoa jurídica) de Associação, com o nome formal de Associação 

Chapada Diamantina em Retalhos de Cultura e Sustentabilidade.  

 

3.2 PROCESSO PRODUTIVO 

 

O processo produtivo, para os fins aqui propostos, refere-se ao conjunto das 

etapas internas de trabalho em uma organização econômica popular. As etapas internas 

a que nos referimos são: compra – produção (propriamente dita) – comercialização – 

distribuição das sobras – articulação/gestão. Abaixo um quadro-síntese das etapas na 

Chapada em Retalhos. 

 

Quadro 09 – Processo Produtivo da Chapada em Retalhos 

Critério / 

Forma 

Compra Produção Comercialização Distribuição 
das Sobras 

Articulação 
/ Gestão 

Coletiva Regra Exceção Regra Exceção Exceção 

Individual Exceção Regra Exceção Regra Regra 

Elaboração: próprio autor. 
Fonte: Oficina Organização do Processo Produtivo. 

 

O processo de compra na Chapada Retalhos, em regra, é feito de forma coletiva, 

por intermédio de um fundo financeiro coletivo, que é alimentado por recursos advindos 

da comercialização dos produtos. A cada produto vendido, 20% de seu valor são 

destinados para o fundo financeiro da Associação. As compras coletivas não são 

realizadas por alguém especificamente; são feitas de forma assistemática, por alguém do 

grupo que tenha a oportunidade de fazer, seja quando vai a Seabra (principal local de 

compra) ou a Itaberaba, Feira de Santana ou Salvador. Geralmente, são comprados 

panos e linhas, a serem distribuídas para cada artesã. 

O processo de produção, propriamente dito, é feito de forma individual por cada 

artesã, com a utilização de seus próprios meios de produção (máquinas, agulhas, 

equipamentos de manutenção etc), a exceção dos oriundos da compra coletiva. Cada 

artesã trabalha em sua própria residência, e produz conjuntamente os seus produtos 

individuais e os identitários da Chapada em Retalhos.  
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Os produtos identitários são os que retratam os aspectos da Chapada 

Diamantina; são a representação em marcadores de livros, jogos americanos, panôs, 

panos de prato etc. de paisagens naturais e históricas (casario, morros etc.), de tradições 

religiosas, de personagens históricos etc. da Chapada Diamantina. Paralelamente, cada 

artesã faz seus produtos individuais, que não podem ter qualquer aproximação com a 

identidade do grupo, sob pena de estar descumprindo acordo interno. 

Excepcionalmente, a produção é coletiva, sendo dois os exemplos mais 

recorrentes. O primeiro ocorreu ao longo do Projeto e início de constituição do grupo, 

de 2013 a meados de 2015, momento de saída das componentes do grupo da loja da 

Entrevistada 1. Neste período, a produção foi coletiva por existir um local adequado e 

equipamentos a tal organização do trabalho, e por haver uma ‘coordenação’ artística da 

Entrevistada 1. Após o rompimento, a produção ficou individualizada, inclusive a atual 

sede provisória do grupo (Clube de Mães) oferece pouca adequação à organização 

coletiva do trabalho. 

O segundo exemplo ocorreu durante a produção das bolsas para o evento do 

IFBA – Campus Seabra. Existiu alternância e complementaridade entre momentos 

coletivos e individuais, especialmente diante da necessidade de cumprir o compromisso 

(prazos, qualidades, quantidades etc.). Na Oficina Organização do Processo Produtivo 

(6º encontro), ao se reconstruir o processo produtivo global de confecção das bolsas, 

ficaram registrados: a relação de solidariedade estabelecida pelo grupo com a produção 

coletiva; a melhora na autoestima por ter cumprido o acordo com o IFBA; e a falta de 

percepção, por partes das artesãs, de que ocorreu, de fato, uma produção coletiva, 

mesmo que tenham existidas algumas etapas individuais. 

O processo de comercialização, em regra, é feito de forma coletiva, 

simplesmente, e nada mais, por se destinar conjuntamente ao mesmo lugar de venda e 

por veicular a identidade do grupo. Aparentemente, não há concorrência direta e interna 

para a comercialização, bastando apenas que cada artesã individualmente faça a entrega 

do produto ao local de venda. A comercialização é destacada pelas artesãs como o 

problema mais grave e imediato a ser enfrentado.  

Inicialmente, de 2013 a meados de 2015, os produtos eram comercializados 

coletivamente, sobretudo depois da existência da loja da Entrevistada 1. Nesta loja, a 

comercialização dos produtos do grupo ocorria em conjunto e em concorrência com 

produtos de outros artesãos e da própria artesã-proprietária do espaço. A taxação, em 

prol da artesã-proprietária, sobre a venda de cada produto era de 20%; com a proposta 
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de aumento para 40%, houve o desfazimento das relações do grupo com a Entrevistada 

1, sendo, na verdade, este o estopim de outros problemas muito mais complexos e 

acumulados ao longo dos dois anos de parceria profissional e pessoal, como 

mencionado acima, direta e indiretamente. 

Após o rompimento, os produtos do grupo passaram a ser vendidos:  

(I) na loja de uma das artesãs, que, por sua vez, alega que a gestão de seu 

comércio ficou mais intrincada, diante da necessidade de maior controle administrativo 

e financeiro. Agora, ela tem que fazer a separação dos próprios dividendos, oriundos da 

comercialização de outros produtos e da taxação de 20% sobre as vendas dos produtos 

de cada artesã, e ainda dos dividendos de cada associada (60% de cada produto), da 

Associação (os 20% restantes) e do cartão de crédito dentre outros;  

(II) no espaço de comercialização do próprio grupo no mercado central de 

Lençóis, que atualmente está com problemas sanitários relacionados à epidemia de 

pombos e à transmissão de doenças. Soma-se a isto a constante incerteza de abertura da 

barraca, haja vista os contratempos na implementação de rodízio de artesãs. O fato de o 

funcionamento da barraca ser preferencialmente à noite, em razão dos turistas, também 

é um elemento impeditivo, pois as artesãs neste turno estão com demandas familiares 

(cuidado do lar e cuidado de familiares); 

(III) em uma loja comercial, que também cobra 20% sobre a venda de cada 

produto. Este espaço de comercialização adveio das visitas realizadas a locais 

congêneres durante a realização do 4º encontro, e ainda não está ‘ocupado’ por todas as 

artesãs do grupo; 

(IV) no varejo, conforme surjam demandas espontâneas de 

empresários/comerciantes locais, eventos e consumidores avulsos. 

Paralelamente à comercialização ‘coletiva’, que na prática não é tão coletiva, as 

artesãs individualmente vendem seus produtos a diversos tipos de públicos (de vizinhos 

a hotéis de grande porte), sendo que estes não podem ter qualquer identidade com os da 

Chapada em Retalhos. 

Da descrição do processo de comercialização, percebe-se que realmente existem 

vários entraves. O primeiro, a atividade de produção e comercialização podem 

aparentemente ser duas etapas consequentes de um ciclo, mas, na verdade, são dois 

tipos de trabalho, cada qual ligado a uma especialidade e suas características 

diferenciadoras, que exige desenvolturas múltiplas de cada artesã (comunicação, 

criatividade, paciência, habilidade, manuseio de meios de produção etc). Este entrave 
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entre produção e comercialização é muito comum em grupos produtivos, inclusive no 

atual processo de incubação da IEPS este é um dos temas latentes: quem produz não 

quer comercializar, e quem está mais vinculado à comercialização tem resistência às 

atividades de produção. Quando o grupo produtivo é formado por homens e mulheres, 

esta questão se amplifica, pois o espaço público, no caso o da comercialização, 

historicamente, é mais reservado aos homens. 

O segundo, o trabalho das mulheres artesãs de produção se dá no ambiente do lar 

e concorre com as atividades domésticas, e sair de casa à noite para comercializar 

significa romper obstáculos familiares e sociais, que não são fáceis de serem superados 

individualmente. O terceiro, a presença de ‘atravessadores’ (intermediários de vendas) 

da produção do grupo tem sido uma constante. Aliás, algumas artesãs relataram com 

‘saudosismo’ os tempos da loja da Entrevista 1, por ser um local que vendia bem os 

produtos e dava um retorno financeiro importante de complementação de renda. 

O processo de distribuição de sobras é feito de forma individual, conforme for a 

comercialização da produção individual de cada artesã. Outros arranjos ao longo da 

existência do grupo já foram tentados: (I) distribuição coletiva, com divisão 100% 

igualitária, o que gerou distorções na equalização interna entre produção, 

comercialização e divisão das sobras; e (II) distribuição mista (coletiva e individual), 

com critério de produtividade, o que gerou desgastes nas relações profissionais e 

pessoais, em razão da qualidade dos produtos entregues à comercialização. Enfim, 

mesmo reconhecendo a incongruência da distribuição individual com os princípios de 

uma organização econômica popular, as artesãs e sócias-assessoras registram que, por 

ora, esta modalidade tem ‘aliviado’ alguns problemas, particularmente sobre quem 

executaria a função de finanças do grupo. 

O processo de articulação/gestão é uma etapa desenvolvida majoritariamente 

pelas sócias-assessoras (as não artesãs). Esta é uma etapa invisibilizada pelas artesãs, é 

considerada, mesmo inconscientemente, como um não-trabalho, inclusive este 

raciocínio é avalizado pelas próprias sócias-assessoras, que vivem o dilema: sou, ou 

não, do grupo? Em que momento pertenço, ou não, ao grupo?  

O que é esta etapa propriamente? Nesta etapa, são exercidas atividades/trabalho 

de organização de reuniões internas e externas, estímulo à conversa/diálogo interno, 

mediação de conflitos, auxílio ou mesmo a tomada de decisão, execução da compra de 

materiais, promoção de espaços formativos, elaboração de projeto, captação de recursos, 

organização administrativa, financeira e contábil, estabelecimento de uma política de 
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comunição do grupo (e-mail’s, sítios, redes sociais etc.), articulação de parcerias e 

colaboração/coordenação das etapas internas do processo de produção. 

Por oportuno, relembra-se que a pesquisa junto à Chapada em Retalhos, bem 

como o apoio ao seu desenvolvimento e método, especialmente diante da receptividade 

refratária do grupo no 1º encontro à equipe de pesquisa (de fora), é resultado da 

articulação das duas sócias-assessoras.  
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4 O TRABALHO ASSOCIADO E (DES)PROTEÇÃO JURÍDICA DO 

TRABALHO 

 

Com a análise das iniciativas de trabalho associado no âmbito do mundo do 

trabalho contemporâneo e o seu nexo estabelecido com o Direito posto (capítulo 1), com 

a descrição do caminho metodológico trilhado na pesquisa (capítulo 2), e com a 

compreensão da Associação Chapada em Retalhos (capítulo 3), buscou-se construir 

fundamentos e balizas para se enfrentar a questão de pesquisa, sem, no entanto, se 

descuidar do contexto de onde emerge. 

Neste capítulo, inicialmente, será apresentada a composição interna do grupo 

(sexo, idade, raça/etnia, escolaridade/formação e função desempenhada no grupo), e, 

paulatinamente, também serão mostrados outros detalhamentos mais pedestres do grupo 

e de cada sócia (histórico de proteção jurídica do trabalho, jornadas de trabalho, 

principal atividade econômica e demais temas do Anexo II), para fins de se proceder à 

análise da (des)proteção jurídica das relações de trabalho no trabalho associado da 

Chapada em Retalhos. 

 

4.1 CHAPADA EM RETALHOS: COMPOSIÇÃO INTERNA 

 

As informações acerca da composição interna do grupo são oriundas da 

aplicação do questionário. Responderam-no, sob a garantia do anonimato, oito sócias, 

apenas uma sócia não respondeu por causa de desencontro posterior. De toda forma, 

algumas informações serão supridas por ter havido coleta de dados ao longo da 

pesquisa. Das oito que responderam o questionário, apenas duas artesãs não concederam 

entrevista, e serão identificadas por pseudônimo. 

Em resumo, são nove sócias: seis responderam o questionário e concederam 

entrevistas, e serão identificadas por Entrevistada 2, 3, 4, 5, 6 e 7; duas responderam o 

questionário e não concederam entrevista, e serão identificadas por Maria Bete e Elis 

Silva; e uma não respondeu o questionário nem concedeu entrevista, e será identificada 

por Ana Cravo. 

Abaixo, a sistematização dos dados coletados sobre o perfil da Chapada em 

Retalhos: 
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Quadro 10 – Composição Interna da Chapada em Retalhos 

Nome Sexo Idade Raça/etnia 
Escolaridade / 

Formação 
Função no Grupo 

Entrevistada 2 F 40-45 Parda 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Artesã 

(Presidente) 

Entrevistada 3 F 25-30 Preta 
Ensino Médio 

Incompleto 
Artesã 

Entrevistada 4 F Mais de 50 Parda 
Ensino Fundamental 

Completo 
Artesã 

Entrevistada 5 F 40-45 Preta 
Ensino Médio 

Completo 
Artesã 

Entrevistada 6 F 40-45 Parda 
Ensino Médio 

Completo 

Artesã 

(Vice-presidente) 

Entrevistada 7 F 30-35 Branca 

Ensino Superior 
Completo 

(Jornalista) 

Sócia-assessora 

(Relações Externas) 

Maria Bete F Mais de 50 Parda 
Ensino Médio 

Completo 
Artesã 

Elis Silva 

 
F 35-40 Preta 

Ensino Médio 
Completo 

Artesã 

Ana Cravo F 30-35 Parda 

Ensino Superior 
Completo  

(Assistente Social) 

Sócia-assessora 

(Finanças) 

Elaboração: próprio autor. 
Fontes: Questionário, observação e diário de campo. 
 

Algumas evidências já mencionadas anteriormente, agora são demonstradas: 

trata-se de um grupo produtivo de mulheres, em que há uma definição quase cirúrgica 

na divisão do trabalho. 

Quanto à divisão do trabalho: às artesãs cabe a produção e comercialização dos 

produtos; às sócias-assessoras cabem as atividades ligadas à gestão e articulação. As 

primeiras consideram-se trabalhadoras; as segundas tanto não se consideram 

trabalhadoras do grupo quanto não são consideradas pelas demais, e ainda vivem, com 

frequência, o dilema de ter, ou não ter, pertencimento à Chapada em Retalhos. 

Conforme as informações obtidas, isto não acontecia em relação à artesã Entrevistada 1, 

sobretudo no período em que as atividades de produção e comercialização do grupo 

produtivo se davam nas dependências de sua loja. Relembra-se, por oportuno, que, 



131 
 

 
 

mesmo colaborando diretamente para a organização do grupo e a sua formalização 

jurídica, a Entrevistada 1 formalmente nunca foi sócia. 

Quanto ao fato de ser um grupo de mulheres: o debate de identidade e gênero, ao 

longo dos espaços formativos, foi feito com o grupo, e se chegou ao diagnóstico de que 

a competitividade interna, a falta de confiança de cada artesã em si e no grupo, a baixa 

autoestima, a falta de compromisso com a história da Chapada em Retalhos e a disputa 

entre os de dentro (nativos) e os de fora (não nativos) são grandes obstáculos à sua 

estruturação. Ou seja, hoje, a instabilidade interna é o limite a ser transposto 

minimamente, para que se possa desembarcar de vários desgastes nas relações 

interpessoais e propor à Chapada em Retalhos dar continuidade ao bordado-denúncia, 

ao bordado à resistência, a partir de assuntos contemporâneos do território da Chapada 

Diamantina (a resistência dos subalternizados à expansão do capital via o agronegócio, 

a mineração, o turismo etc.; a divisão social e racial/étnica do trabalho; o conflito e o 

entrelaçamento de olhares sobre o território e as relações sociais dentre outros assuntos 

anunciados nos capítulos 2 e 3). 

No 5º encontro, perguntou-se às artesãs: “Vocês são atingidas pelo quê?”, ouviu-

se um silêncio incômodo, ninguém respondeu. Feita a mesma pergunta à Entrevistada 1, 

esta, de pronto, respondeu: “Acho que o machismo, da cidade! Da forma como elas 

foram criadas, os valores que foram colocados; isso o que pega elas, é a família, é o 

machismo, social, punk!”. 

No 6º encontro, nos minutos finais da última Oficina, quando se fazia uma 

síntese das considerações de pesquisa e se comentava sobre a necessidade do debate de 

gênero no grupo, a Entrevistada 5 indagou sobre o tema. Eis o contexto e o texto dos 

diálogos sequenciados:  

“Hudson: [...] lembra que Ana Mota perguntou: ‘vocês são atingidas 
pelo quê?’ [...] Aí, eu perguntei assim a uma pessoa: ‘vem cá, a 
Chapada em Retalho é atingida pelo quê?’ Aí, a pessoa respondeu 
assim, falou: ‘o machismo!’. E aí, essa pessoa tá certa? O que atinge 
vocês, enquanto mulheres, é o machismo?!  
Entrevistada 5 – Machismo?! Agora, eu não entendi.  
Hudson – Aí, as meninas que estão aqui, que discutem isso, podiam 
falar rapidamente. Rapidamente é possível? Agora, que a gente tá 
finalizando, mas eu acho importante falar o que é o machismo. 
Paloma – Machismo! Vamos lá. Machismo são as relações que a 
gente vive no nosso ambiente de casa, de trabalho, de todos os lugares 
onde a gente tá, onde os nossos companheiros, os homens que estão ao 
nosso lado, acham que eles são melhores do que a gente, e podem 
diminuir a gente, porque eles são homens, e vão nos tratar como se 
fôssemos, não só diferentes, mas piores, diferente deles, né. Então, eu 
posso trabalhar o dia inteiro, e chegar em casa, e eu tenho que 
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trabalhar do mesmo jeito, fazer comida do mesmo jeito [...] 
[interrompida] 
Entrevistada 7 – Machismo é você passar o dia inteiro tendo que 
fazer: limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos, ainda fazer um 
trabalho extra pra tirar um dinheiro, e não ser reconhecida como 
trabalhadora do lar, entendeu?! Quem decide o dinheiro da casa é o 
homem. 
Paloma – De quem é a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, pelo 
cuidado em geral? Porque tem filho, tem mãe. De quem é esse 
cuidado? De quem é essa obrigação? De nós mulheres, né?!  
[...] 
Paloma - Homens têm deveres e já têm tudo, todos os papéis 
definidos para ser o que é, o que é ser homem. Ser homem é não 
cuidar de criança, ser homem é não fazer o trabalho de casa, ser 
homem é prover a família, né. E o que é ser mulher? Ser mulher é ser 
feminina. [interrompida] 
Entrevistada 4 – Ser guerreira! 
Paloma – [Ser mulher] É trabalhar fora de casa e dentro de casa, é ter 
cuidado com a casa, né. Ser mulher é o que é mais se mulher? O que 
mais é ser mulher, o nosso papel? 
[...]  
Paloma – É para gente pensando, para a gente pensar sobre isso.  
Entrevista 7 – Porque, assim, o homem tem mais liberdade do que a 
gente. A gente sempre se sente, assim, podada em fazer as coisas; e o 
homem sempre pode fazer, porque ele quer.  
Entrevistada 6 – E eles acha que porque é homem pode tudo!”. 
 

Os trechos do diálogo, ocorridos em poucos minutos, mostram que o debate de 

gênero é pauta emergencial, e a intervenção vigorosa de cinco mulheres já no final da 

última ida a campo é um sinal disto. 

Com o auxílio dos espaços formativos dos 5º e 6º encontros, o grupo construiu 

um consenso acerca da necessidade de participar de um processo de formação sobre o 

tema, que já está previsto para acontecer com a execução do Projeto Chapada em 

Retalhos: Formação para a Construção de uma Nova História, viabilizado por novo 

financiamento público e coordenado pelas duas sócias-assessoras (que são militantes 

feministas). No Projeto, constam quatros módulos: Ferramentas de gestão de trabalhos 

coletivos e criativos, que tratará de relações interpessoais (conhecimento de si e do 

grupo), desenvolvimento de trabalho em grupo, divisão do trabalho, empoderamento 

feminino, economia solidária, economia criativa, autogestão e empreendedorismo; 

Aprimoramento Técnico, que tratará de aperfeiçoamento técnico no bordado (ponto 

matiz, desenvolvimento de produtos, patchwork, desenho, corte e costura); Divulgação, 
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que tratará de marketing e vendas; Avaliação, que tratará de desenvolvimento de planos 

de trabalho e atividades supervisionadas127. 

Antes da primeira ida a campo, em 07.06.2016, imaginava-se que os temas 

identidade e gênero seriam componentes importantes para a compreensão dos objetivos 

da investigação, mas não se dimensionava a emergencialidade e a complexidade para 

arquitetura do grupo. Enxergar um pouco isto só foi possível graças à equipe de 

pesquisa, composta majoritariamente por mulheres, militantes e com formação 

interdisciplinar e crítica. Na compreensão da transversalidade dos temas trabalho, 

gênero e organização econômica popular, coube ao pesquisador estar ao máximo atento 

para ser educado pelas mulheres, da Chapada em Retalhos e da equipe de pesquisa.  

Então, em razão de não se ter um referencial teórico consolidado sobre gênero, 

que, aliás, inter-relacione identidades e classe, não se fará o devido aprofundamento 

junto à questão de pesquisa. Apenas se pretendeu, ao longo da escrita, deixar latente a 

relevância do tema nos planos imediatos e mediatos da Chapada em Retalhos, quando, 

por exemplo, se comentou sobre as múltiplas jornadas de trabalho, a competitividade 

intragrupo, a autoestima e a ausência dos homens/companheiros na exposição do 

acervo. 

Retorna-se ao quadro, agora, para apresentar o que não foi evidenciado ao longo 

do texto, relacionando os dados ali descritos com a dicotomia de fora x de dentro.  

Quanto à idade, o grupo é bastante heterogêneo, possui representação em todas 

as faixas etárias: uma sócia com idade entre 25 e 30 anos, duas sócias entre 30 e 35 

anos, uma sócia entre 35 e 40 anos, três sócias entre 40 e 45 anos, e duas sócias com 

mais de 50 anos. Por este critério, a dicotomia fica ‘amortecida’, pois as duas sócias-

assessoras (as de fora) não se situam nas extremidades dos polos (25 a 30 anos e mais 

de 50 anos). 

Quanto à raça/etnia, o grupo é composto por mulheres pretas e pardas, com 

exceção de uma sócia-assessora (de fora), que é branca. Por este critério, salvo engano, 

ao longo dos Encontros, não se percebeu no grupo a existência interna de um conflito 

direto e aberto; já externamente ao grupo, foram ouvidos comentários sobre a condição 

econômica e social privilegiada dos brancos (de fora), e outro comentário pontual feito 

por uma artesã em desfavor dos quilombolas de Lençóis. Acreditamos que este conflito 

está ‘amortecido’ e ‘diluído’, e um processo de formação pode colocar à luz as posições 

                                                
127 CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS. Projeto Chapada em Retalhos: Formação para a 
Construção de uma Nova História. 2016. 
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sobre o racismo e a sua reprodução nos comportamentos e falas. Espera-se que um dos 

resultados da formação seja a incorporação do debate racial no bordado-denúncia, que, 

de algum modo já consta nos Painéis Bambúrrio, Civilização do Diamante, Decadência 

e Salvação Econômica. 

Quanto à escolaridade/formação, entre as artesãs, existem uma com ensino 

fundamental incompleto, uma com ensino médio incompleto e cinco com ensino médio 

completo. Entre as sócias-assessoras, as duas possuem ensino superior completo e pós-

graduação em nível de especialização. Constata-se a disparidade de acesso/inclusão na 

educação formal entre as de dentro e as de fora. Este critério acirra a dicotomia interna, 

como explicitada da fala da Entrevista 4 no capítulo 3, e, por ora, não se visualiza no 

horizonte uma mediação deste conflito, que voltou à voga no planejamento da execução 

do novo Projeto. 

A existência de sócias com ensino superior trouxe alguns benefícios coletivos, 

como a elaboração de projetos (o de 2012 e o de 2016), o estabelecimento de uma 

política de comunicação social do grupo, o contato com colaboradores externos, enfim, 

todas as atividades de articulação/gestão. 

De modo geral, nos Encontros, as sócias-assessoras faziam o papel de tradutoras, 

quando percebiam que as artesãs não tinham compreendido o que havia sido dito pelos 

participantes externos ao grupo. Particularmente, em relação ao pesquisador e ao uso da 

linguagem técnica, houve um ruído na comunicação em alguns momentos do 1º 

encontro, ao se utilizar a linguagem técnico-jurídica para exemplificar como a 

investigação poderia ajudar o grupo (a justificativa social). As sócias-assessoras 

intermediaram e resolveram o ruído, proporcionando, até mesmo, ao pesquisador refletir 

sobre a linguagem, o período de afastamento da assessoria de grupos produtivos, e a 

tomada de posição por continuar a pesquisa e superar os desafios encontrados de 

antemão naquela ida a campo inicial.  

 

4.2 ASSOCIAÇÃO CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS DE CULTURA E 

SUSTENTABILIDADE: FORMA JURÍDICA E (DES)PROTEÇÃO JURÍDICA 

COLETIVA DO TRABALHO 

 

A Chapada em Retalhos, como cotidianamente é conhecida, é uma organização 

econômica coletiva de trabalhadoras bordadeiras do município de Lençóis – Bahia, que 

produz e comercializa produtos do próprio trabalho. Os produtos têm bastante 
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notoriedade por externarem a identidade da paisagem natural e histórica da Chapada 

Diamantina. 

Em novembro de 2014, tendo em vista a necessidade primária de viabilizar 

financiamentos para dar continuidade às atividades coletivas de trabalho (na época, 

produção e comercialização no espaço da loja da Entrevistada 1), o grupo produtivo 

decidiu por efetuar a formalização jurídica (constituição de pessoa jurídica). Assim, 

perante o Direito posto, assumiu o nome de Associação Chapada Diamantina em 

Retalhos de Cultura e Sustentabilidade, consoante registra o seu estatuto: “Art. 1º A 

Associação Chapada Diamantina em Retalhos de Cultura e Sustentabilidade, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins econômicos [...]”128. 

A forma jurídica adotada para dar guarida ao exercício das atividades coletivas 

de trabalho foi associação. No estatuto, constam as seguintes finalidades da Associação: 

Art. 2º [...] Realizar, prestar apoio e orientação a iniciativas voltadas 
para o desenvolvimento da cultura, da arte, da criatividade, do 
artesanato regional, da educação e da preservação do meio ambiente, 
baseado sempre nos princípios da cidadania, da igualdade, da 
coletividade, da sustentabilidade e da solidariedade; com o objetivo de 
criar estratégias para o enfrentamento da exclusão social e para a 
promoção da dignidade humana. O que consiste principalmente em: 
a) Realizar oficinas, palestras, seminários, mostras e cursos de 
profissionalização e capacitação nas áreas citadas acima; 
b) Auxiliar no desenvolvimento de grupos produtivos ou coletivos não 
formalizados baseados nos princípios da economia solidária; 
c) Promover eventos em âmbito municipal, estadual, nacional ou 
internacional que dêem visibilidade aos trabalhos apoiados ou 
realizados pela associação; 
d) Promover ações que trabalhem as questões da igualdade de gênero, 
raça, autoestima, identidade, diversidade cultural e igualdade social. 
e) Produzir publicações impressas ou digitais e campanhas que 
difundam os princípios da associação, contribuindo para a formação 
de novos multiplicadores; 
f) Interagir e relacionar-se com outras entidades congêneres129. 
 

Tal como expresso no Código Civil (art. 53), o estatuto, por um lado, ratifica que 

a Associação não tem propósitos de prestação de serviços econômicos ou financeiros às 

suas sócias, tal como ocorre em uma cooperativa, nem tem o intento de viabilização de 

lucro, tal como sucede em uma sociedade empresária. Por outro lado, ao listar quais são 

                                                
128 CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS. Estatuto. Novembro de 2014. Registra-se, por 
oportuno, que muitas destas finalidades estatutárias foram e estão sendo efetivadas, de forma 
assistemática, intuitiva e sem maiores racionalizações e ciência por boa parte das integrantes do grupo. 
Quanto a isso, espera-se que este estudo também possa contribuir para este processo de recomposição 
histórica da Chapada em Retalhos e de sistematização de suas práticas, como feito, por exemplo, com a 
construção coletiva da ‘Colcha de Retalhos’. 
129 Idem. 
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suas finalidades, comunica que se destina a atividades assistenciais e culturais. Quando 

de modo indireto se assevera que não possui as formas jurídicas de cooperativa e de 

sociedade empresária, e quando de modo direto assume a forma jurídica de associação, 

está-se advertindo que a pessoa jurídica não tem fins econômicos, e, caso o faça em 

algum momento, o resultado financeiro se reverterá para a consecução de suas 

finalidades, jamais distribuído entre as sócias. 

Por sugestão deste pesquisador em 2014, constou-se no estatuto que uma das 

maneiras de operacionalizar as finalidades (assistenciais e culturais) da Associação é 

“Art. 3º, III – Apoiar seus associados na produção e comercialização de produtos 

artísticos, culturais e sustentáveis”130. Mas, de fato, a Associação vai além do simples 

apoio às suas sócias; ela promove a geração de trabalho e renda, por intermédio das 

atividades do processo produtivo (compra, produção, comercialização, distribuição de 

sobras e articulação/gestão), cujo resultado financeiro, advindo da comercialização de 

produtos do próprio grupo ou de suas sócias individualmente, é repartido para os 

envolvidos na operação econômica (Associação, artesãs, e/ou ‘atravessadores’). 

Acrescenta-se ainda que a Associação não tem empregados (força de trabalho 

subordinada juridicamente) e não tem proprietária/o responsável pelo negócio. 

Concretamente, pelo Direito posto, as atividades desenvolvidas pelo grupo 

produtivo Chapada em Retalhos são típicas de cooperativa, forma jurídica apta, no 

campo do dever ser, à proteção coletiva de suas relações de trabalho. Mas, no campo do 

ser com incursão sobre o dever ser, o (ser) grupo enquadrou-se como associação 

(figura do campo do dever ser). 

E, por que esta organização econômica coletiva de trabalhadoras bordadeiras (o 

ser) decidiu, ‘insistiu’ por esta forma jurídica (dever ser) que promove desproteção 

coletiva em suas relações de trabalho? 

Os argumentos gerais, acerca da forma jurídica e suas implicações sobre a 

(des)proteção jurídica das relações de trabalho no trabalho associado, já foram 

analisados previamente no capítulo 1 (tópico 1.3), a partir das informações constantes 

no 2º Mapeamento Nacional de Economia Solidária. 

Sumariando as justificativas ali apontadas, em regra, não se opta pela forma 

jurídica cooperativa porque a legislação exige quórum mínimo de sete pessoas para a 

sua constituição, além de ainda impor uma estruturação administrativa, contábil e 

                                                
130 Idem. 
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financeira complexa e onerosa. De partida, são estas as causas centrais que 

desfavorecem a adoção desta forma jurídica para a proteção das relações coletivas de 

trabalho nos grupos produtivos; afinal de contas, estes malmente possuem recursos 

financeiros para subsidiar e investir em suas atividades estritas de trabalho. Frise-se que 

as duas causas são decorrentes do próprio Direito posto (dever ser). 

Relativamente à forma jurídica associação, foram três os principais motivos de 

escolha desta roupa jurídica pela Chapada em Retalhos: a facilidade de constituição da 

pessoa jurídica, a necessidade de captação de recursos financeiros e a precisão de 

instituir uma associação guarda-chuva. Abaixo, apenas serão expostos os 

desdobramentos e as especificidades deste grupo produtivo, colhidos pelos 

procedimentos metodológicos. 

I) Facilidade de constituição da pessoa jurídica – o transcurso da decisão para 

dar forma jurídica ao grupo ocorreu de modo acelerado, notadamente pela ação de uma 

das principais lideranças do Projeto, que ansiava e tencionava por implantar 

imediatamente as ideias ‘coletivas’ no trabalho. 

Como dito outrora, o grupo foi transposto de um Projeto (o de 2012), que teve 

como produto final um acervo de elevada qualidade técnica e estética, e de importante 

contribuição à memória da Chapada Diamantina. Ao longo da execução do Projeto, 

especificamente no processo de construção dos dez painéis e das demais peças 

artesanais, foi se forjando cotidianamente a transposição do Projeto – que tinha 

coordenação (Entrevistada 1 e Entrevistada 7) e responsável jurídica (Entrevistada 7) 

perante o estado da Bahia (o financiador) –, em um grupo de mulheres bordadeiras, que 

tentava, mesmo de forma não tão consciente, tornar as relações de trabalho mais 

horizontais, democráticas e transparentes; fato que não é automaticamente incompatível 

com a existência de liderança/coordenação. 

A decisão de não priorizar o respeito mínimo ao ‘tempo’ de constituição e 

maturação do grupo em sua inteireza, e de apressar a formalização do grupo, com vistas 

a também fortalecer a identidade de grupo, levou à adoção da forma jurídica 

associação, em virtude desta ofertar maior simplificação e celeridade à constituição e 

manutenção. 

Alguns fatores contribuíram para o aceleramento da decisão, a citar o apoio de 

um advogado para a subscrição do estatuto, a desnecessidade imediata e frequente de 

pagamentos de serviços contábeis e de tributos, com exceção do baixo valor da taxa de 

registro cartorial, e a agilidade da Entrevistada 7 em ‘formatar’ o estatuto (busca de 
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modelo na internet, recebimento de apoio de terceiros e adequação do mesmo às 

peculiaridades do grupo). Este conjunto de elementos foi suficiente à rápida elaboração 

da documentação mínima (estatuto e ata de fundação), para fins de registro junto ao 

Cartório de pessoas jurídicas e de inscrição junto à receita federal. Assim, em novembro 

de 2014, o grupo Chapada em Retalhos adquiriu sua roupa jurídica, transvestindo suas 

relações, sobretudo as de trabalho, também sob o manto do Direito posto. 

No 5º encontro, singularmente na Oficina Formação/Educação em Economia 

Solidária, ficou patente algumas das implicações do aceleramento da formalização. As 

artesãs desconheciam o conteúdo do estatuto, o documento primordial de existência 

jurídica e de organização da própria Associação. Em sequência, foi se confirmando 

pouco a pouco que as artesãs desconheciam o que era economia solidária e os princípios 

orientadores do grupo, apesar de gradativamente e em ritmos diferenciados buscar 

cotidianamente incorporá-los às suas práticas (ver a ‘Colcha’ de Retalhos).  

Outras implicações constatadas ao longo dos Encontros foram o aguçamento dos 

diversos conflitos existentes em decorrência do processo de conformação do grupo 

pelas questões jurídicas e contábeis da forma jurídica adotada, tais como o registro 

cartorial de ata de eleição, a abertura, ou não, de conta bancária em nome da 

Associação, o pagamento de serviços de contabilidade para a declaração de isenção do 

imposto de renda de pessoa jurídica, a atualização constante de obrigações jurídicas 

para não impossibilitar a captação de financiamentos. 

II) Captação de recursos financeiros – como noticiado acima, este foi o motivo 

principal de formalização. O propósito do grupo é angariar financiamentos para a 

viabilização de suas atividades, prioritariamente de entes governamentais, por meio da 

forma jurídica escolhida.  

O novo Projeto, em vias de execução, utilizou como justificativas centrais para a 

sua aprovação a história de formação da Chapada em Retalhos (do Projeto à 

Associação) e a necessidade impulsionar o grupo por meio de formação técnica e 

temática. Todas as nove sócias serão beneficiadas diretamente pelo financiamento 

público da Secult/Setorial de Economia Criativa; as sócias-assessoras, sendo que uma 

das é a proponente, serão remuneradas pelo trabalho de ministrar alguns cursos 

direcionados às catorze artesãs, dentre elas as sete do grupo; e as sócias-artesãs serão 

remuneradas para participar da formação, além dos ganhos não materiais advindos do 

espaço formativo. 
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Este relato nos leva ao raciocínio de que a forma jurídica associação, até o 

presente momento, foi uma escolha estratégica bem sucedida, principalmente ao se 

considerar que o grupo, que vestiu a roupa jurídica há pouco mais de dois anos, disputa 

o fundo público com concorrentes tradicionais e mais experimentados no manejo de 

‘ganhar’ editais. 

Então, segundo as finalidades, inclusive estatutárias, a forma jurídica escolhida 

já está cumprindo a almejada função de geração de trabalho e renda a suas sócias, posto 

que logo se tornou o ‘ingresso’ suficiente e necessário para integrar a Chapada em 

Retalhos ao rol de políticas públicas, no caso citado acima, a um financiamento do 

governo do estado da Bahia destinado ao estímulo à economia criativa.  

A economia criativa, segundo o Sebrae, é: 

[...] um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que 
se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir 
do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com 
vistas à geração de trabalho e renda. [...] a economia criativa, 
essencialmente, foca no potencial individual ou coletivo para produzir 
bens e serviços criativos. De acordo com as Nações Unidas, as 
atividades do setor estão baseadas no conhecimento e produzem bens 
tangíveis e intangíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo 
e valor econômico. Grande parte dessas atividades vem do setor de 
cultura, moda, design, música e artesanato131. 
 

Tendo em vista o conceito acima, pergunta-se: o ‘ingresso’ da Chapada em 

Retalhos está se dando em que tipo de política pública? O grupo já foi beneficiado por 

dois financiamentos públicos: o primeiro, foi destinado às artes visuais132 e deu origem 

ao grupo; e o segundo, foi destinado à economia criativa e pretende ofertar ao grupo 

cursos de formação e qualificação profissional para a gestão do empreendimento 

criativo, “com oficinas nas áreas de empreendedorismo, autogestão, planejamento 

financeiro, marketing, conceitos de economia solidária e criativa e desenvolvimento de 

produto”133. 

São financiamentos da área da cultura, e não propriamente da economia 

solidária, que estão apoiando as atividades do grupo. São financiamentos vinculados a 

                                                
131 SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O que é economia criativa. 
Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-economia-
criativa,3fbb5edae79e6410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em: 26.02.2017. 
132 SECULT (Secretaria de Cultura do Estado da Bahia). Setorial de Artes Visuais - Resultado dos Editais 
Fundo de Cultura 2012. Disponível em: http://www2.cultura.ba.gov.br/edital/edital-n%C2%BA-11-
2012/. Acesso em: 26.02.2017. 
133 SECULT (Secretaria de Cultura do Estado da Bahia). Setorial de Economia Criativa 2016 – Proposta 
Simplificada. Disponível em: 
http://siic.cultura.ba.gov.br/clique_fomento/propostas/pdf_proposta_simplificada/15126. Acesso em 
26.02.2017. 
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políticas públicas focalizadas, destinadas ao apoio e incentivo a pequenos 

empreendimentos econômicos. São financiamentos direcionados à geração de trabalho e 

renda, como instrumento de combate à pobreza e ao desemprego. São financiamentos 

fundamentados na perspectiva da economia criativa, umas das facetas de expressão do 

empreendedorismo/razão empreendedora, que induz o autoemprego individual e 

coletivo, o patrão de si mesmo. São financiamentos oriundos de um contexto em que o 

Estado assume a função de indutor e regulador, e se desresponsabiliza de minimamente 

garantir e concretizar direitos, ao tempo que transfere a responsabilidade por buscar sua 

própria sobrevivência aos ditos empreendedores individuais e empreendimentos 

econômicos solidários (EES), expressão utilizada pela (“antiga”) Senaes. 

Enfim, a Chapada em Retalhos convive com a tensão entre empreendedorismo e 

economia solidária/trabalho associado, desde o princípio de sua constituição, e isto é 

visível no cronograma de oficinas do novo Projeto.  

De uma banda, já foi assessorada pela Bahia Criativa para a elaboração de um 

plano de negócio, e atualmente está sendo financiada com a exigência de propagar o que 

é economia criativa/empreendedorismo. De outra banda, inicialmente, participou de 

uma formação em economia solidária ofertada por José da Boa Morte (Senaes – Seção 

Bahia), e, recentemente, está tendo apoio do Projeto Chapadeiros e está fazendo parte 

desta pesquisa participante, ambos se colocam na contramão do empreendedorismo. 

O Projeto Chapadeiros, além de estimular a comercialização do grupo (Feira do 

Capão e confecção de bolsas de evento), também propiciou ao grupo um espaço 

formativo sobre economia solidária e desenvolvimento territorial (evento de 

agroecologia no IFBA – Campus Seabra) e apoia a presente pesquisa participante, 

sobretudo com as informações e análises do território.  

Já esta pesquisa em curso, do ponto de vista imediato, proporciona espaços 

formativos e de comercialização, que questionam a lógica do individualismo 

econômico, da competitividade e da geração de trabalho e renda como um fim 

ensimesmado etc. Do ponto de vista mediato, assessora o grupo no sentido de dar 

efetividade aos princípios estabelecidos no seu estatuto (art. 2º: princípios da cidadania, 

da igualdade, da coletividade e da solidariedade), sempre articulados à construção de 

um projeto civilizatório contrário à exploração do trabalho e à exclusão 

social/desigualdade, e favorável à identificação das/os trabalhadoras/es com o produto 

de seu próprio trabalho e à garantia à diferença/identidade. 
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Antes de ir ao próximo motivo de escolha da forma jurídica associação pela 

Chapada em Retalhos, registra-se que, sob o manto da economia solidária, escondem-se 

muitas teorias e práticas convergentes ao empreendedorismo/razão empreendedora, 

designadamente quando agentes de políticas públicas executam-na nos limites da 

geração de trabalho e renda, por vezes, encadeada ao processo de terceirização. 

Desde 2009, início das atividades profissionais e militante junto às iniciativas de 

trabalho associado, este cenário foi e é visto com frequência. Como exemplo mais 

manifesto e atual, basta uma leitura panorâmica do sítio eletrônico da política pública, 

do governo do Partido dos Trabalhadores no estado da Bahia, chamada “Programa Vida 

Melhor”. Lá se visualiza que agências e agentes do estado da Bahia articulam, 

irmanadamente na mesma política pública, as ações de empreendedorismo e economia 

solidária como forma de combate à pobreza e de viés meramente assistencial134. 

III) Associação Guarda-Chuva: juntamente com a facilidade de constituição da 

pessoa jurídica e a captação de recursos financeiros, este terceiro motivo completa as 

principais causas da escolha da forma jurídica associação, apesar de esta também não 

garantir proteção às relações coletivas de trabalho travadas no âmbito da Chapada em 

Retalhos. 

A expressão dada refere-se às situações em que a constituição da pessoa jurídica 

em comento é providenciada para que seus integrantes exerçam atividade econômica 

coletivamente e por conta própria, e/ou abriguem outros grupos e indivíduos não sócios. 

O estatuto da Chapada em Retalhos é um bom certificado deste argumento, ao declarar 

a intenção de “[Art. 2º, b] auxiliar no desenvolvimento de grupos produtivos ou 

coletivos não formalizados baseados nos princípios da economia solidária”.  

Precisamente, a Chapada em Retalhos preenche todas as situações. A 

Associação alavanca as atividades econômicas coletivas e/ou individuais tanto das 

artesãs, como narrado no capítulo anterior, quanto das sócias-assessoras, como no novo 

Projeto. E, igualmente, abriga não sócias no desenvolvimento de suas tarefas, a exemplo 

das sete artesãs não sócias que serão beneficiadas pelo novo Projeto, no mesmo bojo das 

sócias-artesãs, sem promoção de qualquer distinção ou privilégio às envolvidas. 

Certamente, esta estratégia é uma demonstração de ação solidária, prevista 

enquanto princípio no estatuto, por firmar um espaço de diálogo entre os semelhantes. 

Logo, também procura fortalecer a organização e a intervenção coletivas.  

                                                
134 Ver: VIDA MELHOR. Home. Disponível em: http://www.vidamelhor.ba.gov.br/. Acesso em: 
27.02.2017. 
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Avaliados os porquês da adoção da forma jurídica pelo grupo produtivo, avança-

se na análise da (des)proteção jurídica da Associação Chapada Diamantina em Retalhos 

de Cultura e Sustentabilidade enquanto representação de uma coletividade de 

trabalhadoras. 

Como demonstrado, a forma jurídica associação, adotada pelo grupo produtivo 

Chapada em Retalhos, produz desproteção jurídica às relações coletivas de trabalho, por 

conseguinte coloca, em conjunto, todas as mulheres (artesãs e sócias-assessoras) em 

situação de precarização do trabalho. Esta condição torna-se mais complexa quando se 

atesta a presença e o entrecruzamento dos seis indicadores/tipos de precarização do 

trabalho na realidade brasileira nas atividades econômicas do grupo: vulnerabilidade das 

formas de inserção e desigualdades sociais; terceirização; insegurança e saúde no 

trabalho; perda das identidades individual e coletiva; fragilização da organização dos 

trabalhadores; e condenação e descarte do Direito do Trabalho135. 

Ocorre a presença de vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades 

sociais, quando se constata que a inserção formal e coletiva das mulheres no mercado 

de trabalho, via a forma jurídica associação, em verdade, gera encobrimento da 

informalidade. E, isto tem duas implicações: a primeira relaciona-se à situação de 

irregularidade perante o Estado e perante a própria forma jurídica correspondente, por 

haver descumprimento de finalidades legais exigidas. A segunda refere-se à ausência de 

contratos de trabalho e direitos sociais correlatos (trabalhistas, previdenciários, civis e 

securitários em geral), típicos do exercício de uma atividade econômica. 

Decorre disso ainda que a condição de exercício de trabalho desprotegido tem 

repercussão direta sobre a (in)segurança e saúde no trabalho das sócias e suas diversas 

e simultâneas jornadas de trabalho (cuidado do lar e cuidado da família, outros afazeres 

individuais e o do próprio do grupo), destacadamente para as bordadeiras, que exercem 

trabalhos manuais suscetíveis ao acometimento de acidentes e doenças do trabalho. 

No cenário geral das organizações econômicas populares no Brasil, como aponta 

o 2º Mapeamento Nacional de Economia Solidária, a situação de instabilidade no 

mercado de trabalho, promovida pela informalidade (jurídica136), transversaliza direta e 

                                                
135 FRANCO, Tânia; DRUCK, Graça. Op. cit, 2009; DRUCK, Graça. Op. cit, 2011. 
136 O Direito posto se orienta pelo par binário legal e ilegal, conforme haja cumprimento dos requisitos 
inscritos em lei. Como dito anteriormente, esta maneira de percepção da realidade é aparente, e não deve 
ser desconsiderada, porque, mesmo sendo aparente, produz efeito de realidade. Este raciocínio dialético 
conduz a investigação e, por vezes, será dado luz à perspectiva aparente, principalmente quando se estiver 
tratando de Direito posto e proteção jurídica coletiva e individual do trabalho, como ocorre neste trecho. 
Para um maior aprofundamento sobre o debate da informalidade e seus diversos entendimentos, ver: 
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indiretamente os principais desafios dos grupos produtivos, que são a garantia de 

proteção social (previdência social, assistência social e saúde) para os sócios (40%), a 

viabilidade econômica (66,5%) e a geração de renda adequada aos sócios (73,6%)137. 

Existe terceirização, representada pela figura do ‘atravessador’, aquele 

personagem que atua na cadeia de circulação dos produtos do trabalho da Chapada em 

Retalhos, interceptando-os e comercializando-os diretamente com o consumidor final 

e/ou com outro elo da circulação. Esta situação é uma constante ao longo da existência; 

já foi a loja da Entrevistada 1, e hoje são a loja de uma das artesãs da própria 

Associação e outra loja comercial.  

A relação estabelecida entre o ‘atravessador’ e o grupo tem natureza ambígua; 

aquele, que é proprietário de pequeno negócio, apropria-se do trabalho alheio para a 

extração de lucro e, ao mesmo tempo, dá vazão à comercialização de produtos do grupo, 

etapa do processo produtivo que está desestruturada, como relatado no capítulo anterior. 

É importante lembrar que a geração de trabalho e renda tanto do ‘atravessador’ 

quanto do grupo, advindos da conjunção entre a produção e a circulação de produtos 

identitários da Chapada Diamantina, está subordinada à expressividade do capital 

associado ao turismo. E, neste ambiente, a forma jurídica associação contribui 

significativamente à promoção de produtos e serviços que contenham o máximo 

possível de trabalho não pago. 

Há perda das identidades individual e coletiva, sobretudo porque as 

trabalhadoras da Chapada em Retalhos estão imersas em um quadro generalizado de 

desemprego estrutural e de ameaça ao emprego, em que cada integrante do mundo do 

trabalho é unicamente responsável pela sua empregabilidade.  

No caso, em especial as artesãs, inicialmente foram, de forma individual, para 

um curso de corte e costura, em tese, promovido somente pela Secretaria de Assistência 

Social/CRAS, a fim de aprender ou aperfeiçoar suas técnicas e, por meio disto, 

conseguir ter uma fonte de renda para o orçamento doméstico. Esta mesma intenção 

também levou à formação do grupo e sua consequente formalização. 

Este tipo de precarização do trabalho, de caráter macrossocial, incide com 

algumas limitações na realidade micro do grupo. O simples fato de as mulheres estarem 

minimamente organizadas em uma Associação, convivendo com os conflitos vindos de 

                                                                                                                                          
FILGUEIRAS, Luiz A. M.; DRUCK, Graça; AMARAL, Manoela Falcão do. O conceito de 
informalidade: um exercício de aplicação empírica. In: Caderno CRH, Salvador, v. 17, nº 41: 221-229, 
maio/agosto de 2004. 
137 SENAES. Op. cit, 2013. 



144 
 

 
 

todas as direções, do machismo de cada dia até o Direito posto, e buscando instituir um 

pertencimento compatibilizando trabalho e território, por si só, vai à contracorrente da 

ideia de perda de identidade individual e coletiva.  

Este mesmo argumento serve para não se automatizar a incidência do indicador 

fragilização da organização dos trabalhadores, visto que, concretamente, existe um 

grupo, e, como ele, vários espalhados pelo Brasil, em processo de 

formação/experimentação. 

Este tipo de precarização do trabalho é identificado “nas dificuldades da 

organização sindical e das formas de luta e representação dos trabalhadores, decorrentes 

da violenta concorrência entre eles próprios, da sua heterogeneidade e divisão, 

implicando uma pulverização dos sindicatos”138. Ficou evidente que a Chapada em 

Retalhos não é uma associação sindical, organização tradicional de resistência e 

enfrentamento ao capital, nem incorpora no seu existir cotidiano e mediato a perspectiva 

de classe, até o presente momento. Trata-se de organização econômica coletiva de 

mulheres bordadeiras que se unem para o trabalho, que, por sua vez, geram produtos de 

importante contribuição à memória (conflitiva) do chão onde elas pisam, onde elas 

vivem. Talvez, esteja aqui um dos, senão o principal, instrumento que o grupo tem a 

oferecer à resistência, à luta; contudo, uma resistência, uma luta dispersa, fragmentada e 

adaptada. 

E o Direito posto neste contexto? A forma jurídica adotada contribui mais ainda 

para a fragilização da organização do grupo. Ora, se o dever ser enceta critérios 

rigorosos, onerosos e complexos à forma jurídica cooperativa, apta em tese, à proteção 

jurídica coletiva de trabalho, resta a alternativa de ‘existir’ no mundo jurídico, 

‘contornando-o’, para aproveitar algum possível beneficio que advenha e que só se 

possa obter por meio desta condição, a exemplo dos financiamentos públicos. Amarra-

se ao inimigo, para sobreviver e minimamente providenciar a própria reprodução (da 

força de trabalho). 

Continuando o caminho do micro ao macro, no quesito em tela, constatou-se na 

Oficina Formação/Educação em Economia Solidária (5º encontro) a desarticulação da 

Chapada em Retalhos em relação a outros grupos, tanto que não houve o preenchimento 

de fuxicos nos princípios de igualdade e ‘autogestão’ (processo de democratização 

interna). 

                                                
138 DRUCK, Graça. Op. cit, 2011, p. 48. 
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A fragmentação do grupo torna-se patente, e é mais ainda agravada por o 

movimento de economia solidária/trabalho associado ser também segmentado, 

heterogêneo e complexo. É um movimento social em processo de conformação, que foi 

reascendido/brotado de um contexto de implantação do neoliberalismo no Brasil a partir 

da década de 1990, e foi bastante impulsionado com a constituição e fomento da Senaes, 

sob a gestão de Paul Singer (de meados de 2003 até meados de 2016, momento de 

consolidação do governo de Michel Temer)139. 

O 2º Mapeamento Nacional de Economia Solidária, uma das ações da Senaes, 

mostra que 60,4% dos grupos produtivos não participam de alguma rede ou fórum de 

articulação do trabalho associado; 42,4% não têm alguma relação ou participação em 

movimentos sociais, populares ou sindicais; 53,9% não participam ou desenvolvem 

alguma ação social ou comunitária; e 17,8% (baixo índice, por sinal) elencam como 

uma das principais conquistas a conscientização e compromisso político com 

emancipação dos trabalhadores ou outras lutas mais gerais140.  

Quanto à Chapada em Retalhos: apenas as sócias-assessoras, por conta própria, 

participam de movimentos populares e possuem compromisso político com lutas locais 

e gerais; o grupo, como um todo, desenvolve ação na comunidade, sendo a 

representação do patrimônio natural e histórico da Chapada Diamantina nos produtos do 

trabalho e nos dez painéis a materialização primordial da ação; a maioria das sócias, por 

conta própria, participou ativamente das eleições municiais de 2016, fato que gerou 

desgastes internos posteriores e atuais. 

Em síntese, a situação de desproteção do trabalho, originada pela adoção da 

forma jurídica associação, traz consigo a multivetorialidade da precarização do 

trabalho, em que cada vetor se faz presente, ora mais, ora menos, mas objetivamente 

presente; conjuntura esta que vai em direção à condenação e descarte do Direito do 

Trabalho141 (outro indicador), pois a proteção jurídico-social coletiva do trabalho das 

                                                
139 Em junho de 2016, a Senaes passou à gestão de um servidor aposentado da Polícia Civil, indicado por 
Jovair Arantes, deputado federal relator do impeachment na Câmara dos Deputados (REDAÇÃO. 
DIÁRIO DO PODER – SP. Governo abre mão de Paul Singer e o troca por policial aposentado. 
Disponível em: http://www.diariodopoder.com.br/noticia.php?i=57506573810. Acesso em: 04.03.2017; 
REDAÇÃO. REDE BRASIL ATUAL. Após 13 anos, Paul Singer deixa Secretaria de Economia 
Solidária. Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/06/apos-13-anos-paul-singer-
deixa-secretaria-de-economia-solidaria-4743.html. Acesso em: 04.03.2017).  
140 SENAES. Op. cit, 2013. 
141 Este tipo de precarização do trabalho é caracterizado assim: “a fetichização do mercado tem 
orquestrado e decretado uma “crise do Direito do Trabalho”, questionando a sua tradição e existência, o 
que se expressa no ataque às formas de regulamentação do Estado, cujas leis trabalhistas e sociais têm 
sido violentamente condenadas pelos “princípios” liberais de defesa da flexibilização, como processo 
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mulheres está com alguma guarida no direito civil, e não no tradicional Direito 

Capitalista do Trabalho, um dos privilegiados locais de disputa e conflito de classe. 

 

4.3 (DES)PROTEÇÃO JURÍDICA INDIVIDUAL DO TRABALHO: “SALVE-SE 

QUEM PUDER” 

 

Resta, agora, em complemento à investigação da (des)proteção jurídica coletiva 

e para tornar mais pedestre ainda o estudo, proceder à análise da (des)proteção jurídica 

individual de cada trabalhadora da Associação Chapada Diamantina em Retalhos de 

Cultura e Sustentabilidade. 

Começa-se pela exposição de algumas informações relativas à trajetória 

individual no mundo do trabalho de cada trabalhadora. 

 

Quadro 11 – Trajetórias Individuais no Mundo do Trabalho 

Nome Trajetória Individual e Mundo do Trabalho 

Entrevistada 2 

É vinculada ao movimento dos sem-terra; possui sindicalização junto ao 
sindicato dos trabalhadores rurais; nunca teve CTPS assinada; já gozou de 
benefício previdenciário (auxílio-doença); recebe benefício assistencial 
(bolsa-família); hoje, exerce os trabalhos domésticos, de vendedora 
ambulante (de bebidas, geladinho etc. em trecho de trilha turística), e de 
bordadeira (na Chapada em Retalhos e individualmente); a principal fonte 
de renda não é a de artesã. 

Entrevistada 3 

Trabalha desde os 16 anos; nunca teve a CTPS assinada; nunca gozou de 
benefício previdenciário, mesmo durante a maternidade; já trabalhou em 
restaurantes e participou de projeto social de ONG; hoje, exerce os 
trabalhos domésticos, de cuidadora de criança por um turno e de bordadeira 
(na Chapada em Retalhos e individualmente); a principal fonte de renda não 
é a de artesã.  

Entrevistada 4 

Foi professora desde os 18 anos; teve CTPS assinada desde 1977; 
atualmente, após inúmeras idas ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), recebe benefício previdenciário de aposentaria por tempo de 
contribuição no valor de 01 salário mínimo, em razão da condição de 
segurada contribuinte individual (‘autônoma’); hoje, exerce os trabalhos 
domésticos e de bordadeira (na Chapada em Retalhos e individualmente); a 
principal fonte de renda não é a de artesã. 

Entrevistada 5 

Teve 04 anos de contribuição previdência, em razão de contrato temporário 
no estado da Bahia; recebe benefício assistencial (bolsa-família); hoje, 
exerce os trabalhos domésticos e de bordadeira (na Chapada em Retalhos e 
individualmente); a principal fonte de renda é a de artesã. 

                                                                                                                                          
inexorável trazido pela modernidade dos tempos de globalização”. A fetichização “é usada no sentido 
marxista, quando o mercado e as mercadorias “assumem vida própria”, autonomizando-se em relação aos 
sujeitos sociais, e dessa forma, querem prescindir de qualquer limite à sua autonomia e liberdade, 
especialmente a liberdade de exploração do trabalho que, em tempos neoliberais, impõe a 
desregulamentação do estado e a retirada dos direitos” (DRUCK, Graça. Op. cit, 2011, p. 50.). 
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Entrevistada 6 

Trabalhou vários anos no município de Lençóis, e não teve qualquer 
recolhimento de contribuição previdenciária; trabalhou por anos em 
pousada de médio porte; teve vários anos sem assinatura da CTPS; já 
recebeu benefício previdenciário (auxílio-doença); hoje, exerce os trabalhos 
domésticos, de autônoma (encomendas de bolos, doces etc.), de proprietária 
de pequeno comércio (que tem uma ‘ajudante’) e de bordadeira (na 
Chapada em Retalhos e individualmente); a principal fonte de renda não é a 
de artesã. 

Entrevistada 7 

Já trabalhou de recepcionista, e em cargo comissionado no estado da Bahia; 
teve 05 anos de CTPS assinada; hoje, exerce os trabalhos domésticos, de 
jornalista freelancer, de produtora cultural e de assessoria (na Chapada em 
Retalhos); a principal fonte de renda não é a de assessoria no grupo. 

Maria Bete 

Trabalhou por quase 16 anos em pousada de médio porte, com recolhimento 
de contribuições previdenciárias; possui sindicalização junto ao sindicato 
dos trabalhadores rurais; hoje, exerce os trabalhos domésticos e de 
bordadeira (na Chapada em Retalhos e individualmente); a principal fonte 
de renda não é a de artesã. 

Elis Silva 

Exerce os trabalhos domésticos, de servidora pública estadual da segurança 
pública desde 1996, de autônoma (cabeleireira etc.) e de bordadeira (na 
Chapada em Retalhos e individualmente); a principal fonte de renda não é a 
de artesã. 

Ana Cravo 
Já trabalhou em empresa terceirizada da Petrobrás; hoje, exerce os trabalhos 
domésticos, de servidora pública municipal e de assessoria (na Chapada em 
Retalhos); a principal fonte de renda não é a de assessoria ao grupo. 

Elaboração: próprio autor. 
Fontes: Questionário, observação, diário de campo e Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho 
Associado. 
 

Do quadro, retiram-se algumas considerações preliminares: 

I) Por óbvio, diante das relações de produção do modo de produção capitalista, 

todas as sócias são trabalhadoras, vendedoras de força de trabalho no mercado de 

trabalho, seja para as agências de Estado, seja direta e indiretamente para iniciativa 

privada; 

II) Possuem múltiplas e paralelas jornadas de trabalho, sendo marcante no 

cotidiano de todas as nove mulheres a conjugação do trabalho doméstico (cuidado do lar 

e/ou cuidado da família) com outras modalidades de trabalho; 

III) Com exceção da Entrevistada 3, as demais sócias não tiveram experiência 

anterior de trabalho em grupo produtivo. Logo, trata-se de um grupo principiante e com 

poucos anos de existência em atividades econômicas coletivas, que, em meio aos 

anteparos postos pelo Direito e às contradições da realidade, busca efetivar práticas 

horizontais, democratizantes e solidárias no processo de trabalho e na organização de 

trabalho, mesmo que nem todas as sócias tenham consciência desta proposição e dos 

seus significados e possibilidades; 
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IV) A atividade econômica provinda do trabalho na Associação, com exceção da 

Entrevistada 5, não é a principal fonte de renda. Em outras palavras, o trabalho, 

realizado sob a orientação estatutária dos princípios da economia solidária, cidadania, 

da igualdade, da coletividade, da sustentabilidade e da solidariedade, é geração 

complementar de renda. Este apurado faz algum sentido quando se afere no 

levantamento do 2º Mapeamento Nacional de Economia Solidária quais foram os três 

motivos de criação dos 19.708 grupos identificados: uma fonte complementar de renda 

para os associados (9.624), uma alternativa ao desemprego (9.106) e obtenção de 

maiores ganhos em um grupo produtivo (8.471)142; 

V) Tomando em conjunto o histórico de ocupações das mulheres no mercado de 

trabalho, aparecem trabalhos terceirizado, perigoso, por conta própria (autônomo), 

temporário, informal (pelo critério jurídico), de baixa remuneração e de baixa 

qualificação. São postos de trabalhos vinculados à instabilidade regulamentada pelo 

Direito Capitalista do Trabalho, que desembocam para a condenação e o descarte do 

Direito do Trabalho;  

VI) No histórico de (des)proteção jurídica individual do trabalho de cada mulher 

da Chapada em Retalhos, quando se alude à previdência social, encontra-se muita 

disparidade. 

A previdência social, componente do sistema de seguridade social, é uma das 

principais maneiras de proteção do trabalho no âmbito do Direito posto, juntamente com 

os direitos inscritos no Direito Capitalista do Trabalho. Nela, por meio de benefícios 

previdenciários e serviços, minimamente os trabalhadores segurados (aqueles que 

pagam a contribuição previdenciária) têm proteção à maternidade/gestante e aos 

dependentes de segurados de baixa renda, e também têm cobertura contra o desemprego 

involuntário e os eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada143. 

Compreendendo a proteção jurídica individual do trabalho correlacionando-a 

com o cumprimento de direitos, sobretudo os inscritos no Direito Capitalista do 

Trabalho e no Direito Previdenciário, observa-se que há todo tipo de ‘proteção’ e 

desproteção.  

Por exemplo, em relação à CTPS assinada (símbolo de cidadania do padrão 

fordista), há duas que nunca tiveram registro, cinco que tiveram parcialmente, e duas 

que tiveram quase em sua integralidade. Em relação ao recolhimento de contribuição 

                                                
142 SENAES. Op. cit, 2013. 
143 BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988, Art. 201, I a V. 
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previdenciária e à regularidade da qualidade de segurada ao longo da trajetória no 

mundo do trabalho, há cinco que tiveram quase em sua integralidade, e por isso sempre 

se mantiveram amparadas pela previdência social; três que parcialmente se mantiveram 

amparadas; e uma que nunca teve qualquer amparo, mesmo durante a maternidade. Em 

relação ao gozo de direitos sociais da Previdência Social (aposentadorias, pensão e 

salários) e da Assistência Social144, duas recebem bolsa-família, uma recebe 

aposentadoria por tempo de contribuição, duas já receberam auxílio-doença e a maioria 

já recebeu seguro-desemprego. 

Vistas as mulheres da Chapada em Retalhos em conjunto, as considerações 

preliminares acerca das trajetórias de proteção jurídica individual revelam um mosaico 

de (des)proteção do trabalho, totalmente afinado com o entendimento de 

heterogeneidade, complexidade e fragmentação do mundo do trabalho, em tempos de 

hegemonia neoliberal. 

Avançando mais um pouco no terreno da proteção jurídica individual do 

trabalho, pergunta-se: E hoje, como se encontra a (des)proteção de cada mulher da 

Chapada em Retalhos? 

 

Quadro 12 – Proteção Jurídica Individual do Trabalho 

Nome 
Proteção Jurídica 

Individual do 
Trabalho?  

Encaminhamentos 

Entrevistada 2 Segurada Especial 

Regularizar a documentação junto ao sindicato 
e ao INSS, para evitar transtornos futuros na 
concessão de benefícios previdenciários, tal 
como ocorreu no período (junho de 2016) em 
que realizou procedimento cirúrgico. 

Entrevistada 3 
Sem qualquer proteção 
jurídica do trabalho, 
desde os 16 anos. 

Solicitação de busca de informações junto ao 
INSS acerca da existência, ou não, de alguma 
contribuição previdenciária. Situação sob 
análise. 

Entrevistada 4 Aposentada, por tempo 
de contribuição. 

----------- 

Entrevistada 5 
Sem qualquer proteção 
jurídica do trabalho no 
momento. 

Solicitação de busca de informações junto ao 
INSS acerca do histórico de contribuições 
previdenciárias e da manutenção da qualidade 
de segurado (período de graça). 

                                                
144 A Assistência Social, outra componente do sistema de seguridade social, tem caráter não contributivo 
e legalmente prevê a garantia de atendimento dos mínimos sociais/necessidades básicas a quem dela 
carecer (BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988, Art. 203, caput; 
____ Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Lei de Organização da Assistência Social, DF, 1993, Art. 1º, 
caput). 
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Entrevistada 6 Microempreendedora 
Individual (MEI). 

Regularizar as contribuições atrasadas, para 
evitar a perda da qualidade de segurada. 

Entrevistada 7 Microempreendedora 
Individual (MEI). 

Regularizar as contribuições atrasadas, para 
evitar a perda da qualidade de segurada. 

Maria Bete Segurada Especial. 

Regularizar a documento junto ao sindicato e 
ao INSS, para evitar transtornos futuros em 
caso de necessidade de cobertura 
previdenciária. 

Elis Silva Servidora Pública 
Estadual. 

----------- 

Ana Cravo Servidora Pública 
Municipal. 

Providenciar a averbação do tempo de 
contribuição dos vínculos anteriores de 
trabalho junto ao município. 

Elaboração: próprio autor. 
Fontes: Questionário, observação, diário de campo e Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho 
Associado. 
 

O quadro sintetiza a situação de (des)proteção jurídica individual de trabalho de 

cada trabalhadora do grupo, bem como as orientações/sugestões dadas pelo pesquisador 

a cada uma, no curso da Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado. Passa-

se, abaixo, ao cotejamento de cada artesã e sua respectiva (des)proteção jurídica do 

trabalho. 

Pelo trabalho realizado desde os dezoito anos, a artesã Entrevistada 4 adquiriu 

aposentadoria por tempo de contribuição, no valor um salário mínimo. Pelos trabalhos 

vigentes, não recolhe contribuições previdenciárias nem busca alguma formalização, 

pois a única preocupação remuneratória é o complemento da renda familiar. Por ora, o 

pesquisador não fez sugestão, apenas informou que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

recentemente não considerou possível o recálculo de aposentadoria por existência de 

novas contribuições oriundas da permanência ou da volta de trabalhador ao mercado de 

trabalho após concessão do benefício (a desaposentação)145. 

A artesã Elis Silva e a assessora Ana Cravo são trabalhadoras do serviço público 

estadual e municipal, respectivamente. A primeira exerce sua principal atividade 

econômica na área da segurança pública, e os demais trabalhos são complemento de 

renda; a segunda exerce a sua principal atividade econômica na área da assistência 

social, e, em razão disto, iniciou seus trabalhos de assessoria ao grupo. Não se fez 

qualquer sugestão significativa, haja vista que as duas já têm alguma proteção jurídica 

                                                
145 STF (Supremo Tribunal Federal). Notícias STF. Outubro de 2016. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328199. Acesso em 02.03.2017. 
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do trabalho, sobretudo em um contexto de desemprego estrutural, desmantelamento do 

serviço público e ataque aos direitos dos servidores públicos. 

As artesãs Entrevistada 2 e Maria Bete, pela previdência social, estão atualmente 

protegidas na condição de segurada especial (trabalhadora rural) e sempre estiveram 

amparadas pela seguridade social. A primeira tem ensino fundamental incompleto; 

convive com o trabalho informal (critério jurídico) e por conta própria por anos em 

companhia do seu marido; sempre permaneceu segurada da previdência social, inclusive 

já gozou do benefício de auxílio-doença; e recebe bolsa-família pela assistência social. 

A segunda tem ensino médio completo, trabalhou inicialmente com CTPS assinada por 

dezesseis anos em pousada de médio porte e com respectivo recolhimento de 

contribuição previdenciária, e saiu recentemente da condição de segurada empregada 

para a de segurada especial. Em semelhança, há entre ambas a constante proteção do 

trabalho pela previdência social. Em dessemelhança, tendo em vista a trajetória 

cotidiana no mundo trabalho em Lençóis, a primeira tem (a dita) empregabilidade mais 

baixa, por ter pouca qualificação formal, e conviveu mais ainda com a irregularidade de 

ganhos e as intempéries do tempo sobre sua saúde por ser vendedora ambulante. 

Sugeriu-se a estas artesãs a regularização de documentos comprobatórios da condição 

de segurado especial junto ao sindicato e ao INSS, a fim de evitar transtornos futuros na 

concessão de benefícios previdenciários, particularmente em uma conjuntura de 

investida do governo de Michel Temer sobre a previdência social e os segurados 

especiais146. 

A artesã Entrevistada 6 e a assessora Entrevistada 7, pelo Direito posto, não são 

trabalhadoras, assumem a forma jurídica microempreendedor individual (MEI). A 

primeira tem ensino médio completo; teve grandes oscilações entre proteção e 

desproteção do trabalho, afinal laborou muitos anos sem CTPS assinada e sem 

recolhimento de contribuição previdenciária, inclusive no próprio Município de Lençóis 

e em pousada de médio porte; e já gozou do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

A segunda tem ensino superior completo, teve CTPS assinada em boa parte do tempo e 

sempre possuiu cobertura previdenciária. Hoje, de fato, as duas exercem trabalho por 

conta própria: a primeira tem um pequeno comércio de confecções (que só abre à noite) 

                                                
146 Segundo a proposta do governo ilegítimo, os segurados especiais terão acesso à aposentadoria por 
idade após recolhimento de contribuição previdenciária por vinte e cinco anos e idade mínima de sessenta 
e cinco anos, para homem e mulher (PLANALTO - Presidência da República. Notícias. Dezembro de 
2016. Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/12/com-reforma-
aposentadoria-rural-tera-contribuicao-individual. Acesso em: 02.03.2016).  
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voltado para o público do turismo, e conta com apoio de uma ‘ajudante’ eventual; a 

segunda é profissional liberal (jornalista freelancer e produtora cultural). Em razão desta 

condição no mercado de trabalho, optaram pela proteção do trabalho como MEI. 

Esta forma jurídica desloca a proteção do trabalho do Direito Capitalista do 

Trabalho para o Direito Comercial/Empresarial, construindo a aparência de que nas 

relações de produção o trabalhador por conta própria, que antes, não raro, estava à 

margem da proteção do trabalho em virtude da informalidade (jurídica), alçou o status 

libertário de empresário. O Direito, neste sentido, se incumbe de conferir uma 

importante certidão à ideologia empreendedora (efeito de realidade e capacidade de 

convencimento), ao contribuir decisivamente para o processo mais amplo de redefinição 

das funções do Estado, ante a reestruturação das relações de produção e a 

financeirização da economia. Isto é, o empreendedorismo, enquanto tese social, 

transveste-se de forma jurídica para ocultar o verdadeiro papel do trabalho/trabalhador 

nas relações de produção, bem como para escamotear o trabalho assalariado e a 

precarização do trabalho sob o manto da regulamentação jurídica. 

Exemplificando a partir de duas situações concretas vivenciadas por mulheres da 

Chapada em Retalhos. A Entrevistada 2 sempre exerceu o trabalho por conta própria 

(vendedora ambulante) sem cumprir os requisitos legais inscritos no Direito posto 

(recolhimento de contribuição previdenciária, pagamento de demais tributos, 

cumprimento de obrigações acessórias etc.); então, por estar à margem do Direito posto, 

trata-se de trabalho informal (ilegalidade jurídica). Já a Entrevistadas 6 e a Entrevistada 

7 exercem trabalho por contra própria, são devidamente assessoradas pelo Sebrae – 

Seção Seabra e se formalizaram como MEI; então, por estar no campo do Direito posto, 

trata-se de trabalho formal, tem proteção jurídica, pois.  

Em essência, são três mulheres em condição de autoemprego, de “patroas de si 

mesmas”, em que, à primeira vista, a precarização do trabalho é visível na atividade da 

Entrevistada 2, e é invisível nas atividades da Entrevistada 6 e Entrevistada 7 graças à 

forma jurídica (a aparência). Neste sentido, 

[...] o trabalho informal e o empreendedorismo, [...], em aparência, são 
distintos e compartimentados, mas, em essência, são irmanados e 
imanentes ao mesmo processo de precarização do trabalho; digo, 
processo de acumulação capitalista, que primordial e incessantemente 
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busca a valorização do valor, a extração cada vez maior de trabalho 
não pago, por meio de diversos artifícios147. 
 

O efeito de realidade e a capacidade de convencimento da ideologia 

empreendedora foram devidamente apreendidos empiricamente. O efeito de realidade 

do empreendedorismo sobre a subjetividade da Entrevistada 6 emergiu em formato de 

um gesto de desapreço (‘muchocho’), assim que acabara de ouvir a exposição da 

reflexão na Oficina (Des)Proteção Jurídica e Trabalho Associado. Em seguida, foi 

indagada se ela tinha como sobreviver somente do trabalho alheio, sem precisar 

trabalhar em sua loja às noites; se ela podia fazer igual à maioria dos proprietários de 

hotéis de grande e médio porte que não moram em Lençóis e contratam administradores 

de trabalho alheio para gerenciar o negócio; e que, se ela estivesse na primeira situação, 

seria trabalhadora, se ela estivesse mais próxima à segunda situação, seria empresária. 

Respondeu-me: “E o povo pensa que, porque é micro, é meio, cê ganha mundos e 

fundos. Ah, me dá uma raiva disso, Deus é que sabe o que é que a gente passa. Aí, tem 

hora que eu fico assim é vantagem, ou não é vantagem, ou desvantagem ser 

microempreendedora? (Entrevistada 6)”. 

Sobre a capacidade de convencimento da ideologia empreendedora, em 

entrevista, a assessora Entrevistada 7 demonstrou crença que o novo Projeto, com seus 

cursos de empreendedorismo, marketing, vendas e economia criativa, vai trazer uma 

visão de negócio para o Chapada em Retalhos e desenvolver os talentos/capacidades de 

cada sócia.  

A equipe de pesquisa do 6º Encontro fez-lhe alguns chamados à reflexão: a 

Chapada em Retalhos vai para o mercado disputar só economicamente? Tem condições 

de competir com grandes e médias empresas? Que potencial de mercado, que 

viabilidade econômica é esta que o grupo tem? A ideia de produtividade pode alterar o 

tempo de vida das artesãs? O grupo trata-se de negócio ou trabalho? É trabalho por 

trabalho (geração de renda) ou pode ser trabalho, denúncia, conflito e resistência? A 

visão do empreendedorismo (individualismo, competitividade, hierarquia etc.) é 

compatível com a da economia solidária/trabalho associado (coletividade, solidariedade 

e horizontalidade etc.)? A forma de Trabalho em engendramento do grupo pode apontar 

                                                
147 SANTOS, Hudson Silva dos; OLIVEIRA, Andressa Somogy de; CASTRO, Carla Appollinario de. 
Trabalho informal e empreendedorismo: faces (in)visíveis da precarização. In: VII Congresso da ABraSD 
(Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito), 2016, Fortaleza – Ceará. 
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para outro projeto de sociedade, que não o capitalismo? O mundo sempre foi assim, já 

está tudo dado? 

Sem maiores elaborações, com estas provocações, buscou-se estimular a 

assessora a pensar sobre a situação da Chapada em Retalhos nas relações de produção 

local e geral da sociedade; a relação trabalho, tempo e organização econômica coletiva 

de mulheres; as possibilidades de atuação das iniciativas de trabalho associado no 

cotidiano; a necessidade de construção de outra perspectiva de Trabalho; as disputas de 

projetos de sociabilidade humana no tempo presente; e a historicidade, a materialidade e 

as contradições da vida em sociedade e do intercâmbio ser humano e natureza. 

A conversa sobre os tópicos e os questionamentos gerou inquietações, 

desânimos e silêncios na Entrevistada 7, assim como também na equipe de pesquisa. E, 

o ‘produto’ posterior do diálogo foi o convite para propor alterações nos cursos do novo 

Projeto. As proposições foram a inclusão de um psicólogo para debater relações 

interpessoais com o grupo, a elaboração de outra coleção de bordado-denúncia (bordado 

à resistência) de temas conflitivos e contemporâneos, e a diminuição dos cursos 

envoltos ao empreendedorismo (já que não podem ser eliminados por exigências do 

financiador). 

E a proteção jurídica individual do trabalho da Entrevista 6 e Entrevistada 7? 

Alguma proteção é melhor do que nenhuma. Esta é a síntese do raciocínio para um 

problema concreto e imediato que afeta o estar no mundo de duas mulheres que 

precisam de alguma guarida para os infortúnios, as opções e as imprevisões da vida de 

quem trabalha, tais como doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade e 

desemprego. Diante desta circunstância real, sugeriu-se às duas trabalhadoras continuar 

com a proteção jurídica possível e regularizar as contribuições atrasadas, para evitar a 

perda da qualidade de segurada, sem, entretanto, esquecer qual a posição social que elas 

ocupam no conflito capital x trabalho. 

As artesãs Entrevistada 3 e Entrevistada 5 estão sem alguma proteção jurídica 

individual do trabalho. A primeira exerce os trabalhos domésticos (cuidado do lar e 

cuidado da família), de cuidadora de criança e de bordadeira, e sua principal fonte de 

renda não é do grupo produtivo. A segunda exerce os trabalhos domésticos e de 

bordadeira, que é sua principal fonte de renda. A Chapada em Retalhos, do ponto de 

vista da geração de renda, não tem o mesmo peso para as duas. 

A primeira trabalha desde os 16 anos, nunca teve sua CTPS assinada, nunca 

gozou de benefícios previdenciário e assistencial. A segunda só teve proteção do 
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trabalho durante período de contrato temporário no estado da Bahia e recebe beneficio 

assistencial (bolsa-família). Nas relações de produção, a primeira é trabalho, mulher, 

negra, jovem, com ensino médio incompleto, exerce trabalho que exige baixa 

qualificação formal, e é moradora de uma periferia em um município do interior do 

nordeste. A segunda é trabalho, mulher, negra, com idade entre 40-45 anos, com ensino 

médio completo, exerce trabalho que exige baixa qualificação formal, e é moradora de 

uma periferia em um município do interior do nordeste.  

Objetivamente, as duas são a amálgama da desigualdade social (pobreza) com a 

discriminação de várias identidades (gênero, raça/etnia, idade, regionalidade, local de 

moradia, qualificação formal), e, no mundo do trabalho, em regra, suas características 

estão associadas a péssimos indicadores, como desemprego, baixa remuneração e os 

tipos mais graves de trabalhos precários148. 

Subjetivamente, dentre outras manifestações ao longo dos Encontros, elas 

disseram o seguinte:  

“Eu estou ao léu, eu estou ao léu! Eu nuca contribui. Eu tenho minha 
carteira, mas eu nunca usei não. [...] [Referindo ao antigo local de 
trabalho] Nem eu quero! Deus é mais! Não quero conta com esse 
povo. [...]. [Referindo-se à dependência, ou não, da renda oriunda do 
grupo] Não [dependo] disso daqui” (Entrevistada 3). 
 
“[Referindo-se à situação de regularização junto ao INSS] A minha, 
não! Porque não adianta eu correr atrás, que eu vou morrer, e não vou 
aposentar! Pra que eu vou correr atrás?!” (Entrevistada 5). 
 

Da transcrição fria, é possível sentir o desânimo, a falta de perspectiva, a 

eternização do imediato, a baixa autoestima, a revolta etc. Estes trechos de fala 

ratificam, bem e empiricamente, o que Pierre Bourdieu diz sobre a precarização: 

[...] espalha desestruturação da existência, degradação da relação do 
ser humano com o mundo-tempo-espaço; promove exploração e 
instabilidade, atingindo os indivíduos objetiva e subjetivamente, 
afetando-os profundamente, impedindo-os de fazer qualquer 
antecipação racional e de, minimamente, ter crença e esperança no 
futuro149. 
 

Defronte à total desproteção jurídica individual de trabalho e das condições 

objetivas e subjetivas expressadas pela Entrevistada 3 e Entrevistada 5, sugeriu-se 

buscar a confirmação oficial do INSS sobre o histórico de cada uma perante a 

                                                
148 Para maiores informações sobre desigualdade de raça e gênero no mercado de trabalho, ver: IPEA - 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das desigualdades de gênero e raça. Brasília: IPEA, 
2011. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf. Acesso em: 06.03.2017.  
149 BOURDIEU, Pierre. Op. cit, 1998, p. 124. 
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previdência social. Mas, com a confirmação do que foi dito pelas duas, que novos 

encaminhamentos serão propostos? A resposta à pergunta, por ora, esta sob a análise, e 

inquietando o pesquisador. 

Esta circunstância é somente uma de inúmeras despontadas ao longo da 

investigação, em que são sentidas à pele as limitações impostas pelas determinações do 

modo de produção hegemônico. Também são sentidas à pele as curtas fronteiras de um 

estudo, orientado pelo método da pesquisa participante, que pretende intervir na 

realidade e coparticipar da questão de pesquisa com os sujeitos envolvidos, no caso as 

nove mulheres da Chapada em Retalhos. 

Enfim, enquanto Associação Chapada Diamantina em Retalhos de Cultura e 

Sustentabilidade, todas as mulheres do grupo produtivo estão em situação de 

desproteção jurídica coletiva do trabalho. Bem como, a própria forma jurídica 

associação adotada, por estar desenvolvendo atividades econômicas e repartindo as 

sobras entre as suas sócias, encontra-se em conflito com as imposições do Direito 

(dever ser), o que pode ocasionar possíveis e futuros sanções legais. 

Descobertas em conjunto, tanto na forma jurídica que lhes representa legalmente 

quanto a si enquanto coletividade de trabalhadoras, subsiste a busca no campo da lógica 

do “salve-se quem puder”, plenamente contrária à ideia de um trabalho associado, e 

muito oportuno ao pensamento liberal estruturante do Direito posto. Nesta trama, cabe a 

cada mulher do grupo se ‘agarrar’ individualmente onde puder, onde conseguir proteção 

jurídica individual do trabalho, para diminuir os riscos das instabilidades da vida e do 

trabalho. Se a escolha promover ambiguidades com outros possíveis e desejados 

projetos societários, isto é algo para segundo plano, pois concretamente pode bater à 

porta o desejo de ser mãe, a morte, a idade avançada, a invalidez, o desemprego, a 

doença etc. e afetar a própria sobrevivência e de familiares. 

Relegada a proteção jurídica individual do trabalho ao individualismo 

(selvagem) do mercado de trabalho (local de venda da mercadoria força de trabalho); 

das nove mulheres, todas estão imersas na precarização do trabalho, ora mais, ora 

menos; sete mulheres têm alguma proteção, umas menos, outras mais; duas mulheres 

negras estão entregues à aleatoriedade da desproteção; todas têm e/ou tomaram ciência 

dos obstáculos que o Direito posto estabelece para a proteção jurídica coletiva do 

trabalho; todas ouviram que o Direito posto pode ser um considerável elemento de 

proteção social, tal qual a família, a comunidade e a própria Chapada em Retalhos, 

inclusive; todas têm orientações para, se possível, localizar um achado de proteção 
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individual do trabalho no campo do adversário, porque o campo também é resultado de 

conflito, ganhos, perdas etc. de lutas por direitos. 

 

4.4 OS SENTIDOS DO TRABALHO ASSOCIADO E A CHAPADA EM 

RETALHOS 

 

Afinal, diante deste quadro de desproteção jurídica coletiva do trabalho, que 

coexiste com diversos problemas desconhecidos e/ou não externados (de fora para 

dentro x de dentro para fora, de dentro x de fora, conflitos e disputas no território etc.), 

e com diversos problemas conhecidos (desgastes nas relações interpessoais, baixa 

autoestima, machismo etc.), o que as mulheres relatam sobre o fazer e o estar na 

Chapada em Retalhos?  

Agora, a voz (transcrita) das trabalhadoras: 

“Os quadros foi bom, foi muito bom, porque a gente, eu acho que os 
quadros deixou a gente mais conhecida [...] quando a gente fizemos 
uma exposição, todo mundo elogiava a gente [...]. A maioria [me 
conhece], não todos. Mas, agora eu já tenho muita gente me 
conhecendo como eu sendo da Chapada em Retalhos. [...] Eu mudei 
muito, porque antes eu achava que eu não tinha capacidade de fazer o 
que faço. Aí, depois que entrei no grupo, que eu fiz aqueles quadros, 
que eu comecei a fazer bordado, que eu comecei. Alguém ver o meu 
trabalho, me elogiar, eu me senti totalmente diferente. Eu me senti 
capaz de fazer um quadro daquele até sozinha, se for o caso. Então, 
me deu muita força, me deu muita coragem d’eu lutar, d’eu ir pra rua 
vender, se for causo. Eu achei que mudei totalmente, me deu mais 
coragem do que eu tinha” (Entrevistada 2). 
 
“[...] eu era tão tímida que eu acho que, antes, eu olho que eu 
participei de uma outra associação, e eu não conseguia falar nada , eu 
não abriria minha boca pra nada. E nessa eu já mudei bem mais, que 
eu já falo, que eu já desabafo, já falo coisas que não deveria falar. Na 
outra, eu não abriria, ficava calada. Pra mim, qualquer coisa eu 
aceitava, ficava com raiva, não me abriria com ninguém. E hoje não, 
já mudei. Nessa eu já aprendi que devo falar, que tenho o direito de 
falar também” (Entrevistada 3). 
 
“Ah, de está enturmada aí com o povo. Que só ficar dentro de casa, sei 
lá. Sair mais um pouco de casa. [...] Sei lá, porque eu sempre tinha 
vontade de tá numa associação, pra ver como que era, né. E aí, tive a 
oportunidade. [...] [Sobre a exposição] Aquilo ali foi muito 
comovente, foi muito lindo! Muito! Sei lá. Mexeu muito com a gente. 
[...] Ser Chapada em Retalhos é muito chique. [risos]. É muito chique. 
É ser valorizada. A gente tem que ser valorizada, porque até o nome é 
bonito, né, Chapada em Retalhos, é muito forte! É muito forte: Cha-
Pa-Da-Em-Re-Ta-Lhos. Muito forte!” (Entrevistada 4). 
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“Arte pra mim é tudo! Porque eu ganho meu dinheirinho com essa 
arte. Porque eu já sabia alguns ponto, mas depois que eu fiquei nesse 
grupo, aí, melhorou mais um pouquinho os ponto, né?! [...] Então, a 
minha vida realmente é arte. [...] Coisa que envolve arte eu amo, eu 
gosto muito” (Entrevistada 5). 
 
“Então, assim, você morar na cidade, e não conhecer a história da 
cidade. Entendeu?! E depois você passar a conhecer, e ainda 
trabalhando em cima daquilo ali, é muito gratificante! [...] Mudou, 
assim, conhecimento, adquirindo mais experiência, principalmente do 
ramo, né, de bordado. Eu adquiri muita experiência, aprendi muita 
coisa, e sem contar também as amizades, as pessoas que você 
conhece. Eu já fui pra Salvador para a Conferência de Economia 
Solidária, já fiz parte da Feira que teve no Capão, eu fui entrevistada, 
eu fui pra o IFBA aqui. [...] Então, depois desse projeto, talvez eu me 
sentir realmente outra, mais forte, mais segura. Às vezes, até porque 
antes você não falava tanto, e ás vezes hoje eu acho que eu falo até de 
mais. [...] Mas, trabalhar com grupo é isso mesmo, a gente tem que 
saber lhe dá um com a outra” (Entrevistada 6). 
 
“Cara, se todo mundo trabalhar com o que gosta, o mundo ia ser 
perfeito! Já pensou, que maravilha, todo mundo ia ser feliz!” 
(Entrevistada 1). 
 

A transcrição das vozes das trabalhadoras não consegue mostrar os suspiros, as 

gesticulações, os sotaques, os sorrisos, os titubeios, os olhares e demais expressões 

particulares, de pessoas de carne e osso, de mulheres de emoção, razão e utopia. Mas, 

no mínimo, as vozes transcritas destas mulheres inquietam.  

Enquanto, no mundo do trabalho contemporâneo, com a colaboração ativa do 

Direito posto, o padrão de desenvolvimento do neoliberalismo avança, as relações de 

produção cada vez mais se reestruturam e promovem a precarização do trabalho, e o 

capital financeiro expande sua hegemonia para partes do globo nunca imaginadas 

anteriormente; aí, vem Catarina, Esli, Flor, Laís, Lene, Lisa, Lúcia, Nalva e Nete falar 

que estão melhorando suas autoestimas; estão tendo reconhecimento por seus 

conterrâneos; estão conquistando o direito à voz e o direito de sair do silêncio; estão 

saindo de casa por vontade de participar de um grupo; estão aprendendo, com o trabalho 

de bordado, a história do chão onde pisam, onde vivem; estão frequentando espaços 

coletivos, formativos e políticos; estão sentindo orgulho do produto dos vossos 

trabalhos; estão respeitando o valor dos vossos trabalhos; estão conjugando arte e 

trabalho; estão dizendo, talvez sem saber o significado e sem ter consciência, que é 

possível trabalhar com o que se gosta e ter identificação com o produto do próprio 

trabalho. Elas falam tudo isto, a partir de atividades coletivas de trabalho da Chapada 
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em Retalhos, uma iniciativa de trabalho associado, de mulheres, do interior do Brasil, 

país periférico do modo de produção capitalista. 

Há algo de diferente nesta forma de Trabalho, e aponta para algo novo, outra 

forma de sociabilidade; e, quem já percebeu isto, está constantemente tendo convertê-la 

e domesticá-la. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“A tarde transcorre calma e quente / Nas ruas, ao sol, fervilha 
gente / Batalham, como eu, o leite e o pão / Que o gato bebeu e 
o rato roeu [...] / E vou lá dentro, / No escritório do patrão / 
Peço aumento, ele não dá, / Mostro a grana e a demissão”150. 
 
“Abençoai as hienas / Principalmente as ‘da Silva’ / Campeãs 
de carnavais / Pois desse lado do beco / O olhar é tão seco, meu 
pai / Que só ter piedade de nós não vale a pena”151. 

 

O estudo, ora desenvolvido, por meio do método da pesquisa participante, 

buscou apreender a tensão existente entre trabalho associado, relação de trabalho, 

(des)proteção social e (des)proteção jurídica, primeiramente e de modo mais geral, a 

partir da análise das informações do Mapeamento Nacional de Economia Solidária 

sobre a forma jurídica de quase vinte mil iniciativas de trabalho associado identificadas, 

e, após e de forma mais concreta, com o estudo de caso da Chapada em Retalhos.  

Feito este percurso, subsidiado pelo debate da categoria trabalho associado e 

pela caracterização das iniciativas de trabalho associado no mundo do trabalho 

contemporâneo do Brasil, procede-se agora a avaliação das hipóteses de trabalho. 

Antes de adentrar na avaliação, é importante registrar alguns pontos. Primeiro, a 

pesquisa empírica, realizada em seis meses e em seis Encontros, com o método da 

pesquisa participante e apoio de uma equipe de pesquisa interdisciplinar, propiciou 

compreender um pouco do todo-local onde pisa e onde vive a Chapada em Retalhos, 

tornando a análise mais ponderada, mediada e fundamentada. Segundo, o tempo da 

pesquisa (finalização em março de 2017), que coexistiu com os tempos diferentes e/ou 

sobrepostos da assessoria (a priori, sem prazo pré-determinado e com disponibilidade 

para ultrapassar os limites do cotidiano) e do tempo do grupo (determinado pelas 

necessidades e ritmo individual e coletivo), limitou a ampliação do debate metodológico 

e da categoria trabalho associado, o que impõe ao pesquisador em trabalhos posteriores 

a retomada dos temas e a continuidade por meio de outras pesquisas. Terceiro, quanto 

ao tempo da assessoria, o pesquisador e a Chapada em Retalho firmaram o 

compromisso de dar continuidade à relação de reciprocidade, que foi marcada pela 

constante busca de compreender o outro em sua luta e projeto histórico. 
                                                
150 GONZAGA Jr, LUIZ. Dias de Santos e Silvas. In: GONZAGA Jr, LUIZ. Moleque Gonzaguinha. Rio 
de Janeiro: Odeon, 1977. 1 disco sonoro. Lado A, Faixa 01.  
151 NETO, Aciolly. Paraíso das Hienas. In: Jessé. O Sorriso ao Pé da Escada. Rio de Janeiro: RGE, 1983. 
2 CDs. CD 2, Faixa 19. 
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Hipótese 1: Os trabalhadores das iniciativas de trabalho associado possuem 

vínculos trabalhistas precários, tendo em vista a presença dos indícios de precarização 

em suas relações de trabalho, tais como a informalidade jurídica, terceirização, jornada 

de trabalho extensa e intensa, instabilidade na remuneração e irregularidade de 

contribuição previdenciária, que, em última instância, sinalizam a necessidade de 

obtenção da reprodução social da vida destes trabalhadores e seus familiares. 

Hipótese 2: Apesar de a ambivalência constitutiva entre luta por direitos e o 

direito capitalista do trabalho, a ausência de regulamentação específica e adequada ao 

trabalho associado acentua a desproteção jurídica das relações de trabalho no trabalho 

associado, por consequência fortalece o processo de precarização do trabalho e a 

negação do direito ao trabalho associado. 

O estudo empírico da Chapada em Retalhos mostrou o entrecruzamento dos seis 

indicadores de precarização do trabalho na realidade brasileira: vulnerabilidade das 

formas de inserção e desigualdades sociais; terceirização; insegurança e saúde no 

trabalho; perda das identidades individual e coletiva; fragilização da organização dos 

trabalhadores; e condenação e descarte do Direito do Trabalho. 

Os indicadores serviram de parâmetro para o estudo de caso, de modo a 

compatibilizar as relações gerais existentes no mundo do trabalho e as especificidades 

do grupo produtivo. De partida, a ocorrência dos mesmos deveu-se especialmente em 

razão da forma jurídica associação, que não é apta à proteção jurídica coletiva do 

trabalho, pois visa dar guarida às atividades não econômicas. E, o que de fato, a 

Chapada em Retalhos realiza são atividades econômicas, com respectiva distribuição 

das sobras de maneira coletiva e/ou individual; características estas afinadas com a 

forma jurídica cooperativa. 

Esta incompatibilidade de escolha da forma jurídica, por si só, gera vínculos 

coletivos de trabalho frágeis, por consequência vulnerabilidade da proteção jurídica e 

social da Associação Chapada Diamantina em Retalhos de Cultura e Sustentabilidade e 

de cada trabalhadora. 

A forma jurídica cooperativa não foi escolhida pelo grupo ante a exigência de 

critérios legais que inviabilizaram a gestão e o cotidiano do trabalho, tais como 

estruturação administrativa, contábil e financeira complexa e onerosa. Por outro lado, 

optou pela forma jurídica associação, por facilidade de constituição da pessoa jurídica, 

necessidade de captação de recursos financeiros e precisão de instituir uma associação 

guarda-chuva. 
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Percebe-se que o Direito posto, com a sua imposição de critérios legais rígidos, 

torna-se um obstáculo para o grupo produtivo aderir à forma jurídica adequada à 

proteção coletiva do trabalho. Por outro lado, aparentemente de modo contraditório, a 

Chapada em Retalhos adota outra forma jurídica para existir no mundo do Direito posto 

e para as políticas públicas e os seus respectivos financiamentos de geração de trabalho 

e renda. 

Do ponto de vista da proteção individual do trabalho, cada trabalhadora, com 

suas múltiplas jornadas de trabalho (cuidado do lar, cuidado da família, trabalho na 

Associação e/ou outros trabalhos), está se “virando” e do jeito que “dá”. É relegada às 

individualidades a busca de qualquer proteção jurídica do trabalho, mesmo que seja via 

a forma jurídica microempreendedor individual, que, a priori, está alinhada à 

perspectiva do empreendedorismo, que defende um projeto de sociedade distinto da 

perspectiva coletiva do trabalho associado. Mas, concretamente, é melhor ter alguma 

proteção jurídica do trabalho a não ter alguma, sobretudo quando se está suscetível aos 

desempregos estrutural e involuntário e aos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada. 

Este é o cenário ambíguo e contraditório de proteção do trabalho em que estão 

imersas as iniciativas de trabalho associado e suas/seus trabalhadoras/es, que, em cada 

caso concreto, exige uma análise precisa sobre como se portar diante do Direito posto, 

sob pena de se automatizar o tensionamento constitutivo entre o geral e o particular, a 

ruptura e a continuidade. 

O quadro geral é de redefinição do papel do Estado, em que este assume a 

função de regulamentação da precarização no Direito Capitalista do Trabalho e, ao 

mesmo tempo, promove políticas públicas focalizadas de geração de trabalho e renda, 

sendo a política pública de economia solidária mais um exemplo. 

O Direito posto, especificamente o Direito Capitalista do Trabalho, neste 

panorama, está cumprindo ainda com vigor sua função de regulação e regulamentação 

do modo de produção capitalista, e, em meio a este contexto e no campo do adversário, 

a Chapada em Retalhos e suas trabalhadoras associadas estão ‘jogando’ individual e/ou 

coletivamente, ora subvertendo as formas, ora refém das formas, mas nos limites da 

forma jurídica, para a própria reprodução de suas vidas e de seus familiares.  

E, com somente piedade e instabilidade no pão de cada dia, a proteção jurídica 

coletiva do trabalho e, principalmente, os sentidos do trabalho associado continuam 
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talhados e em retalhos, e a costura da colcha ainda por chegar a esta intempérie, a estes 

dias frios de Santos e Silvas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I – EIXOS TEMÁTICOS 

 
EIXO 1 – Compreensão do Processo de Formação e do Processo Produtivo 

* Processo de criação e organização do grupo; 

* Processo Produtivo.  

EIXO 2 – Trabalho Associado e (Des)Proteção Jurídica das Relações de Trabalho 

* Composição interna (sexo, idade, raça/etnia, escolaridade/formação, função no 

grupo); 

* Forma jurídica e representação de uma coletividade de trabalho; 

* Histórico de proteção jurídica individual do trabalho (seguridade social, jornadas de 

trabalho, vínculos de trabalho, CTPS, fonte de renda); 

* Proteção jurídica coletiva e/ou individual do trabalho; 

* Sentidos do trabalho associado. 
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ANEXO II – A HISTÓRIA DA CHAPADA DIAMANTINA EM RETALHOS  

 
 

 
Painel 1 – Nativos                 Painel 2 – Estrangeiros 

 
 
 
 

 

 
Painel 3 – Bambúrrio              Painel 4 – Devotos 
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           Painel 5 – Civilização do Diamante          Painel 6 – Decadência 
 

 
              Painel 7 – Salvação Econômica    Painel 8 – Caudilho do Sertão 

 

 
Painel 9 – Preservacionista        Painel 10 – Turistas 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 
 

O presente documento é um questionário da pesquisa participante realizada por Hudson 
Silva dos Santos, sob a orientação de Carla Appollinario de Castro, que objetiva o 
levantamento de informações para a elaboração da dissertação junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-
UFF).  

As informações poderão ser utilizadas para divulgação e difusão do trabalho realizado 
pela Associação Chapada em Retalhos, com a devida preservação do sigilo quanto à 
identificação das pessoas que respondem a este questionário.  

 
QUESTIONÁRIO 

 
1. Qual o seu município de origem? 

(  ) Lençóis. 
(  ) Outro da Chapada Diamantina.  
(  ) Outro distante da Chapada Diamantina.  
 

2. Já morou em outro lugar que não seja Lençóis? 
(  ) Sim, menos de 5 anos. 
(  ) Sim, menos de 10 anos. 
(  ) Não. 

 
3. Quantos anos você tem?  

(  ) Entre 25 e 30 anos. 
(  ) Entre 30 e 35 anos. 
(  ) Entre 35 e 40 anos. 
(  ) Entre 40 e 45 anos. 
(  ) Mais de 50 anos.  

 
4. Como você se identifica quanto ao sexo?  

(  ) Sexo Feminino. 
(  ) Sexo Masculino. 
(  ) Outro. 

 
5. Como você se identifica quanto a raça e/ou etnia?  

(  ) Preta. 
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(  ) Parda. 
(  ) Branco. 
(  ) Amarelo. 
(  ) Indígena. 
(  ) Outros.  

 
6. A sua escolaridade corresponde a qual alternativa?  

(  ) Ensino fundamental incompleto. 
(  ) Ensino fundamental completo. 
(  ) Ensino médio incompleto. 
(  ) Ensino médio completo. 
(  ) Ensino superior incompleto. 
(  ) Ensino superior completo. 

 
7. Qual a sua principal atividade econômica? 

(  ) Apenas artesã. 
(  ) Aposentada.  
(  ) Outra atividade.  
 

8. Você recebe algum tipo de beneficio público e/ou privado?  
(  ) Sim, beneficio previdenciário.  
(  ) Sim, beneficio assistencial.  
(  ) Sim, beneficio de projetos.  
(  ) Não.  
 

9. Qual sua renda familiar atual? 
(  ) Menos de 1 salário mínimo. 
(  ) Aproximadamente um salário mínimo. 
(  ) Entre um e dois salários mínimos. 
(  ) Entre três e quatro salários mínimos. 
(  ) Mais de cinco salários mínimos. 

 
10. Com quantas pessoas você reside atualmente 

(  ) Moro sozinha.  
(  ) Com mais uma pessoa. 
(  ) Entre duas e três pessoas.  
(  ) Entre quatro e cinco pessoas.  
(  ) Mais de cinco pessoas.  

 
11. Você tem acesso a internet? Se sim, qual o local onde você mais acessa.  

(  ) Sim, pelo celular.  
(  ) Sim, pelo computador em casa.  
(  ) Sim, pelo computador em lan house.  
(  ) Sim, pelo computador na casa de amigos e parentes.  
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(  ) Sim, no local de trabalho.  
(  ) Não.  
 

12. Você tem acesso a crédito ou financiamento?  
(  ) Sim, de forma individual.  
(  ) Sim, através da associação.  
(  ) Não, mas gostaria. 
(  ) Não, e não gostaria. 
 

13. Gostaria de adicionar alguma outra informação?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  



181 
 

 
 

 

ANEXO IV – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

- O presente documento é um roteiro de entrevista da pesquisa participante realizada por 
Hudson Silva dos Santos, sob a orientação de Carla Appollinario de Castro. O roteiro 
pretende levantar informações para a elaboração da dissertação junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-
UFF); 

- Objetivo da Pesquisa: Analisar a (des)proteção jurídica das relações de trabalho no 
trabalho associado; 

- As informações poderão ser utilizadas para divulgação e difusão do trabalho realizado 
pela Associação Chapada em Retalhos, preservando o sigilo quanto à identificação das 
pessoas entrevistadas; 

- As entrevistas serão gravadas apenas para auxiliar o trabalho, em caso de alguma 
dúvida ou de algo que não foi possível anotar no momento da entrevista. 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

______________________________________________________________________ 

1. Processo de criação e organização do grupo: Como foi? Quando? Onde? Quais 
foram os cursos do Projeto? Periodicidade? Quem financiou? Gostou? O que 
faltou? Qual o produto do Projeto? E os quadros? O que retratam? De quem é a 
propriedade? Como foi a exposição?; 

2. Quais os encaminhamentos do Projeto? Por que fundar a Associação? 

3. Você está satisfeita com o modo de tomar decisões no grupo? 

4. Como vocês, enquanto grupo, têm decidido sobre o modo de realizar o trabalho 
(produção individual ou coletiva)? 

5. Como é realizada a venda dos produtos (feiras, individual, coletivo, comércio 
local)? 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 
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6. Você está satisfeita com o modo de produção e comercialização dos produtos de 
trabalho? 

7. Como é feita a divisão do dinheiro obtido com o trabalho? 

8. Como você avalia a colaboração externa ao grupo (órgãos públicos e assessorias 
privadas)? 

9. Conte sobre a sua relação dentro do grupo. 

10. Conte sobre a relação do grupo com a comunidade. 

11. Conte sobre a relação e colaboração da assessoria. 

12. Qual a sua avaliação sobre as conquistas e perdas do grupo? 

13. Qual o principal desafio do grupo? E pra você, qual o principal desafio do 
grupo?  

14. Como é para você, enquanto mulher, a divisão dos afazeres domésticos e 
trabalho no grupo? 

15. A sua família valoriza o seu trabalho no grupo? 

16. Comente sobre sua vida antes e depois do grupo (a importância do trabalho na 
vida, na autonomia). 

17. Para você o que é a Chapada Diamantina? O que ela representa? 


