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RESUMO 

A Economia Solidária (EcoSol) usualmente é vista por três óticas: movimento social, prática 
de cooperativismo e autogestão e política pública. Estes eixos podem ser encontrados em 
complexa interlocução na esfera dos Fóruns de EcoSol, seja na estrutura municipal, estadual 
ou federal. O Fórum representa um espaço de diálogo e reivindicações de um modelo 
econômico alternativo têm despertado interesse da gestão pública municipal campista, em 
especial pela geração de trabalho e renda.Sendo considerada uma via de desenvolvimento 
local alternativa, torna-se justificável um estudo da articulação dos envolvidos. O trabalho 
analisa o processo de construção da Economia Solidária, pela perspectiva do FLES/CG, como 
espaço de articulação de políticas públicas municipais com relação a estratégia de 
desenvolvimento local em Campos dos Goytacazes. A metodologia  dividiu-se em três 
vertentes: inicialmente pela apresentação da rede teórica que cerca o campo da Economia 
Solidária, ressaltando sua relação com o capitalismo, suas áreas de inserção e o seu 
mecanismo particular. Na segunda, foi realizado o acompanhamento do Fórum e entrevista 
com os líderes dos segmentos de trabalhadores representados pelo FLES/CG. Por último, 
trabalhou-se a abrangência da EcoSol municipal, com a utilização das informações e dados 
disponíveis nas cartas de adesão dos empreendimentos pertencentes ao Fórum. As entrevistas 
realizadas com as lideranças foram feitas com os oito segmentos políticos atuantes no FLES/
CG: Artesanato, Alimentício, Pesca Artesanal, Agricultura Familiar, Assentamento da 
Reforma Agrária, Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis, Quilombo e 
Cooperativas Populares. Observou-se uma atuação por parte do Fórum na disposição de 
politica publica no município, que vem ampliando sua abordagem e prática, ainda vinculado 
ao plano de governança e deixando duvidas quando ao seu caráter de permanência.  

Palavras-chave: trabalho, renda, política pública municipal.



ABSTRACT 

Solidarity Economy (EcoSol) is usually viewed from three perspectives: social movement, 
cooperative practice and self-management, and public policy. These axes can be found in 
complex dialogue in the sphere of the EcoSol Forums, whether in the town, state or federal 
structure. The Forum represents a space for dialogue and demands for an alternative economic 
model that has aroused the interest of the municipal public administration, especially for the 
generation of work and income.Being considered an alternative local development pathway, a 
study of the articulation of those involved becomes justified. This paper analyzes the 
relationship between town public policies and solidarity enterprises, based on the Local 
Forum for Solidary Economy of Campos dos Goytacazes (FLES / CG). The methodology was 
divided into three aspects: initially by presenting the theoretical network that surrounds the 
field of Solidary Economy, emphasizing its relationship with capitalism, its insertion areas 
and its particular mechanism. In the second, the Forum was followed up and interviewed with 
the leaders of the workers segments represented by FLES / CG, seeking to identify EcoSol in 
their areas of activity. Finally, the scope of the municipal EcoSol was worked on, using the 
information and data available in the adhesion letters of the projects belonging to the Forum. 
Interviews with the leaders were conducted with the eight polítical segments active at FLES / 
CG: Crafts, Food, Artisanal Fisheries, Family Farming, Agrarian Reform Settlement, 
Recyclable Material Collectors Cooperatives, Quilombo and Popular Cooperatives. There was 
an action by the Forum in the provision of public policy in the municipality, which has been 
broadening its approach and practice,  more linked to the governance plan and leaving doubts 
regarding its permanence. 

Keywords: work, rent, municipal public policy  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Introdução  

O início da Economia Solidária (EcoSol) não é facilmente identificado a partir de uma 

data ou evento base, todavia, assim como a Revolução Francesa, os princípios ideários que 

buscavam a elucidação humana em prol de uma racionalidade oriunda dos pensamentos 

contrários aqueles que privilegiam certos agentes, estão presentes. Concomitantemente, no 

mesmo século (XIX), a Revolução Industrial marca, junto com estas ideias, uma quebra de 

paradigmas no viés produtivo e mercantil, propulsionando o sistema capitalista. As ideias 

defendidas por ambas  revoluções se assemelham, a tão almejada liberdade, é expressa no 

livre mercado, a fraternidade molda a competição e a igualdade os desequilíbrios da divisão 

do trabalho.  

Todavia, o caráter contraditório presente entre os ideários proferidos pela Revolução 

Francesa (1789 e 1799) e a prática instaurada na Revolução Industrial (século XVIII), 

puseram os indivíduos contemporâneos do século XVIII, em um jogo de sobrevivência 

acirrado. Em que todas as bases haviam se alterado e a adaptação rápida era essencial, 

ambiente este propício ao surgimento de arranjos criativos que fossem contra a expressão 

individualista incentivada pelo então nascente sistema capitalista.  

Práticas solidárias baseadas na igualdade, mutualismo  e cooperação  social sempre 1 2

estiveram presentes na história da humanidade, na mesma medida que a competição e o 

individualismo também fazem parte do legado humano. Diferentemente dos fenômenos 

sociais apresentados anteriormente, acredita-se que a economia popular é um movimento que 

se aprimorou e desenvolveu em sintonia com o capitalismo, a forma encontrada por alguns 

trabalhadores marginalizados para lidar com as desigualdades geradas pelo sistema vigente. 

Assim Corragio (2017), vê a economia como um objeto multidimensional, que precisa da 

transdiciplinaridade para enfrentar as relações, entre os sistemas econômicos, as sociedades e 

a natureza. As experiências heterodoxas ao capitalismo também convivem neste universo 

multidimensional, que é a economia.  

A Economia Social, como umas das propulsoras, possui registros na Europa que datam 

do inicio do século XIX, com as escolas heterogêneas francesas. As quais criticavam a visão 

 “Sistema de associação assente nos princípios de ajuda recíproca entre os seus membros e de contribuição cole1 -
tiva para benefício de cada um dos membros ”. Dicionário do Aurélio. Disponível em: https://dicionariodoaureli-
o.com/mutualismo. Acessado em 3/10/2016

 “Operar simultânea ou coletivamente; colaborar.” Dicionário do Aurélio. Disponível em: https://dicionariodo2 -
aurelio.com/cooperar. Acessado em 3/10/2016
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do capitalismo como um sistema econômico de triunfo, justificando a partir das questões 

sociais e o enorme custo humano da revolução industrial. Estes pensadores passam a ser 

conhecidos como economistas sociais, por defenderem que a humanização da economia, por 

meio de condições dignas para seus trabalhadores (NEVES, 2016). 

Do mesmo campo que provem a Economia Social, e de acordo com Hillenkamp, 

(2017), a Economia Solidária surge no Brasil na década de 1990, a partir de múltiplos 

universos ou fatores, dentro dos quais as praticas da Ecosol se mesclam com correntes já 

amplamente difundidas e estruturadas como: a autogestão, o cooperativismo, o socialismo 

utópico, a teoria da libertação, a caridade, o bem viver e a economia comunitária. Assim 

possibilitando uma forma diferente de produzir, comercializar e consumir, capaz de gerar 

renda e trabalho, dentro do sistema capitalista. Não é um movimento novo e nem 

ultrapassado, mas sim em constante mutação e adaptação entre as realidades vivenciadas no 

capitalismo.  

A capacidade de transformação e agregação da EcoSol é cativante e motivadora, 

principalmente em uma realidade na qual desigualdades e exclusão social foram 

naturalizadas. Entretanto, este é um processo de contínua composição, tanto por aqueles que 

compõem o seu cotidiano econômico, quanto para os que a pesquisam.  

A integração da economia solidária e do capitalismo se dá em diferentes instâncias 

sociais, tendo três vertentes mais usuais: políticas públicas, movimento social e 

empreendimentos solidários. Entende-se, que para a construção de um real processo 

desenvolvimentista, estas instâncias não podem ser dissociadas, pois apenas com a 

participação da comunidade indicando os problemas existentes, e debatendo coletivamente 

suas soluções por meio de política pública, que o desenvolvimento local se dará (SILVA; 

SILVA, 2008).  

Ao interagir com a Economia Solidária em seus diferentes âmbitos, nota-se que 

existem diversos caminhos a serem seguido, é a escolha deles se dá mediante as necessidades 

do pesquisador de entender e explicar o que lhe estranha na realidade. Para fins desta 

pesquisa, escolheu-se o município de Campos dos Goytacazes (RJ) como um  estudo de caso, 

devido ao crescente interesse da gestão pública local na EcoSol, com a justificativa de 

promover uma via de desenvolvimento local.  
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Outro fator que estimula a escolha de Campos dos Goytacazes é a existência de uma 

exclusão social e econômica geograficamente fundamentada na cidade, que vem sendo 

trabalhada pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares (ITEP) da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), na promoção da Economia Solidária 

local, há mais de uma década. Este processo de construção da EcoSol em Campos, tem a sua 

principal conquista materializada na presença do Fórum Local de Economia Solidária de 

Campos dos Goytacazes (FLES/CG) desde de 2011, que, seguindo as diretrizes do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES), congrega em sua estrutura: os Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES), as entidades de apoio técnico e o poder público local.  

Desta forma, a Economia Solidária passa a se organizar no município a partir de 

quatro óticas: Empreendimentos Econômico Solidários (EES), formação e fomento, políticas 

públicas e o Fórum local, que se relacionam em suas trajetórias e agentes. Portanto, a 

problematização que será trabalhada busca compreender, a partir do Fórum Local de 

Economia Solidária de Campos dos Goytacazes (FLES/CG), como se dá a relação entre as 

políticas públicas municipais e os empreendimentos solidários. Visando responder à questão 

estabelecida e cumprir o objetivo proposto. A  hipótese que se espera confirmar é que o FLES/

CG se constitui um espaço de articulação das políticas públicas da Economia Solidária Local, 

visando estimular a geração de renda e presença do bem viver dentro do movimento e dos 

segmentos. 

Nesse  sentido, o objetivo geral do estudo consiste em analisar o processo de 

construção da Economia Solidária, pela perspectiva do FLES/CG, como espaço de articulação 

de políticas públicas municipais com relação a estratégia de desenvolvimento local em 

Campos dos Goytacazes. Para isso, foram utilizadas as metodologias de revisão bibliográfica, 

observação participante das reuniões do Fórum e outros espaços de articulação do 

movimento, entrevistas semiestruturadas com integrantes do Fórum e a sistematização junto 

ao banco de dados dos EES, o qual pertence ao FLES/CG. A presente dissertação encontra-se 

estruturada em três capítulos, com um objetivo específico cada, buscando abrir os temas de 

Economia Solidária e desenvolvimento local, movimento de Economia Solidária e Fórum 

local, assim como políticas públicas de Economia Solidária. Também contam com esta 

presente introdução, e as considerações finais.  
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O primeiro capítulo apresenta as peculiaridades da Economia Solidária diante do 

capitalismo e sua trajetória política, na promoção de desenvolvimento local e bem viver. Para 

tal, foi dividido em quatro seções de referencial teórico dos principais temas que guiaram a 

construção da pesquisa. A primeira seção trata sobre a inserção da Economia Solidária entre 

as economias alternativas, apresentando a Economia Popular, Economia Social, Economia 

Social e Solidária, e a interação existente entre elas. A segunda seção, por sua vez, traz a 

discussão sobre a promoção do desenvolvimento local com Economia Solidária e bem viver. 

A terceira seção apresenta a construção dos empreendimentos solidários dentro da economia 

capitalista, pautam as diferenças estruturais das instituições. A quarta seção, discorre sobre 

política pública e movimentos sociais.  

O segundo capítulo, construído a partir do histórico da Economia Solidária em 

Campos dos Goytacazes, busca entender as motivações para a sua implementação e 

articulação, traz a visão dos empreendimentos da EcoSol que estão vinculados ao FLES/CG e 

a ITEP. Este capítulo encontra-se dividido em três seções, contando com relatos obtidos 

durante as entrevistas e na observação participante, assim como a análise do banco de dados 

de empreendimentos vinculados ao Fórum local. Na primeira seção, é apresentada a formação 

econômica da região Norte Fluminense, em que está contida o município de Campos dos 

Goytacazes. A segunda seção descreve cronologicamente a construção da Economia Solidária 

dentro do município. A terceira seção apresenta o FLES/CG a partir de seus componentes, 

contando, ainda, com uma subseção para a apresentação dos segmentos dos empreendimentos 

solidários organizados políticamente.  

O terceiro capítulo analisa a importância das políticas públicas municipais, no fomento 

e intensificação da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes. Conta com uma estrutura 

de três seções, que comportam a organização socioespacial dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, e as políticas públicas municipais. Na primeira seção, por sua vez, 

traz a estrutura econômica dos EES, partindo de uma análise dos dados retirados das cartas de 

adesão ao Fórum local. Na segunda seção, com o auxlio de um mapa construindo 

exclusivamente para o trabalho, os EES puderam ser observados mediante as suas 

localizações sócio espaciais. Na terceira seção, por sua vez se apresenta a prefeitura de 

Campos como um espaço de construção de política pública e a prática vivenciada pelos 

segmentos.  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Capítulo 1 - A construção de Empreendimentos Econômicos Solidários: a inserção da 

Economia Solidária no capitalismo e no Desenvolvimento Local 

A Economia Solidária (EcoSol) tem uma inserção atrelada aos os desequilíbrios 

econômicos enfrentados em âmbito nacional, regional e local na economia capitalista. São os 

empreendimentos econômicos solidários (EES) que atuam no cotidiano da EcoSol, 

enfrentando desafios, sendo alvos de políticas públicas, demandando e ofertando trabalho e 

renda por meio de grupos de trabalhadores organizados coletivamente, em prol de uma forma 

diferente de produzir, comercializar e consumir, visando o desenvolvimento local.  

A construção dos EES é um processo contínuo de formação e fomento, representando 

o trabalho congregado de diferentes eixos da Economia Solidária. Nesse processo, as 

instituições incubam os grupos solidários até que eles se tornem EES, os editais de políticas 

públicas (PP) específicas dão condições a atuação dos empreendimentos, o movimento social 

discute as demandas dos EES e pleiteia as PP’s em todos os cenários governamentais. Este 

aparato em prol dos empreendimentos econômicos solidários existem visando a promoção de 

um desenvolvimento local pautado em uma forma diferente de inversões econômicas.  

Toda a estrutura socioeconômica que cerca a Economia Solidária, desperta o interesse 

de pesquisadores, que buscam discorrer sobre os conflitos enfrentados na composição e 

organização das teoria alternativa ao sistema capitalista. Desta forma, este capítulo tem como 

objetivo aborda as peculiaridades da Economia Solidária diante do capitalismo e sua trajetória 

política, na promoção de desenvolvimento local e bem viver. Foi dividido em quatro sessões, 

estruturada na posição da EcoSol, no desenvolvimento local e bem viver, e nas políticas 

públicas. 

A primeira seção apresenta as teorias alternativas: Economia Popular (EP), Economia 

Solidária (EcoSol), Economia Social (ES) e Economia Social e Solidária (ESS), pela 

perspectiva dos seus locais de atuação, considerando suas trajetórias políticas, culturais, 

econômicas e sociais. A condução também considera o fator locacional em que estas teorias 

surgiram e as quais são os princípios socioeconômicos que as guiam.  
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A segunda seção discorre sobre os tipos de desenvolvimento existentes, partindo da 

definição do desenvolvimento econômico, sua relevância, abordagem e interação nacional, 

regional e local. Mostra o papel da Economia Solidária neste processo, destacando as 

inversões decorrentes da interseção em âmbito local. E apresenta a importância do bem viver 

como catalisador de política pública e força social.   

A terceira seção dispõe sobre as diferenças entre os empreendimentos econômicos 

solidários, e as empresas capitalistas. Pontua e desmente os mitos que cercam a Economia 

Solidária e sua atuação na economia capitalista. Apresenta a trajetória brasileira percorrido 

pela EcoSol, assim como os eixos de atuação dos agentes que a compõe.  

A quarta seção traz uma discussão sobre as variadas teorias de políticas públicas, seu 

papel na economia contemporânea e a disposição de interesses coletivos e individuais nelas.  

Também apresenta uma disposição acerca das teorias que se dedicam aos movimentos sociais, 

discorrendo sobre as diferentes formas de organização. A Economia Solidária se junta a 

temática ao ser vista como um movimento social, com interesses específicos que pleiteia 

políticas públicas.  

1.1. Economia Solidária e suas ramificações: uma valorização de outras relações 

econômicas     

As teorias alternativas representam uma ruptura com a lógica econômica recorrente no 

sistema capitalista, rompem com a busca de acumulação e se pautam em relações substantivas 

de reprodução humana, a essência da vida, suas necessidades de subsistência. A lógica 

econômica substantiva, de acordo com Laville (2017), parte da redistribuição, em que os 

recursos são afetados por um poder central, reciprocidade e administração doméstica. Estes 

estimulam a produção e a circulação de bens e serviços visando, primariamente o laço social, 

e não o de mercado.  

Segundo o autor, a economia substantiva é a base para a compreensão e construção das 

economias contemporâneas, tendo na Economia Popular (EP), seu ponto de partida 

(LAVILLE, 2017). Neste contexto a Figura 1, foi construída para ilustrar as interações 

existentes entre a EP e a Economia Social (ES), Economia Solidária (EcoSol), Economia 

Social e Solidária (ESS).  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Na Figura 1, a Economia Popular, no ponto central do esquema, é a base para a 

formação das teorias alternativas, que se congregaram em três eixos (Laranja, Azul e Marrom) 

provenientes da EP, decorrentes de momentos de inflexão inatos ao sistema capitalista que se 

desdobraram diferentemente em cada localidade.  

Segundo Razeto (1993), a EP se divide em cinco grupos: soluções emergenciais, 

atividades ilegais, iniciativas individuais informais, microempresas e pequenos negócios 

individuais ou familiares e empresas associativas. Que compõem conjuntamente as áreas de 

atuação da Economia Popular,  logo,  

Em seu escopo mais amplo, a EP é a economia dos trabalhadores, suas 
famílias e comunidades primárias (...). Sua lógica não é a acumulação sem 
limites, mas a obtenção de meios para a reprodução de suas vidas nas 
melhores condições possíveis. Isso difere em vários aspectos da 
caracterização como "setor informal", baseado na comparação com o setor 
"formal" orientado pelo tipo ideal de empresas capitalistas (focadas nas 
atividades comerciais da EP, e caracterizando-as como empresas 
ineficientes) (CORAGGIO, 2016, p.27, tradução nossa). 

Com isso, Coraggio (2016) afirma que a base da organização econômica popular é a 

unidade familiar, em que a motivação está em garantir a reprodução dos seus membros, 

mostrando ser mais eficiente do que quando utilizada em prol do capital. Portanto, o saldo 

monetário é almejado apenas de forma suficiente para os gastos familiares e a garantia de vida 

digna coletiva. Valendo salientar que, neste escopo, integram-se atividades não usualmente 

consideradas econômicas como o trabalho doméstico e a produção para o autoconsumo, mas 

que são essenciais para a manutenção da unidade familiar, o que transfere nesta lógica, o 

mesmo peso de uma atividade econômica.   

Constata-se que as relações econômicas diferenciadas, iniciam com a Economia 

Popular. Entretanto, com a regularidade, as atividades assumem peculiaridades locais, o que 

transforma a EP em uma plataforma de múltiplas economias. Que se pauta, na busca por 

práticas alternativas ao sistema capitalista, encontrando nas economias derivadas da EP um 

espaço de reprodução social baseado em uma lógica distinta.  

No eixo Azul da Figura 1 está a Economia Social que tem sua gênese na Economia 

Popular como resposta dos indivíduos que se encontraram em situação de vulnerabilidade no 

sistema capitalista, e iniciaram grupos de ajuda mutua. Os economistas sociais, como ficaram 

conhecidos os pensadores franceses, que questionavam a negligência das condições dos 

trabalhadores no pós Revolução Industrial, no século XIX, foram influenciados pelas ideias 
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de falhas de mercado e que a real natureza da economia deveria ser o ser humano e não o 

capital. No final do mesmo século, a expressão “Economia Social” ganha novo significado, 

passando a focar em temas alternativos ao capitalismo como as formas associativas, assim se 

consolidando cientificamente (NEVES, 2016).   

Para Sá (2017) a Economia Social é claramente uma economia que combate as 

desigualdades, por meio da coesão social e o desemprego, garantindo que os trabalhadores 

exerçam a própria cidadania. Na ES a apropriação de riqueza produzida é exclusivamente 

coletiva, os cidadãos integrados nas redes sociais, trabalham em diminuir a brecha entre 

privilegiados e excluídos, com a integração e a coesão social.  

A União Europeia (UE) adotou a Economia Social em sua resolução parlamentar de 19 

de fevereiro de 2009, garantindo que todos os seus membros reconheçam a ES na sua 

legislação e política. Sendo definidos na resolução da seguinte forma: 

[…] conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, com 
autonomia de decisão e liberdade de filiação, criadas para servir às 
necessidades dos seus associadas através do mercado, fornecendo bens e 
serviços incluindo seguidos e financiamentos, e em que a distribuição pelos 
sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, assim como a tomada 
de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos 
seus associados, correspondendo um voto a cada um deles ( SÁ, 2017, p. 
75).   

Ao mesmo tempo que existe esta resolução parlamentar aprovada, a UE não passou a 

incorporar completamente a Economia Social, mantendo uma relação ambígua com a mesma. 

Os estudos reconhecem o papel da ES na economia europeia, entretanto, os tratados europeus 

tendem a reconhecer apenas as empresas lucrativas e as agências governamentais, 

marginalizando todas as outras formas de expressão da ES (SÁ, 2017). 

França Filho (2002) afirma que a Economia Social defende a transformação social 

pela política, ao mesmo tempo, que não passa pela esfera do Estado, mas sim pelas 

experiências sociais. Para Sá (2017), a principal contribuição da ES é a sua partilha coletiva, 

em que se prima o humano em detrimento do capital, sendo a apropriação de riqueza 

produzida é exclusivamente coletiva.  

Segundo Sá (2017) a ES é interpretada pelo relatório de Economia Social na União 

Europeia, como um conjunto de empresas privadas organizadas, com liberdade e autonomia, 

para servir as necessidades dos seus associados por meio do mercado, bens e serviços e 
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financiamentos. Assim, possuir excedentes de lucros que sejam distribuídos entre eles, sem 

estarem diretamente interligadas na presença dos moldes do capital. 

No eixo Laranja da Figura 1, a Economia Solidária provem da necessidade brasileira 

de gerar trabalho e renda com a circulação local de riquezas, impedindo que estas divisas 

adquiridas pela comunidade se dissipem, promovendo a atuação de uma multiplicação 

monetária territorial (SINGER, 2014). Ao mesmo tempo, vale salientar que 

[…] o uso da expressão “Economia Solidária ” está sobretudo centrado na 
América Latina, onde o conceito de Economia Solidária é sociologicamente 
mais abrangente e socialmente mais empenhado que o de Economia Social 
usado na Europa (SÁ, 2017, p.78). 

Portanto, de acordo com Sá (2017), as redes que se denominam de Economia 

Solidária, compreendem um conjunto de perspectiva e de atividades econômicas, diferentes 

na Europa e na América Latina, devido a formações socioespaciais diferenciadas. Existem 

alguns pontos de coincidência com os princípios e valores centrados que são: coletividade, 

reciprocidade, ações solidárias mesclando recursos do mercado e não mercado, cidadania e a 

produção de bens e serviços com impacto político nas comunidades que congregam.  

Singer (2014) define a Economia Solidária fundamentada em quatro pilares éticos: 

autogestão, igualdade, solidariedade e viabilidade econômica, para a formação dos seus 

grupos de trabalho. Concomitantemente, mostra as inúmeras possibilidades de atuação das 

empresas solidárias no mercado capitalista, fazendo-o afirmar que a EcoSol tem aporte 

estrutural suficiente para ser considerado um modelo de produção econômico, haja vista que 

está integrada em todos os setores econômicas existentes.   

Todavia, esta não é a única ótica existente, uma vez que Hillenkamp (2017) afirma que 

existem dois grupos: os defensores e os observadores críticos da Economia Solidária. O 

primeiro grupo já representado na opinião de Singer (2014), acredita na oposição ao 

capitalismo, enquanto o segundo grupo representado aqui por Gaiger (2003), afirma que os 

valores atuantes na EcoSol não impedem seus trabalhadores de continuarem fazendo uso de 

instrumentos comuns ao capitalismo para sua reprodução. 

No eixo marrom da Figura 1, está a Economia Social e Solidária, com redes de 

articulação próprias: na Argentina com organizações de bairros e entidades que representam 

empresas recuperadas; no Equador e na Bolívia, com os movimentos “indígenas” e na 

Venezuela como os grupos comunistas. Que vão além da sociedade civil organizada, com o 
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Equador, Bolívia e Venezuela incluindo em suas constituições um setor econômico diferencial 

do público e do privado, reconhecido como solidário ou comunitário (SANCHEZ, 2017).  

Coraggio (2016) percebe a Economia Social e Solidária a partir do seu princípio ético 

de reprodução ampliada da vida (RAV), a racionalidade reprodutiva, na qual todos indivíduos 

são responsáveis pela reprodução da vida digna, natural e humana, adequada ao coletivo. Ao 

mesmo tempo, não rompe com a lógica de maximização de ganhos, mas apenas a direcionam 

para a garantia de que todos possam usufruir destes recursos, e não apenas uma minoria, 

como no capitalismo.  

Desta forma, para o autor, o social e o solidário não são sinônimos, visto que o  

“ Social”, como já dito, se refere a considerar expressamente a relação entre 
formas de integração social da economia, enquanto “solidário” se refere a 
uma sociedade que organiza sua economia de modo a alcançar a reprodução 
e o desenvolvimento da vida de todas e todos em uma relação virtuosa com a 
natureza da qual fazemos parte (CORAGGIO, 2017, p. 31-32).   

Coraggio (2017) defende que existe uma ampliação dos processos, e que limitá-los a 

apenas um fenômeno econômico é muito restritivo, chegando a propor a formação de uma 

Economia Popular e Solidária, que englobasse todos os conceitos e expressões que se 

sucedem no campo de oposição ao capital.  

A Figura 1 contribui por apresentar de forma esquemática a congruência e divergência 

dos eixos contemporâneos da Economia Popular, permitindo observar em conjunto e em 

diferencial do sistema capitalista. As diferenças adaptativas de cada modelo econômico se 

diferem pelo motivo da ruptura, sendo de grande valia para a EcoSol a geração de renda e 

trabalho, visando estimular a circulação monetária local, e sequencialmente o 

desenvolvimento daquele território, haja vista que sua atração de membros se dá pelo 

desemprego no capitalismo. Já a ES, faz abstenção do Estado e da economia capitalista para a 

reprodução social e acredita que a vertente política é capaz de trazer transformação social, 

devido à vulnerabilidade advinda com as crises econômicas. Por outro lado, a questão que 

guia a ESS são os aspectos socioculturais consolidados na busca pela garantia de uma vida 

digna, natural e humana própria.  

A ESS, a EcoSol e a ES, quebram os paradigmas do capitalismo ao proporem uma 

ruptura com a propriedade privada, a acumulação de capital e competição, gerando outras 

formas de interação social. Ao mesmo tempo, estes modos de economia possibilitam opções 

viáveis ao sistema convencional, buscando superar os desequilíbrios e externalidades como a 
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desigualdade de renda, apropriação cultural e desemprego. Como Singer (2017) afirmou no I 

Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária (CONPES):  

Então, na medida em que o capitalismo neoliberal cria desemprego 
deliberadamente pra colocar a classe trabalhadora contra a parede por causa 
das experiências das crises do petróleo, essa é a situação, nós estamos em 
situação de luta de classes acelerada, violenta, e neste ambiente a Economia 
Solidária é a salvação aqui pra muita gente (SINGER, 2017, p.21). 

Esta afirmação, como a apresentação das alternativas à economia do capital é, ainda 

assim, fruto do próprio capitalismo. Haja vista que as disparidades criadas por ele não se 

sustentam e este contingente de pessoas marginalizadas buscam outras formas de reprodução 

social, criando e mantendo a esfera dos sistemas alternativos de sobrevivência em curso. Ao 

mesmo tempo, nota-se que enquanto não representarem uma ameaça ao capital, deverá ser 

permitido a sua ampliação e coexistência.  

Esta diversificação de estruturas é possível graças aos caminhos distintos que cada 

economia tomou visando garantir a melhor forma possível de reprodução da vida dos seus 

atores, valendo salientar que, a existência de uma não anula outra. Como a própria economia 

capitalista, suas alternativas surgem em resposta às externalidades ocorridas especificamente, 

tornando-as fenômenos extremamente singulares. Já que, ao mesmo tempo, trazem consigo 

características culturais de suas regiões, também apresentam valores éticos universalmente 

exaltados. 

1.2. Desenvolvimento Local e o significado do Bem Viver  

Segundo Bresser-Pereira (2006), o desenvolvimento econômico é um fenômeno 

histórico, decorrente da revolução capitalista, sendo marcado por um aumento contínuo da 

produtividade e renda por habitante, simultaneamente a uma acumulação de capital e 

progresso técnico. Este processo depois de iniciado, se mantem sustentado automaticamente a 

partir dos mecanismos de mercado que estimulam a produção constante de estoque de capital 

e conhecimento técnico. Assim sendo, o desenvolvimento econômico é definido como um 

movimento de transformação desencadeado por três instâncias que formam uma sociedade: 

estrutura, instituição e cultura. “É o aumento sustentado dos padrões de vida possibilitado 

pelo aumento da produtividade de determinadas atividades e/ou pela transferência da mão-de-
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obra dessas para outras atividades com maior valor adicionado per capita por que envolvendo 

maior conhecimento” (BRESSER-PEREIRA, 2006).  

Ao trazer esta discussão para uma perspectiva nacional, Sucsú (2008) apresenta que a 

estratégia de desenvolvimento precisa ser construída em conjunto com a sociedade civil, 

deixando claro os objetivos finais e a trajetória a ser seguida. O autor reitera a ideia de 

Bresser- Pereira (2006) de que o desenvolvimento transpassa diferentes instâncias de uma 

sociedade, mas ele também afirma que o fator econômico não é o essencial, mas sim a 

harmônica interação entre eles. Desta forma, o nacionalismo nesta situação, auxilia na 

caminhada do plano construído, garantido o apoio geral e a representatividade de todo o 

estado-nação, representando o que para Bresser-Pereira (2006) seria a inclusão da cultura na 

estrutura e intuição presentes em um planejamento de desenvolvimento econômico. 

Portanto, políticas sociais, políticas macroeconômicas, instrumentos, 
objetivos, metas, desafios, riscos e mecanismos de avaliação devem, de 
forma inescapável, compor uma estratégia de desenvolvimento, mas se ela 
não for transformada em sonho que movimentos a maioria dos cidadãos 
permanecerá apenas como uma carta de belas intenções (SUCSÚ, 2008, p. 
139).  

E nesta ideia de sonho coletivo que o primeiro governo do presidente Luiz Inacio Lula 

da Silva, 2003-2006,  focou no desenvolvimento regional, segundo Araújo (2013). A partir de 

2003, o governo procurou romper com o modelo costumeiro de crescimento, em que quanto 

mais se acumula riquezas nacionalmente, maior a concentração de renda. Desta forma, o 

objetivo do plano deste governo foi elevar a renda das classes mais baixas, com políticas 

públicas de transferências direta de renda, aumentando o salário mínimo, o que ampliou o 

poder de compra desta parcela da população, complementado por uma expansão de crédito 

com prazos estendidos, visando aquecer o mercado interno de consumo de bens duráveis 

(ARAÚJO, 2013). 

Segundo Araújo (2013) estas medidas, estimularam o investimento no mercado 

interno, garantindo o não escape de moeda nacional, para outros mercados, o que intensificou 

a produção nacional principalmente em regiões que já tinham capacidade para certo 
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dinamismo como cidades médias . Com relação ao crédito nota-se que durante o governo 3

Lula a relação crédito e Produto Interno Bruto (PIB) sai de 25% para 45%, um aumento 

bastante significativo para a geração de inversões na economia doméstica. O que decorreu um 

aumento de empregos formais em todas as regiões do País, inversões causadas por taxas de 

crescimento proeminentes, no período de 2003-2010, todas as regiões cresceram acima de 3% 

ao ano, sendo a média nacional de 4,4%. Portanto, a solução encontrada neste período foi 

fazer uma fusão de política social com a econômica.  

Em vez de considerar primeiro o lado da oferta, como em geral recomendam 
os economistas, atuou-se mais fortemente pelo lado da demanda: elevou-se o 
nível de renda das famílias da base pirâmide social (ARAÚJO, 2013, p. 46).  

Este mecanismo adotado pelo governo federal na gestão Lula, estimulou o  sobre uma 

ótica diferenciada, focando em políticas setoriais que impactassem na redução das 

desigualdades regionais herdadas. Assim se compreendeu que este tipo de política se faz de 

baixo para cima, lidando com a diversidade do país, e repensando estratégias locais para os 

problemas enfrentados (ARAÚJO, 2013). 

Segundo Boisier (2005) existem três óticas do Desenvolvimento Local (DL): como 

uma matriz de estruturas industriais; como um processo endógeno de mudanças estruturais; 

como empoderamento da sociedade local.  

Dentro da perspectiva de estimular a partir da matriz de estruturas industriais, engloba-

se três vertentes: a italiana que leva em consideração fatores como especialização, cooperação 

e competência em relação a base cultural; a francesa, que entende a localidade como um fator 

motivacional para uma abordagem de maior dinâmica empresarial com os agentes locais; e, 

por último, a estadunidense, que valoriza a concentração geográfica das empresas, e as 

vantagens adquiridas desta forma (BOISER, 2005).  

Já pelo ângulo de um processo endógeno de mudanças estruturais, se julga capaz de 

estimular o sistema econômico para que reaja a desequilíbrios externos, tendo sua base 

nacional tão forte que choques internacionais não irão causar grandes repercussões. Segundo 

 [...] o que se compreende como cidades médias só podem ser consideradas no plano conceitual e a 3

partir de uma análise que contemple a situação geográfica da aglomeração ou centro urbano que a 
constituem, seus papéis econômicos regionais, suas relações intermediárias entre cidades pequenas e 
metrópoles, bem como seus papéis político-administrativos. Os papéis econômicos aqui destacados 
são mais aqueles referentes às atividades comerciais e de serviços do que propriamente as industriais 
[...] (SPOSITO, 2004, p. 127).
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esta vertente, isso é conquistado com aprendizagem social e perspicácia para investir em 

regulações sociais locais que estimulem a mudança na estrutura social e econômica (BOISER, 

2005).  

A última vertente considerada pelo desenvolvimento local é o empoderamento da 

sociedade local, uma síntese dos dois outros caminhos apresentados, onde a sociedade se 

apoia por meio de um conhecimento e aprendizado coletivo, para o aprimoramento em um 

determinado setor econômico. Relacionando-se de forma harmônica com o mercado nacional 

e internacional, no contexto da globalização.  

Estando em consciência dos aspectos que englobam o DL, fica claro que o ponto de 

articulação entre elas é a participação ativa da comunidade, uma forte presença social como 

agente de transformação deste espaço, delimitando o que pode ser estimulado para um 

aproveitamento complexo. Reforçando, assim, o próprio conceito de desenvolvimento 

econômico apresentado por Bresser- Pereira (2006) ao justificar a necessidade de uma atuação 

social como um dos eixos a serem estabelecidos para a garantia de um crescimento 

econômico real. Ao mesmo tempo que Sicsú (2006) também afirma ser imprescindível a 

presença da comunidade no plano de desenvolvimento nacional de um pais, o que pode ser 

lido de forma similar para uma esfera micro.  

Ao se deparar com a realidade de desenvolvimento regional, Marshall (1996) afirma 

que estar geograficamente próximo de outras indústrias, possibilita a presença de economias 

de escala que, por sua vez, aumentam a produtividade e os rendimentos da firma inserida 

neste distrito industrial. Isso ocorre devido a presença das economias internas, que se 

estruturam nos interesses ligados diretamente a firma como a existência de mão-de-obra e 

maquinário especializado. Tal qual as economias externas que estimulam a presença de 

atividades complementares a principal, também auxiliando na propagação de conhecimento 

tecnológico entre as empresas.  

Já Myrdal (1960) trabalha a partir da estrutura de acumulação circular cumulativa, a 

organização dos processos produtivos em aglomerados possibilita o surgimento de 

multiplicadores no setor de serviço, que amparado pela instituição do Estado estimula um 

crescimento econômico na região. Conforme Rosendo (2004) este processo de investimento 

público com aumento populacional, atraído devido a ampliação da necessidade de mão de 
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obra, causa um processo de multiplicação secundário das inversões, expandido através do 

aumento da demanda agregada. 

Em complementariedade, Hirschiman (1961), se preocupa em fazer uma análise 

observando a região dentro da esfera macroeconomia que ela se encontra, levando em 

consideração a taxa de desenvolvimento nacional para elaborar as reflexões regionais. 

Elaborando o conceito de encadeamentos produtivos, que se subdividem em encadeamento 

para frente e para trás, no qual o surgimento de uma indústria, impulsiona o aparecimento de 

outras indústrias satélites, aproveitando-se das vantagens locais advinda da proximidade com 

a indústria mestre, assim como suas externalidades, contando com uma produção menor que a 

indústria principal.  

Segundo a lógica de Hirschimam (1961), uma das vantagens deste modelo de 

industrialização é que as decisões de investimento, minimizam os custos e riscos das 

indústrias satélite, garantindo a elas rentabilidade e cada vez mais inversões. Todavia, 

segundo Rosendo (2004), as desvantagens se expressam com a verticalização dos 

investimentos, que normalmente contam com a participação estrangeira na indústria mestre, 

devido ao grande porte das aplicações, desestimulando a indústria nacional em participar da 

atividade principal, que se beneficia apenas das ações derivadas. 

Tendo consciência da existência de uma base para a estruturação do pensamento 

desenvolvimentista regional, Galvão (2013), discorre acerca das políticas regionais 

desenvolvimentistas que são as responsáveis por integrar as políticas sociais e as 

especificidades do território. Este tipo de política está vinculado a um ciclo de produção 

construído por meio de um dinamismo que abrange desde o estoque de mão de obra e capital, 

á inclusão social capaz de se auto alimentar. Todavia, é na forma que esta propulsão é feita 

que se diferenciam os modelos a serem implementados ou não, em qual região uma 

infraestrutura desencadeará em sinergia para a manutenção de um ciclo de crescimento.  

Uma caraterística curiosa deste tipo de política que vale ressaltar é a sua necessidade 

de exclusividade, mas ao mesmo tempo a sua generalização, cada região tem suas 

singularidades que precisam ser tratadas individualmente, entretanto normalmente, o governo 

não planeja uma política de desenvolvimento regional, para uma determinada região, mas sim 

a mesma para todas, o que é por si só incongruente. Haja vista, que elas são delimitadas 

devido as suas características disformes, como aplicar a mesma estratégia em todas elas? E 



  28

objetivar no final um resultado promissor? Portanto, planos genéricos de desigualdade 

regional, investimento em infraestrutura, logística e acessibilidade não terão sucesso para 

além do curto prazo (GALVÃO, 2013).  

Desta forma, o Desenvolvimento Local (DL) pode ser o promotor de uma lógica de 

desenvolvimento alternativo, cujo objetivo é romper com o pensamentos hegemônicos 

dominantes de se reproduzir socioeconomicamente, institucionalmente estabelecido pela 

ideologia hegemônica do desenvolvimento econômico. Silva e Silva (2008) contribuem 

apresentando o desenvolvimento alternativo com quatro premissas fundamentais: i) uma 

crítica à restrita racionalidade econômica, baseada nas políticas de desenvolvimento 

dominante; ii) contra o desenvolvimento realizado de cima para baixo e em prol de um 

processo de baixo para cima, com a participação popular em sua concepção teórica e não 

apenas na prática; iii) privilegiar a escala local, tanto como ação social como de reflexão; e iv) 

rompimento com uma estrutura econômica centrada em apenas práticas de produção 

capitalista.  

No DL é fundamental considerar as origens e identidades culturais de determinadas 

zonas, pois em âmbito local, os seus desequilíbrios particulares são mais facilmente 

administrados e, portanto, tem melhores chances de obterem sucesso. Cabe salientar que, o 

considerado “local” não tem relação a sua distribuição espacial, mas sim as suas relações 

econômicas, sociais e culturais, que o definem e o diferenciam de outra localidade, ao mesmo 

tempo, que o desenvolvimento não se restringe apenas a visão econômica, englobando todos 

os elementos sociais, culturais e particulares que afetam este processo (SILVA; SILVA, 2008).  

A Economia Solidária na sua visão contextual, como outra forma de agir 

economicamente, gera prelúdios e facilidades para a dinâmica do Desenvolvimento Local, ao 

considerarmos a implementação de uma gestão social na racionalidade solidária. De acordo 

com Costa (2011), este processo se dá de forma diferente da interação do gestor com os 

sujeitos, na qual a sua construção é feita a múltiplas mãos e em constante processo de 

inovação, formando assim uma experiência mais próxima da real democracia. No todo, 

almeja-se que esta multiplicidade seja capaz de garantir o máximo de expressividade local 

possível, formando uma unidade em torno dos grupos de interesses ali dispostos.  

Os Fóruns Locais de Economia Solidária exaltam e trabalham com as particularidades 

existentes, ressaltando as lideranças comunitárias dispostas a integrar este processo. Portanto,  
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[…] quando se constata a utilização de recursos e valores locais, sob o 
controle de instituições e de pessoas locais, e daí resulta benefícios para as 
mesmas e para o meio local, pode-se dizer que estamos perante um processo 
de desenvolvimento local (SILVA; SILVA, 2008, p.7).  

Silva e Silva (2008), assim como Boisier (2005) setoriza o Desenvolvimento Local, 

todavia, foca sua análise nas políticas públicas que perpassam este processo, portanto afirmam 

existir três tipos de abordagens diferentes das políticas de DL: a) centralizada no Estado; b) 

baseada nos mecanismos do mercado - na qual a empresa privada desencadeia o principal 

papel; e c) no desenvolvimento iniciado na localidade, com ampla participação comunitária. 

Destaca-se que o aparecimento destas abordagens se deu como resposta à crise do bem-estar 

social , na qual as instituições governamentais a trabalhavam com duas vertentes de respostas: 4

a neoliberal, que baseia sua defesa na prestação de serviço privado, e a progressista, que tutela 

a imprescindibilidade da presença do Estado na oferta de serviços sociais, propondo uma 

articulação entre Estado e sociedade civil na formulação de soluções.  

De acordo com França Filho (2008), a Economia Solidária oferece uma oportunidade 

de inserção econômica, independente da qualificação da mão de obra dos seus agentes, 

compondo um montante majoritariamente desqualificado, para assumir postos de trabalho na 

economia capitalista. Assim a concepção sustentável-solidária acredita o combate à pobreza 

se dá pelo estímulo ao Desenvolvimento Local.  

Considerando-se que existe uma valorização de soluções endógenas, parte-se da ideia 

de que todo local, bairro ou comunidade por mais carente que seja, pode ser portadora de 

soluções para os seus próprios problemas. As redes de Economia Solidária formadas pela 

associação de cooperativas e outros empreendimentos solidários cumprem este papel de 

articulação territorial, com os diferentes EES e as instituições, representando uma via 

sustentável-solidária na promoção do desenvolvimento (FRANÇA FILHO, 2008).  

A Economia Solidária tem os mecanismos para o fomento do desenvolvimento local, 

valorizando a diversidade, preocupando-se com o ambiente e prática econômica integrada a 

ele, construindo alternativas sociais para a inserção de trabalhadores e geração de renda, 

desmistificando as técnicas e promovendo a democratização participativa (autogestão). Ao 

mesmo tempo,  

 Faz referência a crise estabelecida com o fim do Estado de Bem-Estar Social que se encarregava da promoção 4

social e da economia. 
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O facto é que muitas políticas sociais e econômicas provam que são mais 
eficazes quando aplicadas no âmbito local: mobilizando todos os actores da 
comunidade em causa e envolvendo-os de forma activa na vida econômica, 
social, cultural e política estabelecendo-se desta forma uma base mais sólida 
para o desenvolvimento sustentável do território (SILVA; SILVA, 2008, p.
10).  

Isso reafirma a importância da política pública para a concretização do processo de 

desenvolvimento, fazendo da inserção econômica solidária um caminho viável para a 

implementação de programas e projetos, com apoio de instituições locais, públicas e privadas, 

fortalecendo a formação dos trabalhadores solidários. O Desenvolvimento Local via política 

pública, se dá na parceria do Estado com a sociedade civil, haja vista que sem os 

trabalhadores, apoiados pelas instituições para conduzirem este processo, o resultado final 

tende a se desviar do seu propósito desenvolvimentista (SILVA; SILVA, 2008).  

Parte dos frutos de se estimular o Desenvolvimento Local por uma via sustentável 

solidári, é a promoção de bem viver social que advém para seus envolvidos. Considerando o 

bem viver como uma visão de experiência e prática, pode ser entendido como uma relação do 

homem com a natureza, com o modo de produção, a vida social e espiritual, ligando-as de 

forma indissociável. Olhando pelo lado ético, é uma construção de sociedade diversificada e 

extremamente plural, com acordos que garantam o mínimo bem-estar coletivo comum e 

socialmente compartilhado. Desta forma, o bem viver é uma criação cultural de escolha de 

sociedade baseada no respeito à vida, em todos os seus âmbitos (ASCARRUNZ, 2011).  

Ascarrunz (2011), afirma se tratar de um conceito genuinamente americano, pois é a 

tradução do conceito indígena de Sumak Kawsay (quéchua equatoriano) e Suma Qamaña 

(aimará boliviano), os quais nascem de uma não compreensão cultural indígena da América 

Latina, dos termos ocidentais “desenvolvimento” e “progresso”. Na busca por simetrias, 

criou-se o seu equivalente em língua indígena, que por motivos culturais não tem a mesma 

definição que seus propulsores.  

Brasil e Brasil (2014) destacam a importância de não se confundir o bem viver com 

bem-estar, tendo consciência que a última está entrelaçada com o mal-estar de outros, numa 

balança mal regulada, em que um acréscimo de bem-estar gera inúmeros mal-estares, pois se 

baseia em uma lógica individualista capitalista. Já o bem viver se pauta em uma lógica 

comunitária de reciprocidade e reconhecimento da natureza, como parte da sociedade e não 

um meio para geração de lucro.   
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É neste aspecto que os autores discorrem sobre a incompatibilidade de uma 

implementação do bem viver na política pública desenvolvimentista brasileira, enquanto a 

Economia Solidária não possuir um marco jurídico, que garanta autonomia constitucional e 

institucional para a alocação de recursos e políticas. Partindo da análise dos autores, é 

incompatível a geração de uma forma alternativa de desenvolvimento, ao mesmo tempo que a 

EcoSol precisa se submeter a ministérios que fazem uso de mecanismos capitalistas de 

política econômica (BRASIL; BRASIL, 2014). 

 Para a aplicação do bem viver na política pública, Ascarrunz (2011) afirma que existe 

uma divisão dimensional necessária entre a dimensão da experiência e prática e a dimensão 

ética e política. Para a autora, o primeiro deve ser descartado neste cenário, por estar ligado à 

pluralidade cultural, social e regional, evocando múltiplas opções de gestão produtiva, 

material e política, além das opções lúdicas que são imensuráveis e extremamente difíceis de 

se entender. Já com a segunda dimensão, é possível haver a construção de uma outra 

sociedade, diversa e plural, com o estabelecimento de acordos mínimos para a delimitação de 

conquistas e expectativa de bem viver coletivo comum e socialmente compartilhado.  

Portanto, partindo desta divisão dimensional apresentada por Ascarrunz (2011), a 

viabilidade de inserção do bem viver como prática política de Economia Solidária é possível e 

foi tema da V Plenária Nacional de Economia Solidária de 2012, em Luziânia-GO. O que 

demostra a preocupação e integração do movimento de EcoSol nas reivindicações 

comunitárias, visando estimular seus desenvolvimentos locais e de bem viver. 

1.3. Os empreendimentos econômicos solidários no modelo capitalista 

Segundo Singer (2002), as empresas solidárias e capitalistas têm três pontos de grande 

diferença entre elas, as remunerações, os excedentes anuais e a gestão. No quesito 

rendimentos, nos empreendimentos solidários os sócios fazem retiradas nas proporções 

combinadas entre eles, em assembleia. É comum a fixação de limites máximos e mínimos 

entre as retiradas realizadas, visando garantir a equidade entre os trabalhadores. Vale salientar 

que as desigualdades entre o rendimento dos trabalhadores se justifica na perspectiva de que 

um trabalho mais elaborado tenha direito a maiores quantias, dado que auxiliam montante 

maior para os demais. Esta organização difere totalmente da lógica capitalista de livre 
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mercado, em que o retorno dos trabalhadores é baseado no equilíbrio do mercado e a 

ampliação dos salários se faz pela força sindical, como uma imperfeição de mercado.  

O caminho que os excedentes anuais tomam nas empresas capitalistas é a divisão do 

lucro entre pagamento de dividendos para os acionistas e o fundo de investimento, sendo que 

no longo prazo o fundo é revertido em capital visando ampliar os lucros da empresa e, em 

consequência, o montante dos acionistas. Em contrapartida, nos EES, as sobras têm três 

destinos, o fundo de educação, o de investimento e a divisão entre os sócios (baseado no 

critério que melhor convir ao grupo) (SINGER, 2002). 

Por último, os empreendimentos solidários realizam a autogestão de forma 

democrática, com assembleias gerais ou por representantes de setores. Na organização 

setorial, as ordens e as instruções acontecem de baixo para cima, em que os representantes 

estão subordinados as percepções dos níveis mais baixos, partindo da lógica que são os 

trabalhadores de base que têm a consciência do que está realmente acontecendo com o 

empreendimento. Na noção capitalista, a firma faz uso da heterogestão, que consiste na 

administração hierárquica, com o fluxo de informações fluindo de baixo para cima e o de 

ordens no sentido inverso. Este modelo tende a aflorar a competição exacerbada entre setores 

e grupos visando aumentar a lucratividade da empresa, entretanto, este comportamento pode 

criar ambientes hostis, com assimetria de informações, prejudicando o funcionamento 

empresarial do todo (SINGER, 2002). 

Tendo definidas as principais diferenças existentes entre as empresas capitalistas e os 

empreendimentos solidários, passemos para o seu processo de inserção econômica. Uma das 

situações que cercam a implementação da Economia Solidária no Brasil são as dúvidas em 

volta de um processo produtivo que é estranho à maioria das pessoas, portanto, a criação de 

mitos em torno dele é uma situação corriqueira. Segundo Culti et al. (2010), existem quatro 

mitos preconcebidos sobre a Economia Solidária: ser um setor à parte; ser uma economia 

caritativa de reparação; ser uma sub economia reservada aos excluídos; e estar condenada a se 

dissolver na economia privada ou pública.  

O mito de a que a Economia Solidária seria um setor à parte, de acordo com os 

autores, se sustenta na ideia da EcoSol não ter circulação de dinheiro, se restringindo apenas a 

uma lógica comunitária de ajuda mútua e voluntariado. A esfera de trocas é sim parte do 

universo solidário, entretanto, não é a sua única abordagem, os empreendimentos solidários 
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atuam diretamente com o setor mercantil, seja por meio de bancos comunitários em uma 

escala local, ou como partes de uma cadeia logística de produção, além da oferta de serviços 

(CULTI et al., 2010).  

Ainda segundo Culti et al. (2010), o mito que a Economia Solidária seria uma 

economia caritativa de reparação, focada na caridade, fazendo alusão ao terceiro setor, sendo 

que um dos princípios da EcoSol é a viabilidade econômica, assim como a solidariedade, o 

que não seria possível caso fosse feito caridade. O terceiro mito faz alusão à uma sub 

economia reservada aos excluídos, o que por si só é uma adição dos preconceitos anteriores. 

Assim, como uma subestimação das pessoas, visa minar a autoestima, além de julgá-las 

incapazes de se inserirem no mercado formal ou como empreendedoras. Ao mesmo tempo, 

vale lembrar que  

Vive-se numa sociedade democrática onde os empreendimentos econômicos 
solidários abrem a possibilidade de construção de condições mais justas de 
produção e distribuição dos ganhos e, consequentemente, de melhor 
condição de vida (CULTI et all, 2010, p. 19).  

O último mito que cerca os EES é o de que a Economia Solidária estaria condenada a 

se dissolver na economia privada ou pública, e se baseia na ideia que a EcoSol só teria 

sucesso em setores não desbravados pelo capitalismo, que ainda não são interessantes para o 

capital. Assim, a Economia Solidária estaria enquadrada em uma perspectiva temporária de 

atuação, o que por si só é infundado, já que existem empreendimentos solidários atuando em 

todos os setores da economia, com êxito que não se quantifica apenas financeiramente 

(CULTI, ET AL, 2010).  

Pensando em dar aporte aos desafios enfrentados pelos empreendimentos solidários e 

todos os indivíduos que estavam interagindo e fazendo a EcoSol existir no Brasil, é que surgiu 

a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), junto ao Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), durante o primeiro Governo Lula (2003-2006), coordenada por Paul Singer. 

Durante estes anos de atuação, foram criados aportes de apoio aos empreendimentos junto ao 

Governo Federal, como um processo de formalização e qualificação dos agentes de apoio 

técnico, uma maior organização por parte do movimento social e fomento de políticas 

públicas para o surgimento de novo trabalhadores solidários (SINGER, 2014), apresentado na 

Figura 2.  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A Figura 2 apresenta a organização da Economia Solidária a partir de cinco eixos: a 

situação de desequilíbrio econômico que levou a sua propagação, a institucionalização junto 

ao Estado brasileiro, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), o apoio técnico e os 

empreendimentos econômicos solidários.  

O eixo em verde e vermelho é o panorama econômico brasileiro da década de 1980, 

em que se iniciava uma ruptura na tendência da estruturação do mercado de trabalho com 

predomínio da crise do desenvolvimento capitalista. A década posterior (1990) foi 

acompanhada por uma adoção de medidas neoliberais, de ajuste, que aprofundaram um 

quadro de estagnação da renda per capta e desaceleraram o surgimento de novos empregos 

formais, ampliando o desemprego e aumentando os postos de trabalho precários 

(POCHMANN, 2004).  

Assim, segundo Pochmann (2004), se inicia o processo de aproximação da EcoSol 

com os trabalhadores brasileiros, com a busca de sinergias coletivas por meio de atividades e 

saberes acumulados. O autor também destaca que a vinculação das ações governamentais 

geralmente são feitas em caráter compensatórios e incapazes de oferecerem alternativas 

ocupacionais diante da crise de desenvolvimento capitalista no Brasil, reproduzindo 

assistencialismos improdutivos.  

A institucionalização do Estado brasileiro, a qual Pochmann (2004) faz menção, é o 

eixo laranja a ser apresentado na Figura 2. Nota-se que existe uma ampla construção de 

estruturas políticas encabeçadas pela Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

que emite o Cadastro Nacional de Economia Solidária (CADSOL), visando oferecer aos EES 

a identidade da EcoSol, os empreendimentos são cadastrados e, após análise, recebem uma 

Declaração de Empreendimento Econômico Solidário (DCSOL), o que permite aos EES 

participarem de programas federais voltados para a EcoSol. A mesma lei que instaurou a 

secretaria também implementou o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), cujo 

objetivo é conciliar os interesses da sociedade civil e dos órgãos governamentais (RIBEIRO, 

2017).  

Durante a Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), foi elaborado o 1º 

Plano Nacional de Economia Solidária, com vigência de 2015 a 2019, que desenvolveu metas, 

planos e ações construtivas para o fomento da EcoSol. O Sistema Nacional de Informações 

em Economia Solidária (SIES), disponibiliza, por meio do atlas digital da Economia 
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Solidária, o mapeamento de Economia Solidária de 2003 e 2017, o qual foi realizada em 

âmbito nacional por instituições do apoio técnico a EcoSol. O Observatório de Economia 

Solidária e do Cooperativismo (ONESC) é um banco de dados de economia solidária extenso 

e complexo, que conta com os dados da SIES para realizar a análise e tabulação, e também 

com o auxílio do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) (RIBEIRO, 2017). 

Os empreendimentos econômicos solidários (EES) é o eixo de atuação da economia 

solidária na perspectiva de uma geração de renda e trabalho lícito, apoiados na igualdade, 

solidariedade, mutualismo e autogestão, têm princípios básicos atraentes, principalmente para 

uma parcela da população que vive em situação de miséria e pobreza extrema. Os primeiros 

EES que se tem noção de surgimento no Brasil, em detrimento da listagem apresentada na 

Figura 2, são as fábricas recuperadas, mediante a atuação da ANTEAG (Associação Nacional 

de Trabalhadores e Empresas de Autogestão), que visava garantir aos trabalhadores da 

indústria a proteção do rendimento mínimo (SILVA, 2018).  

O eixo formado pelo apoio técnico, no qual integram os movimentos sindicais, as 

ITCP’s (Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares), as Caritas brasileiras e as 

organizações não governamentais (ONGs) de instituições do Terceiro setor e filantropia.  Com 

relação às ITCP’s, elas nascem dentro de universidades públicas visando se dedicarem à 

organização popular de baixa renda, com apoio administrativo, jurídico e de formação, sendo, 

assim, o primeiro caminho de institucionalização da Economia Solidária no território 

nacional. Foi por meio das ITCP’s que os EES passaram a ter voz ativa, a terem acesso a 

editais tanto privados quanto públicos e, principalmente, a serem estudados e reconhecidos 

como uma forma alternativa de relação econômica (SILVA, 2018).  

Pelo lado social, que compõe mais um eixo da Figura 2, a organização do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES) se dá a partir do Fórum Social Mundial (FSM), por 

meio do grupo de trabalho de Economia Solidária, o qual dá maior visibilidade às práticas 

solidárias ocorrentes e organiza o movimento social específico da EcoSol e requer a criação 

da SENAES (FBES, 2015).  

Junto com a SENAES, o FBES e os EES, a Economia Solidária se faz uma realidade 

cada vez mais consolidada no território nacional, sendo todo este processo de 

institucionalização feito junto ao Governo Federal, pioneiro (SINGER, 2014). Destarte, se 
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levarmos em consideração a articulação social que envolve o surgimento da secretaria e o 

debate institucional que ganha outra roupagem a cada política governamental adotada, o que 

torna todo o processo extremamente frágil perante o jogo de poderes e interesses que cercam 

a política. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais dão tom aos debates das práticas, 

dimensões, limites e possibilidades, buscando emancipação social na atuação política e 

econômica da EcoSol. 

Segundo o mapeamento realizado em todo o território nacional em 2013 pelo Sistema 

de Informação em Economia Solidária (SIES), com o auxílio de instituições de apoio técnico 

espalhadas por todo o pais, a Economia Solidária brasileira contava com 19.708 

empreendimentos, sendo 10.793 unidades na área urbana e 6.856 na área rural. Este montante 

foi dividido perante as cinco macrorregiões, da seguinte forma: 40,80% dos empreendimentos 

no Nordeste, 16,70 % de empreendimentos no Sul, 16,38 % de empreendimentos no Sudeste, 

15,87% de empreendimentos no Norte e 10,25% de empreendimentos no Centro Oeste. Nota-

se um contraste na concentração de EES o Nordeste, sozinho representa a maior concentração 

de toda a Economia Solidária do país, principalmente se comparado com a região Centro 

Oeste, que conta com pouco mais de 10% dos empreendimentos nacionais, enquanto 

curiosamente a região Sudeste e Sul, apresentam porcentagens extremamente próximas, sendo 

seguidas pelo Norte (RIBEIRO, 2017). 

Estes empreendimentos, quando vistos por uma perspectiva das atividades econômicas 

realizadas, seguindo o recorte macrorregional, apresentado na Tabela 1 a seguir, nota-se uma 

concentração na área de produção ou produto e comercialização, e a região Nordeste como a 

líder absoluta destes empreendimentos de produção, sendo seguida pelo Sul e Sudeste, com 

novamente informações similares.  
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Tabela 1 - Atividades Econômicas Realizadas pelos Empreendimentos segundo as 
Macrorregiões  -  2009-2013 

Fonte: Extraído de Ribeiro, (2017).  

Destaca-se na Tabela 1, uma preponderância dos empreendimentos pela atividade de 

Produção ou Produção e Comercialização com 56% dos empreendimentos e também com as 

maiores concentrações por macrorregião, sendo a atividade mais representada em todas as 

cinco macrorregiões. Outro dado que se nota na Tabela 1 é a baixa incidência de 

empreendimentos nas atividades de Poupança e Crédito ou finanças solidárias em quatro das 

cinco regiões, sendo o Nordeste a segunda atividade econômica de menor ocorrência, em que 

as Trocas de produtos ou serviços assumem o menor número de empreendimentos 

econômicos solidários.  

Uma informação que Ribeiro (2017) traz como destaque em sua análise é a presença 

dos empreendimentos de consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios, que ocupa o 

segundo lugar das atividades dos empreendimentos solidários no Nordeste e também do total 

dos EES. Desta forma, enquanto a produção se destaca em primeiro com os 56%, o consumo 

Local

Troca de 
produtos 
ou servi-

ços

Produção ou 
produção e co-
mercialização

Comercialização 
ou organização 

da comercializa-
ção

Prestação 
do serviço 
ou traba-

lho a 
terceiros

Poupança, 
crédito ou 
finanças 

solidárias

Consu-
mo, uso 
coletivo 

de bens e 
serviços 

pelos 
sócios

Nº 
EES %

Cen-
tro-

oeste
81 1.239 279 106 8 308 2.021 10,25

Nor-
deste 174 3.987 497 445 177 2.760 8.040 40,77

Norte 97 2.435 168 240 20 167 3.127 15,91

Sudes-
te 31 1.642 869 265 25 396 3.228 16,37

Sul 47 1.778 815 240 98 314 3.292 16,70

Total 430 11.081 2.628 1.296 328 3.945 19.70
8 100

% 2,2 56,22 13,33 6,58 1,66 20,01 100
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a segue com 20% dos empreendimentos, sendo esta a segunda atividade econômica mais 

expressiva em âmbito nacional, deixando a comercialização e/ou organização da 

comercialização como terceiro maior volume de empreendimentos, com 13% do total da 

Economia Solidária no Brasil.   

1.4. Políticas Públicas e o movimento político de Economia Solidária 

Segundo Souza (2006) as políticas públicas (PP’s) são campos multidisciplinares, em 

que existem inúmeras explicações sobre a natureza das políticas públicas e seus processos. 

Suas teorias precisam abordar as inter-relações do Estado, política, economia e sociedade. 

Portanto, a autora constata que, existem diferentes definições do que é política pública como: 

Mead (1995) a análise do governo à luz das questões públicas; Lynn (1980) as ações do 

governo que irão produzir efeitos específicos; de Peters (1986) soma das atividades do 

governo, que influenciam a vida dos cidadãos; Dye (1984) as decisões do governo; e Laswell 

que propõe questões de quem ganha o quê, porquê e que diferença faz. Apresenta a seguinte 

resposta:  

Pode-se, então, resumir políticas públicas como o campo do conhecimento 
que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa 
ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no 
rumo ou curso dessas ações (variável dependente) (SOUZA, 2006, p. 26).  

Em que a formação é feita nos governos seguindo os propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

Portanto, as políticas públicas são diversas unidades em totalidades organizadas, sendo uma 

área que se torna território de varias disciplinas, teorias e modelos analíticos, mesmo sendo 

formalmente um ramo das ciências políticas, é uma área que comporta diferentes óticas e 

interpretações (SOUZA, 2006).  

A autora aponta ainda que a busca de eficiência nas políticas públicas se tornaram a 

realidade das PP’s, em que a credibilidade e delegação para instituições com “independência” 

política, tomam força. No qual o Estado passa por uma crise fiscal e ideológica, em que a 

crença na pluralidade se fragmentou, logo, as políticas públicas passam a ser fruto de uma 

análise racional. A credibilidade assume papel central neste cenário, em que a importância 

está nas regras pré-anunciadas, no que, na capacidade discricionário dos políticos e dos 
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grupos de interesses. Todavia, existem algumas tentativas de inserção participativa nas 

políticas, impulsionadas por organizações multilaterais, e do compromisso assumido por 

alguns partidos que vem realizando algumas experiências como: fóruns decisórios, conselhos 

comunitários e orçamentos participativos (SOUZA, 2006). 

Mesmo com a ocorrência destas experiências de delegação de poder para grupos de 

interesses, o governo continua tomando decisões sobre situações problemas e elaborando 

políticas públicas para enfrenta-las. As instituições no processo de formulação de PP’s 

assumem um papel decisório, segundo a teoria neo-institucional, na qual defende-se que as 

questões da política pública são, em uma democracia, do interesse de ações coletivas e da 

distribuição de bens coletivos, assim, de uma forma racional a formulação de PP’s deve se 

feita visando o coletivo não interesses personalizados.  

Para Dagnino (2002), a estrutura estatal se mantém intocada e resistente aos impulsos 

participativos, que insistem em se integrar na sua organização. Parte-se, portanto, da 

participação da sociedade civil o papel de agente de transformação do Estado e da sociedade, 

buscando eliminar desigualdades e instaurar a cidadania, assim como romper com a 

construção estatal posta. 

A autora também se dispõe a deixar claro que os espaços públicos de participação 

devem ser vistos como relações complexas de forças heterogêneas, que se organizam por 

meio de atores com diferentes interesses, que disputam um mesmo projeto político. Faz-se do 

espaço de formulação de políticas públicas uma arena de interesses, onde são colocados em 

embate propostas de cunho imediato, em contrapartida, com a construção de um projeto de 

ordem hegemônico, empenhado em minar a ordem social desigual posta na estrutura 

societária (DAGNINO, 2002).  

Di Giovanni (2009) considera a política pública como a intervenção do Estado em 

situações sociais problemáticas dentro da sociedade. Assim, elas possuem um ciclo de seis 

momentos: desequilíbrio percebido pela esfera governamental formulação de conduta 

implementação da política pública monitoramento da interação, avaliação do resultado final e 

readequação. A escolha da situação-problema, como Dagnino (2002) apresenta, parte também 

da sociedade civil em demostrar desconforto com a realidade, que se organiza em prol de 

mudanças das condições postas. 
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Iglesias (2013) questiona as peculiaridades do movimento solidário, como um espaço 

de articulação de diferentes grupos, com objetivos variados, unificados pela autogestão, 

geração de renda e trabalho, promovendo uma plataforma territorial de desenvolvimento, ao 

mesmo tempo que, dialoga com a esfera governamental em busca de política públicas de 

fomento. Destaca-se, assim, a importância de uma reflexão acerca da configuração do 

movimento social, comparativamente as demais experiências de organização de grupos 

sociais brasileiros.   

Para tratar de movimento social, Melo Junior (2007) julga relevante alguns pensadores 

que se dedicam ao tema. Dentre eles, estão: a Escola de Chicago, em especial a 

psicossociologia; o interacionismo simbólico de Herbert Blumer; Claus Off e o olhar marxista 

sobre as ações coletivas; as perspectivas de análise sócio-históricas de Charles Tilly; e as 

ações coletivas de Mancur Olson.  

Para Hebert Mead, um autor da Escola de Chicago, as organizações sociativas 

acontecem somente em dois casos: uma identificação com os atos e ações dos outros, e a 

partir disso, a construção de respostas vinculadas ao determinado grupo. Já Hebert Blumer 

parte metodologicamente do interacionismo simbólico, que é uma inserção da natureza 

simbólica da vida social dos seres humanos, destacando os significados sociais produzidos 

pela relação dos agentes, assim, concebendo o conflito social como inevitável e natural 

(MELO JUNIOR, 2007).  

Segundo Melo Junior (2007), Claus Off discorre sobre à crise da sociedade capitalista 

e do trabalho. O autor acredita que existem alguns conflitos e ações coletivas que ultrapassam 

os aspectos econômicos e estruturais, em que os conflitos sociais e políticos não se 

enquadram nas pespegues estabelecidas em algumas teorias sobre trabalho e capital. Isso 

ocorre, de acordo com Claus Off, pois existe uma mescla entre os conflitos referenciados pelo 

trabalho com os conflitos não referenciadas pelo trabalho.  

Charles Tilly, por sua vez, parte da perspectiva de análise sócio-histórica, 

considerando as diferentes nuances da formação dos grupos, que irão definir o sucesso da 

mobilização, sendo assim que são as conexões entre os integrantes do grupo permitem a ação 

coletiva. Por fim, Mancur Olson, enxerga o conjunto de forma fragmentada em grupos de 

interesses, e não em uma identidade coletivas de ações coletivas, como os antecessores 

(MELO JUNIOR, 2007). 
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Tendo isso em vista, justifica-se um debate sobre a construção da ação coletiva na 

Economia Solidária a respeito da perspectiva da teoria da mobilização de recursos de Mancur 

Olson. Na análise de Melo Junior (2007), Olson parte da perspectiva de que os movimentos 

sociais são compostos por grupos de interesses, os quais proporcionam o ponto de partida 

para a integração e formação das mobilizações. Dentro desta lógica racional, os envolvidos 

partem de um processo utilitarista na tomada das decisões coletivas para a realização de seus 

objetivos, sendo influenciados por suas decisões morais, políticas e econômicas individuais.  

Desta forma, a definição de um objetivo comum na disputa coletiva é mais fácil 

quando em grupos maiores, haja vista que as diferenças individuas entre eles torna mais 

simples a visão dos pontos similares de luta. Em contrapartida, os grupos pequenos 

usualmente enxergam um desafio na fixação de objetivos comuns, pois as semelhanças entre 

eles causam um processo de múltiplos interesses (MELO JUNIOR, 2007).    

Todavia, Olson (1999) afirma que os grupos menores têm uma maior facilidade de 

alcançar o benefício por causa da atração individual que o mesmo exerce em cada um, 

enquanto que, em grupos maiores, isso se dissipa. Quanto maior for o grupo, mais longe ele 

estará do ponto ótimo de obtenção do benefício coletivo e, portanto, menos provável que se 

obtenha algum ganho.  

Olson (1999), acredita que mesmo existindo subgrupos antagônicos, a organização 

existe para servir a um interesse comum de seus membros, e esta afirmação não pressupõe 

que não existam conflitos internos de grupos que estejam sendo desprezados. “Assim como se 

pode supor que os indivíduos que pertencem a uma organização ou grupo tem um interesse 

comum, eles também têm interesses puramente individuais, diferentes dos interesses dos 

outros membros do mesmo grupo ou organização” (OLSON, 1999, p. 20). Algumas vezes, um 

dos interesses individuais de um subgrupo pode ser contra ao dos outros subgrupos, neste 

caso o que prevalece é o interesse comum, que compõe a identidade da organização.  

Offe (1986) complementa as teorias apresentadas, com a noção de oportunismo no 

qual ele acredita, que algumas associações tende a se firmarem em ações já amplamente 

consolidadas, como greves e partidos políticos ligados aos seus interesses. Todavia, é esta 

prática que impede a promoção de uma ruptura com os desafios enfrentados, afetando as 

conquistas dos interesses pleiteados. Numa espécie de submissão “voluntária” que todos 
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sedem seus direitos em prol do congregado pelo coletivo que se mantem em uma posição já 

estabelecida.  

Para os líderes, resguarda-se a função de administração dos interesses dos 

participantes, em promoção coletiva dos indivíduos, sendo eles os guias e responsáveis pela 

mobilização popular e pelas ações coletivas. Ao mesmo tempo, os líderes dos subgrupos 

devem indicar aos membros dos seus grupos, que estes busquem os resultados coletivos 

(MELO JUNIOR, 2007). 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Capítulo 2- O movimento de Economia Solidária em Campos dos Goytacazes: a 

construção de saberes e “quereres” interdisciplinares 

Este capítulo tem como objetivo analisar o histórico da Economia Solidária em 

Campos dos Goytacazes, entendendo as motivações para a sua implementação e articulação, 

trazendo a visão dos empreendimentos da EcoSol, que estão vinculados ao Fórum Local de 

Economia Solidária Municipal de Campos dos Goytacazes (FLES/CG) e a Incubadora 

Tecnológica de Empreendimentos Populares (ITEP).  

Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com alguns representantes 

considerados chaves para a promoção e a manutenção da Economia Solidária local. Os 

entrevistados são líderes de seus segmentos políticos e, portanto, suas falas simbolizam a 

realidade vivenciada coletivamente. Desta forma, as perguntas realizadas, que constam no 

Apêndice A, foram divididas em três pontos: processo de formação do segmento, participação 

no FLES/CG e luta política.  

Seguindo estes critérios, foram nove entrevistados, representando os seguintes 

segmentos (formulário no Apêndice B): Assessoria Técnica, Alimentação, Assentamentos da 

Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Quilombolas, Cooperativas de Catadores de Material 

Recicláveis, Pesca Artesanal, Artesanato e Cooperativas Populares.  

Na primeira seção, encontra-se a formação econômica da região Norte Fluminense e 

do município de Campos dos Goytacazes. Na segunda seção está o processo cronológico que 

levou a consolidação do movimento de Economia Solidária até o período em que este trabalho 

foi realizado. Ele é apresentado pela visão da técnica fundadora da ITEP e do site da mesma 

instituição, a qual realiza acessória técnica a empreendimentos solidários, vinculada ao FLES/

CG e foi a promotora da EcoSol no território Norte Fluminense.  

 A terceira seção apresenta o Fórum Local de Economia Solidária, sua estrutura 

organizacional e os segmentos que o compõem, fazendo uso da observação participante 

realizada nas plenárias de FLES/CG no período de dezembro de 2017 a março de 2019, assim 

como as entrevistas individuais com cada líder de segmento. 

No preenchimento da carta de adesão, os EES são estimulados a classificarem uma 

serie de categorias, usadas nacionalmente para a organização da EcoSol. Após o 

preenchimento dos dados locacionais coletivos e individuais dos membros, eles são impelidos 
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a selecionarem a modalidade de empreendimentos, apenas uma entre as sete opções, valendo 

salientar que a referente aos Gestores Públicos e Instituições para Assessoria Técnica não 

foram consideradas por fazerem parte de uma outra instância. Enquanto, em atividade (s) 

econômica (s) de seus membros e a atividade coletiva, é possível respostas múltiplas, na 

seleção principal existem oito opções viáveis e na secundária, que é específica, cinco 

alternativas.  

Os dados coletados foram previamente tratados, excluindo-se os empreendimentos não 

mais ativos economicamente, gestores públicos e assessorias, considerando apenas as cartas 

de adesão reconhecidas até maio de 2019. Salienta-se que a estrutura organizacional de 

empreendimentos solidários é extremamente flexível, o que facilita a volatilidade do 

surgimento e declínio, ao mesmo tempo que dificulta uma análise quantitativa do volume de 

ações realizadas.  

2.1.  Formação econômica da região Norte Fluminense 

Segundo Totti (2006), a região Norte Fluminense tem duas fases econômicas 

importantes: a sucroalcoleira e a do petróleo. A primeira fase, teve seu tempo de auge até os 

primeiros anos do século XX, enfrentando cada vez mais dificuldades de se reproduzir, 

todavia é de vital importância para se entender como se deu a dinâmica espacial da região. 

Por sua vez na segunda fase, a indústria petrolífera, teve sua propulsão em 1970, 

principalmente nos municípios recebedores de  royalties em proporções distintas como: 

Campos dos Goytacazes, Macaé e Quissamã, São João da Barra, Carapebus, Cardoso 

Moreira, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e Conceição de Macabu.  

A formação socioespacial de Campos dos Goytacazes remonta ao Brasil Colônia e, 

portanto, é a base para se entender a desequilibrada distribuição fundiária, com uma forte 

concentração de terras , que a herança canavieira, posteriormente intensificada nas usinas de 

cana de açúcar, garantiram significativos desníveis sociais e econômicos na região.  A partir 

da década de 1970, com a ascensão da indústria petrolífera, a economia campista passou de 

uma estrutura econômica dinâmica e diversificada com a produção de café e açúcar, algodão, 

indústria têxtil e cerâmica, com representatividade nacional, para uma estrangulada em apenas 

um setor. Devido a rápida virada das fases econômicos na região, e o não preparo social da 
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população, houve uma intensa proletarização do campo, marcada com precarização do 

trabalho e ampliação da pobreza na região (CRUZ, 2006). 

As décadas posteriores foram marcadas por inúmeras tentativas de estimular o 

desenvolvimento local, sem realmente se preocupar com os trabalhadores locais, focando-se 

em encorajar as elites sucroalcoleiras a diversificarem seus investimentos e garantindo ao 

governo municipal arrecadações milionárias com os royalties. Todavia, as riquezas recolhidas 

com a exploração do petróleo não se espelharam em melhoras de indicadores sociais, 

mantendo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)  em uma baixa posição 5

no ranking nacional, ao mesmo tempo que, as famílias pobres e indigentes se mantiveram 

altas, segundo o Mapa da Fome FGV/IPEA (CRUZ, 2006). 

Tendo os indicadores em perspectiva, as variações enfrentadas no município de 

Campos a partir do ano de 2010, vem mostrando um ganho em taxa de crescimento. 

Observando o IDHM, de 2000 para 2010, houve um ganho de 16%, o município tinha 0,618 

pontos e passou a ter 0,713 pontos, tendo a dimensão de maior crescimento a educação, 

seguida por longevidade e renda. No que se refere ao PIB  a preços correntes, em 2000, o 6

município estava na posição 17º do ranking nacional, representando 1,08 % do PIB Nacional, 

passando para a 11º e 1,00% do PIB Nacional em 2010. Enquanto em 2016, o município 

passa a ocupar a 50º posição no ranking nacional e a representar apenas 0,28 % do PIB 

Nacional, o que representa uma significativa queda no produto interno bruto do município. 

Em contrapartida, o setor agropecuário foi o único setor econômico que teve aumento 

no ano de 2016 comparativamente ao de 2010 responsável por um aumento de 305 postos de 

empregos no município de Campos dos Goytacazes . Ainda que exista uma diversificação na 7

produção agrícola campista, não é o suficiente para garantir a demanda interna de alimentos, o 

 E um índice que agrega três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educado e renda, calculado 5

com os dados do Censo Demográfico do IBGE, para os municípios. Disponível em: http:/www.atlasbrasil.org.br/
2013/pt/. Acesso: 1 jul.2019.

 O cálculo do PIB dos municípios obedece a metodologia uniforme e integrada, em que se calcula as somas das 6
riquezas produzidas, no dentro do município, valendo salientar, que  ouve uma reformulação no forma que os 
dados são calculados em 2010, tanto no Sistema de Contas Nacionais como nas Contas Regionais. Disponível 
em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-munici-
pios.html?t=conceitos-e-metodos&c=3301009 Acesso: 1 jul.2019.

 Dados retirados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente aos anos de 2010 e 7

2016, considerou o total de admissões no ano. Disponível em : http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evoluca-
oEmprego/consultaEvolucaoEmprego.xhtml#relatorioSubSet Acesso: 1 jul.2019.
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que obriga o município a comprar alimentos de outras regiões, visando suprir a demanda tanto 

do mercado local quanto das instâncias governamentais.  

Quando observado outras atividades primárias como a pesca, nota-se uma grande 

desagregação, o que é pescado em Campos, é processado no sul do pais e vendido 

nacionalmente, inclusive na Região Norte Fluminense. Agora para o setor secundário, a 

promessa de potencialidades são grandes, com possibilidade para as já desenvolvida indústria 

sucroalcooleira e ceramista, e um beneficiamento das atividades pesqueira, de derivados de 

leite e doces artesanais (IBGE, 2018). Deixando assim o questionamento de como o 

município com a maior quantidade de atividade agrícola da Região Norte Fluminense, e 

significativos ganhos de royalties, não consegue se abastecer, aumentar significativamente seu 

IDHM e passar da 11º posição no ranking do  PIB Nacional para a 50º posição.  

Este panorama municipal mostra como a economia campista, que por muitos anos foi 

estimulada pelo setor primário de monocultura, articuladamente com a indústria 

sucroalcooleira sofreu alguns estrangulamentos nas últimas décadas, em que o padrão da 

cidade foi mantido pela arrecadação dos royalties , e o setor terciário ganhou força e 8

dinamismo dentro da economia local, sendo o principal fator de inversões desta economia. 

2.2. Histórico da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes 

O processo de luta e conquista do histórico da Economia Solidária de Campos se 

assemelha com vários pontos e inflexões no panorama nacional do movimento, o que fica 

claro quando as datas são organizadas de uma forma cronológica, no que tange aos 

acontecimentos. Nota-se que todo o desenrolar presente em Campos é um reflexo em alguns 

momentos e um contraponto em outros do movimento de Economia Solidária brasileiro, 

como apresentado na Figura 3.  

 Segundo Neto et all (2018), a arrecadação de royalties sofreu uma queda a partir de 2017, neste mesmo ano  8

totalizando R$ 476.600.325,08, que comparativamente aos anos anteriores representa uma queda de mais de 50 
% de rendimento. 
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O início da organização formal da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes se 

entrelaça à história da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), ao movimento de 

EcoSol brasileiro e ao panorama político vivenciados na primeira década dos anos 2000. Estes 

agentes e fatores possibilitaram a interlocução com uma sociedade civil disposta a se 

organizar em nome de uma forma diferente de produzir, comercializar e consumir, e de sua 

reprodução social, já que acreditaram na viabilidade de um caminho solidário a se seguir.  

A primeira fagulha da Economia Solidária em Campos provém do desejo da UENF de 

fortalecer o seu contato com a comunidade local por meio da extensão universitária. Isso 

ocorreu após a sua autonomia administrativa conquistada com a desvinculação da Fundação 

Estadual do Norte Fluminense (Fenorte) no ano de 2001. Entre os caminhos possíveis de 

atuação desta política, nota-se, com base na Figura 3, em laranja, que a escolha pela 

Economia Solidária não foi ao acaso, uma vez que no mesmo ano se instituiu o FBES, durante 

a participação no FSM, e no ano subsequente ocorreu a criação da SENAES, junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego.  

Outro fator que foi preponderante para a escolha da EcoSol como foco de política 

extensionista na UENF, é a sua capacidade de adaptação no gerenciamento dos desequilíbrios 

econômicos sociais existentes no território norte fluminense. No caso da região Norte e 

Noroeste Fluminense, naquele período histórico de 2001, se concentravam uma oferta de 

emprego no plantio e colheita da cana de açúcar na área rural, e cargos vinculados a prefeitura 

e outros instrumentos do Estado na área urbana. Vale salientar que a heterogeneidade da 

oferta empregatícia rural impunha uma opção de grande esforço físico, baixa remuneração e 

inexistência de formação educacional; enquanto a urbana, demandava um certo grau de 

escolaridade, disposição para prestação de concursos ou relacionamentos políticos. Deixava-

se, assim, pouquíssimas opções para a geração de renda autônoma, instigando os indivíduos a 

usarem da criatividade para a sua subsistência.  

Seguindo a ordem cronológica da Figura 3, o incentivo e a consolidação das políticas 

públicas por parte da UENF em 2003, instigou o processo de elaboração das diretrizes da 

ITEP, assim a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), optou pelo termo 

empreendedorismo popular em vez do cooperativismo, mais usualmente utilizado quando se 

trata de incubadoras universitárias, as ITCP’s, devido à existência de cooperativas no 

território, as quais não representavam as diretrizes da EcoSol e deixaram muitas sequelas na 
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credibilidade do trabalho coletivo. Assim, mediante a preocupação em aproximar laços 

comunitários, a ITEP é instaurada com o objetivo de incentivar o empreendedorismo popular, 

baseando-se nas diretrizes da Economia Solidária, que já eram latentes na região, sem 

qualquer tipo de amparo e fomento. Dentre os objetivos estipulados pela incubadora, 

consideram-se como principais: i) a geração de renda local; ii) aprimoramento dos 

conhecimentos populares já estabelecidos na comunidade por meio da organização do 

território em rede de empreendimentos; e iii) construção de uma integração de agentes 

capazes de promover, incentivar e manter mutualmente seus interesses econômicos.  

No ano de 2007, a PROEX inicia o processo interno de criação da ITEP, com a 

aproximação da ITCP / COPPE  / UFRJ , que passa a incubar a ITEP no ano seguinte. Ao 9 10 11

mesmo tempo, houve uma articulação com a comunidade local em prol das ideias da EcoSol, 

o que culminou no I Encontro de Economia Solidária em 2009, mesmo ano em que se 

oficializava a criação da ITEP e no ano subsequente, a realização do II Encontro. Durante a 

realização destes encontros, a presença de indivíduos notórios do movimento de Economia 

Solidária, como Paul Singer (então presidente da SENAES) e Joaquim Barboza (então 

presidente do Instituto Banco Palmas) auxiliaram a apresentação e motivação da comunidade.  

Outra estratégia utilizada neste período foi a aproximação das possibilidades de redes 

já latentes, o que permitiu a percepção das possibilidades de trabalho existentes no território 

com a comunidade, o que, por sua vez, foi significativo no processo de motivação e 

aproximação com a Economia Solidária. No andamento do processo, notou-se uma quase 

ausência de Cooperativas Populares, com ressalva para dois casos: uma do setor alimentício, 

que produzia esporadicamente, e a outra em funcionamento, mas não legalizada.   

Durante o processo de conhecimento das potencialidades do território, que não se 

limitou ao município de Campos dos Goytacazes em que a UENF e ITEP estão situadas, 

foram articulados 17 municípios, englobando tanto a região Norte Fluminense quanto a 

Noroeste Fluminense. Por outro lado, o grande número de municípios inviabilizou a 

realização de um trabalho de assessoria técnica por parte da ITEP, necessitando de uma 

 Salienta-se que segundo Silva (2018), ITCP/COPPE/UFRJ foi a primeira incubadora a ser instaurada em 1995, 9

portanto, a propulsora da institucionalização da EcoSol no país.

 Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia.10

 Universidade Federal do Rio de Janeiro.11
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organização de parcerias que fosse além do possível naquele período, optando por se 

concentrar apenas no município de Campos dos Goytacazes.  

A parceria das secretarias municipais, “mesmo não contribuindo efetivamente” para a 

organização da Economia Solidária, se deu mediante processo de observação e interlocução 

da universidade com os agentes socioeconômicos. Isto ocorreu devido às limitações existentes 

na construção de políticas públicas municipais, em que os gestores estão condicionados a 

realizar programas pré-estabelecidos e sem estímulo a buscar alternativas. Ao mesmo tempo, 

existe uma tradição na realização de parcerias público-privado nos quais as firmas financiam 

projetos específicos para sua área de atuação, ao mesmo tempo que o poder público oferece 

“cursos de inclusão produtiva”, mas que não garantem a empregabilidade dos sujeitos e nem 

os organiza em redes.  

 Com este panorama apresentado, a ITEP esperava que os trabalhadores passassem a 

ser cientes da existência da Economia Solidária como uma alternativa. Consolidado com o 

processo de ambientação institucional do movimento, com a luta pela consolidação da lei 

orgânica, outorgada no dia 10 de agosto de 2016, como Lei nº 8.717, que dispõe do Programa 

Municipal de Fomento à Economia Solidária e Cidadã.  

O Fórum Local de Economia Solidária do Município de Campos dos Goytacazes 

(FLES/CG) surge do desejo dos trabalhadores previamente organizados dentro da extensão 

universitária, e de incentivo governamental, por meio da SENAES . Dentre as diretrizes da 12

Secretaria, estavam a promoção do movimento de EcoSol pelo território nacional, e, mediante 

esta ação, o Núcleo Estadual de Ações Transversais (NEAT) do Rio de Janeiro realizou o 

primeiro contato com a ITEP, no ano de 2010. 

Neste período, o movimento local estava no seu processo de mobilização e incubação 

da própria ITEP, e com a chegada do NEAT, a prefeitura de Campos foi instigada a formar 

uma representação municipal que comporia o Fórum Local. O NEAT tinha como objetivo 

institucional a identificação da arte criativa local, organizando-os em catálogos com as 

habilidades selecionadas. Dispondo destas informações, construiriam cursos para 

aprimoramento da aptidão já existente, visando qualificar os artesãos. Entretanto, como a 

ITEP já havia recolhido estas informações, foi negociado a elaboração do Fórum em conjunto 

com a prefeitura, sendo o NEAT representado pelo Governo Federal e estadual no processo de 

 A SENAES passa no ano de 2017, com um decreto do então presidente Michel Temer, a uma subsecretaria, e 12

no ano de 2019, com o presidente Jair Bolsonaro, é extinta do Ministério do Trabalho. 
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oficialização junto à rede nacional de Economia Solidária. Instaurou-se, assim, uma 

“triangulação de interesses” para a construção do FLES/CG.  

Tendo isto em vista, a construção do Fórum se deu através dos trabalhadores 

solidários, organizados na extensão universitária junto à UENF, à assessoria técnica liderada 

pela ITEP e ao governo municipal em conjunto com o Estadual e Federal, representados pelo 

NEAT. Apenas após a implementação legal do FLES/CG, o NEAT teve acesso aos dados da 

incubadora.  

Uma das principais conquistas do Fórum foi a Lei nº 8.717, a qual trata dos princípios, 

objetivos e diretrizes da política pública de Economia Solidária e cidadã, sendo marco oficial 

de suma importância no processo de institucionalização da EcoSol no município de Campos 

dos Goytacazes, e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da existência dos empreendimentos 

e de um modo de produção diferente. O processo de construção da lei orgânica foi muito 

“caro” ao movimento, partindo de uma complexa negociação de seus membros com as 

lideranças governamentais para a outorgação e a criação de um conselho público municipal de 

Economia Solidária, não deliberativo, o que também é um ponto de inflexão entre o governo 

municipal e o movimento. Ressalta-se que até o momento de fechamento deste trabalho, o 

conselho ainda não havia sido implementado, estando em processo de seleção dos membros 

componentes.   

Como destacado na Figura 3, no ano de 2016, ocorreu o fim da SENAES como uma 

secretaria, passando a existir apenas como uma subsecretaria, o que políticamente retira a 

importância e os recursos da EcoSol e desestabiliza as políticas públicas em andamento. 

Mostrou-se, assim, um retrocesso por parte do Governo Federal, ao mesmo tempo que o 

movimento avança no aspecto local.  

Em âmbito municipal em 2018, a participação pública na Economia Solidária local 

passa a ter mais duas frentes de atuação: a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e a Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes 

(CODEMCA), por meio de adesão ao FLES/CG e a formulação de ações, que serão debatidas 

mais a fundo no próximo capítulo.  

Em 2019, com a gestão presidencial do governo Jair Bolsonaro, a subsecretaria se 

institui junto ao Ministério do Trabalho, sendo um ponto de grande retrocesso para o 

movimento de Economia Solidária, que vinha conquistando espaço de política pública federal 
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devido a existência da SENAES. Entretanto, os avanços obtidos tanto em âmbito federal e as 

recentes conquistas no aspecto municipal, são expressivas e reforçam a promoção da geração 

de renda e inserção social, dando maior visibilidade aos indivíduos participantes.   

2.3. Fórum Local de Economia Solidária do Município de Campos dos Goytacazes 

O Fórum Local de Campos dos Goytacazes  é um espaço de organização dos 13

trabalhadores, para discutir os avanços e as dificuldades da política pública de EcoSol, que 

atua em consonância com as diretrizes do FBES. Dentre os valores estabelecidos, vale 

ressaltar o quinto: “combater à exclusão social, a partir de alternativas sustentáveis à geração 

de trabalho e renda e para a satisfação direta das necessidades de todos” (FLES/CG, capítulo 

1, V., 2014).  

Nele congregam os empreendimentos solidários, entidades de apoio e fomento, e 

gestores públicos, focados em construir um novo modelo socioeconômico, a partir das 

seguintes bandeiras: produção, comercialização, consumo solidário, finanças solidárias, 

formação e marco legal, da mesma forma que é estabelecida pelo FBES. Os participantes, se 

estabelecem mediante a carta de adesão sancionada junto à secretaria executiva e à plenária, 

passam a ter voz e voto no Fórum. Toda parte organizacional pode ser vista esquematicamente 

na Figura 4, que representa a disposição, assim como a hierarquia dos participantes do Fórum 

de Economia Solidária, no período observado.  

 Panfleto informativo distribuído pelo Fórum Local de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes no 13

Anexo B. 
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Como representado na Figura 4, a estrutura do Fórum consiste na plenária municipal 

como espaço máximo de deliberação, sendo seguida pela Coordenação Geral no processo de 

articulação dos interesses dos membros do FLES/CG. Este, subdivide-se na Secretaria 

Executiva como representante da coordenação nas responsabilidades do cotidiano burocrático 

e os Grupos Temáticos (GT) de caráter permanente ou temporário, para a discussão de temas 

recorrentes e importantes à consolidação do movimento.  

A coordenação geral, composta de quatro titulares e quatro suplentes, é realizada 

mediante a representatividade dos empreendimentos (50%) em laranja, o apoio técnico (25%) 

em verde e os gestores públicos (25%) em azul, de tal forma que os agentes solidários possam 

ter unanimidade na tomada de decisões. As eleições ocorrem de dois em dois anos, sendo 

obrigatório mudar um terço da representação durante este período, e para se candidatar o 

membro precisa ter carta de adesão, com chapas formadas por um titular e um suplente de 

instituições diferentes.  

Já os Grupos Temáticos, se dispõem em sete GT’s permanentes: Comercialização; 

Formação; Educação e Cultura; Comunicação; Finanças; Projetos; e Mulheres. Os 

trabalhadores solidários que compõem o Fórum estão divididos em oito grupos de interesses: 

Alimentação, Artesanato, Agricultura Familiar, Pesca Artesanal, Cooperativas de Catadores de 

Material Recicláveis, Quilombos, Assentamentos da Reforma Agrária e Cooperativas 

Populares. Ressalta-se que foi identificado mais um em processo de formação, o das Redes 

Territoriais.  

Dentre as esferas de participação do Fórum, as assessorias técnicas, representadas em 

verde na figura 4, são formadas pelas universidades, entidades do Terceiro setor e institutos 

governamentais, sendo dez instituições com cartas de adesão. Entretanto, durante o período de 

realização da pesquisa e observação participativa, notou-se a presença constante de apenas 

três: O Instituto Bem-Estar Brasil (IBEBrasil) , Empresa de Assistência Técnica de Extensão 14

Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater- RJ)  e a ITEP. Isto se dá mediante a própria 15

 O IBEBRASIL é uma associação civil, social, cultural e educacional, sem fins econômicos, com personalidade 14

jurídica de direito privado, de interesse público. Tem sua missão focada na universalização do acesso à internet 
como direito humano, desde a sua constituição, em sua transversalidade atua em PD&I, consultoria e educação 
voltada para as áreas de tecnologias de informação e comunicação, economias de impacto, tecnologias sociais, 
governo aberto e cultura digital. Disponível em: https://ibebrasil.org.brm acesso: 1 jul. de 2019.

 Esta empresa é responsável pela assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Colabora 15

com os órgãos competentes nos âmbitos Federal, estadual e municipal, na formalização e execução de programas 
e projetos de Assistência Técnica Rural. Disponível em: http://www.emater.rj.gov.br/atribuicoes.asp Acesso: 1 
jul. de 2019.

http://www.emater.rj.gov.br/atribuicoes.asp
https://ibebrasil.org.brm
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articulação dos segmentos em suas demandas; a Ecoanzol  e o FIPERJ  não tem realizado 16 17

um apoio mais recorrente devido ao próprio distanciamento do seu público alvo, a Pesca 

Artesanal, o mesmo se pode dizer sobre o IDANNF  e os Quilombolas.  18

Observou-se, ainda, que o IBEBrasil vem realizou o acompanhamento e apresentou 

sugestões no plano diretor do município em prol da Economia Solidária, e pretende ofertar 

cursos de formação e em ensino a distância (EAD) aos trabalhadores, no futuro próximo. O 

Instituto busca contribuir com o código tributário da EcoSol e justificou sua não participação 

no plano de mobilidade, devido a crença de não ser capaz de contribuir adequadamente. A 

Emater, por sua vez, vem realizando cursos com os agricultores familiares sobre agroecologia, 

bem como prestar assessoria técnica aos mesmos.  

A ITEP, como parceira mais antiga do movimento, trabalha em variadas linhas 

concomitantemente: organizando o Fórum, desenvolvendo cursos de formação e espaço de 

comercialização para os EES, coordenando a formação de redes de produção e 

comercialização territoriais e auxiliando na construção do Conselho Municipal de Economia 

Solidária. Com relação aos cursos, eles são ofertados visando aprimorar habilidades já 

existentes, ou estimular novas, ao mesmo tempo que a comercialização é feita no projeto 

Circuito Universitário, o qual realiza a mediação dos trabalhadores solidários com as 

faculdades e universidades da região, disponibilizando para estes um ambiente de consumo 

consciente. No processo de formação das redes territoriais, já são quatro as redes em 

atividades nos distritos de Farol e Goitacazes: Rede de Agroecologia Cândido Carvalho, Rede 

de Artesanato e Arte Criativa, Rede da Juventude e Rede Doces e Salgados, as quais pleiteiam 

junto a plenária do FLES/CG uma posição como segmento.  

A outra parte do tripé que compõe o Fórum são os gestores públicos, representadas em 

azul na figura 4, que são os porta vozes das demandas dos trabalhadores na construção da 

 A Ecoanzol é uma ONG, que atua desde 2005, buscando através de responsabilidade socioambiental a intera16 -
ção homem-ambiente. Desenvolve projetos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, gestão ambiental 
integrada, educação ambiental, indenidade sociocultural, economia solidária e pesca sustentável. Disponível em: 
http://www.ecoanzol.org.br/p/atuacao.html Acesso: 1 jul. de 2019.

 A Fiperj tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca fluminense, ao gerar 17

e difundir informações e tecnologias, articulando e consolidando políticas públicas para o setor em benefício da 
sociedade. Disponível em: http://www.fiperj.rj.gov.br/index.php/main/missao Acesso: 1 jul. de 2019.

 O IDANNF é uma entidade beneficente de natureza civil de direito privado, sem fins econômicos, sem pre18 -
conceito de cor, etnia, gênero ou credo, com abrangência em toda a Região Norte e Noroeste Fluminense, com 
Sede Provisória em Campos dos Goytacazes e diversos Núcleos funcionando em outros Municípios da Região 
no Estado do Rio de Janeiro (São Francisco, Cardoso Moreira, Cambuci etc). Disponível em : http://idannf-
idannf.blogspot.com/p/historico.html Acesso: 1 jul. de 2019.

http://idannf-idannf.blogspot.com/p/historico.html
http://idannf-idannf.blogspot.com/p/historico.html
http://www.ecoanzol.org.br/p/atuacao.html
http://www.fiperj.rj.gov.br/index.php/main/missao
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política pública. Constam, no período de observação, cinco instrumentos públicos com carta 

de adesão, todavia foi presenciado apenas quatro deles nas reuniões: a Subsecretaria do 

Trabalho e Renda, o Fundo de Desenvolvimento de Campos (FUNDECAM), a CODEMCA e 

a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, esporadicamente. Já o Conselho 

Municipal de Economia Solidária, de caráter deliberativo, está em processo de composição 

dos seus membros, não sendo possível, ainda, observar suas reuniões e dinâmicas.  

A Superintendência de Trabalho e Renda viabilizou a carteira do Artesão e instaurou a 

Feira da ETC. Já o FUNDECAM Economia Solidário  vem disponibilizando o crédito 19

solidário para os membros do Fórum. A CODEMCA, como a principal facilitadora do 

movimento, possibilitou a realização do I Festival do Chocolate de Campos, e o espaço 

permanente da Cidade da Criança, assim como está negociando a revitalização da Lapa e o 

Festival Natal Luz, que serão tratados a fundo no Capítulo 3. O Fórum, em parceria com a 

CODEMCA, promove anualmente o Festival de Economia Solidária  em dezembro, por ser o 20

mês que se comemora o Dia Nacional da EcoSol. Na quarta edição do festival em 2017, foi 

realizada a primeira inserção de uma moeda socioambiental na região, o Motirõ , que teve 21

circulação dentro do festival e foi emitido pela ITEP com lastro de uma das cooperativas de 

materiais recicláveis. A aquisição desta moeda foi possibilitada mediante a troca de óleo 

usado e alumínio, entregues no espaço da ITEP, com o recebimento do Motirõ na mesma 

proporção, um litro ou quilo era igual a uma unidade de Motirõ. Simultaneamente, o FLES/

CG, em conjunto com o Instituto Palmas, realizou uma campanha sobre o Banco 

Comunitário, como no folheto distribuído durante o festival (Anexo F).    

Destaca-se que a criação de um Banco Comunitário e moeda social em Campos dos 

Goytacazes, previstos na Lei nº 8.717, dentro das diretrizes de políticas públicas a serem 

desenvolvidas. Desta forma, a experiência realizada com o Motirõ, durante o Festival de 

Economia Solidária em 2017, foi o primeiro experimento do FLES/CG com a utilização de 

moeda sociais, consequentemente, o também primeiro contato da comunidade campista.  

A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, por sua vez, mesmo tendo carta 

de adesão e participando ocasionalmente das reuniões, não é bem-vista pelo movimento. Isso 

 Panfleto de divulgação do FUNDECAM Economia Solidária no Anexo C.19

 Panfleto informativo do Festival de Economia Solidária realizado em 2017 no Anexo D. 20

 Uma cópia do Motirõ consta no Anexo E.21
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se dá devido a um espaço de comercialização de produtos artesanais voltada para a Economia 

Solidária, que no decorrer do jogo político de reeleição de 2010 foi apropriado, passando a ser  

atribuído como uma ferramenta de campanha e não mais uma política pública. Além desta 

questão, os trabalhadores preferem não se associar a esta secretaria devido ao caráter 

assistencialista que ela carrega, como relatado pela assessora entrevistada, representante da 

ITEP.  

Este ocorrido com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, causou o 

distanciamento de alguns agentes solidários do movimento, enfraquecendo o movimento e 

fragilizando a confiança na articulação com a prefeitura. Ao mesmo tempo, motivou os 

trabalhadores a buscarem diferentes parceiros no governo municipal, e direcionarem seus 

esforços diversificadas atuações.  

Os principais desafios que o Fórum vem encontrando é um esvaziamento das 

plenárias, devido a fragmentação e individualização do movimento, que ainda carrega 

resquícios da economia convencional, o que reafirma a necessidade de formação e 

consolidação da Economia Solidária. Isso ocorre devido a interseção do Circuito Universitário 

e do Fórum que faz com que alguns trabalhadores aderem ao Fórum visando o espaço de 

comercialização disponibilizado pela ITEP, e não buscam se envolver com o movimento. 

Outro empecilho por parte dos trabalhadores é a falta de confiança a que alguns agentes 

intermediadores passam a eles, o que desestimula o processo de integração e identificação 

com a Economia Solidária.  Além disso, a articulação regional vem se mostrando um impasse, 

devido a dificuldade na participação do Fórum Estadual de Economia Solidária do Rio de 

Janeiro, por questões de transporte, assim como a convivência com os demais fóruns locais, 

pelo mesmo motivo.   

2.3.1. Os segmentos solidários-políticos do Fórum Local de Economia Solidária de 

Campos dos Goytacazes 

Os empreendimentos solidários estão divididos dentro do Fórum em oito segmentos 

políticos estruturados com seus distintos líderes. Desta forma, estas pessoas passam a 

desempenhar o papel de ponte entre os trabalhadores solidários e o movimento de EcoSol, 
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assim como se tornam porta vozes da realidade vivenciada pelo segmento, seus desafios e 

conquistas.  

Tendo isso em vista, notou-se, no decorrer das entrevistas, algumas peculiaridades 

típicas de cada segmento, e estas são extremamente relevantes num processo identitário da 

Economia Solidária local. Haja vista, como trabalhado no Capítulo 1, que uma das bases do 

movimento solidário é a valorização e o acolhimento das singularidades de seus agentes, 

portanto, sendo justificável uma observação mais detalhada da estrutura por trás dos 

segmentos componentes do Fórum. Assim sendo, o Quadro 1 traz a importância na geração de 

renda dos empreendimentos e no gênero predominante nos mesmos. 

Quadro 1 - Caraterísticas das representações dos segmentos conforme o gênero e 
geração de renda predominante  

Fonte: Elaboração própria, com base dos dados da pesquisa (2019).  

O segmento Alimentação se caracteriza pela presença predominante de mulheres e 

confecção de doces, e o destaque da presença do chuvisco, doce tradicional da região, feito a 

partir de ovos. A principal dificuldade enfrentada por este grupo é a comercialização, haja 

vista que o consumo de doces está muito atrelado à momentos festivos, portanto, na ausência 

de grandes eventos, existe uma queda na procura e comércio de doces. Lembrando que 

através da ITEP, existe a realização do Circuito Universitário, no qual algumas universidades 

Segmento do FLES/CG Gênero majoritário 
presente  

Composição da renda gera-
da nos EES 

Alimentação Mulheres principal e complementar 

Artesanato Mulheres Complementar

Cooperativas Populares Mulheres complementar 

Pesca Artesanal Famílias Principal

Quilombo Mulheres Complementar

Cooperativas de Materias Recicláveis Mulheres principal 

Assentamento da Reforma Agrária  Famílias principal 

Agricultura Familiar Famílias Principal

Katarina Ribeiro
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do município cedem algum espaço para a instalação de mesas em que os empreendimentos 

expõem e comercializam seus produtos.  

No discurso da líder do segmento de Alimentação, foi relatado que durante a 

realização de eventos, é fundamental que os trabalhadores tenham uma sensibilidade com 

relação ao público alvo daquele espaço, pois caso contrário, não ocorre a venda do produto. 

Outro ponto forte mencionado durante a entrevista é uma caraterística cultural da região, de 

preferência por marcas de doces já amplamente conhecidos que agregam status na produção, 

o que torna o processo difícil a inserção dos trabalhadores no mercado de doces.   

Na pergunta de como se estrutura o segmento, a entrevistada relatou que a geração de 

renda se dá inicialmente como complementar, tendo casos, como o da própria líder segmentar, 

de tornar-se como principal fonte de renda familiar. O que remete a construção da unidade 

familiar em torno da produção observada por Coraggio (2016) e confirmada neste segmento, 

pois é comum encontrar entre os trabalhadores a presença de mais de um membro da mesma 

família envolvidos no EES. Com relação a presença do segmento na Economia Solidária, 

nota-se uma relação de troca em que os trabalhadores vão em busca de uma renda e o 

movimento oferece canais de comercialização e cursos de formação e aperfeiçoamento, via 

ITEP. Estes processos de construção de saberes tendo os trabalhadores em ambos os papéis, 

os fazem enxergar a Economia Solidária como uma fonte não apenas da geração de renda, 

mas também da promessa de que segundo eles possa garantir sua dignidade, o que pode ser 

entendido como “bem viver” (Ascarrunz, 2011), conviver coletivamente e solidariamente, e 

priorizar os pontos que melhor lhe convir.   

O segmento do Artesanato possui uma estrutura similar ao da Alimentação, sendo 

composto exclusivamente por mulheres que enfrentam o desafio da comercialização dos 

produtos por um preço justo, assim como o de obtenção de matérias primas diferenciadas 

junto aos fornecedores campistas. A inserção foi feita por meio das palestras promovidas pela 

ITEP, e alguns dos seus membros participam do “Mãos de Campos”, um projeto de feira fixa 

sazonal, desenvolvido pela CODEMCA. Todavia, não é algo que gere conflito com os 

interesses junto a EcoSol.  

Um fator de destaque nos trabalhadores que compõem este segmento é que, além de 

serem todas mulheres, elas também encaram a profissão como uma forma terapêutica, 

afirmando que o convívio coletivo dos momentos de encontro promove um “bem viver”, por 
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serem ambientes agradáveis de convivência e se desenvolverem laços de amizade intragrupos. 

O mesmo relato foi observado na fala da líder da Alimentação, afirmando que em momentos 

de sobrecarga de serviço, sempre pode contar com outras colegas do segmento para a 

conclusão da entrega.  

No segmento das Cooperativas Populares, sua principal cooperativa de costura se 

encontra inoperante devido ao fim do contrato de produção de uniformes, assim, este coletivo, 

majoritariamente feminino, igualmente como os anteriores, vem enfrentado como principal 

dificuldade, além da falta de demanda, a desesperança. Assim, a geração de renda ainda é em 

caráter complementar, sem perspectiva de se tornar principal, a qual é oriunda de empregos 

temporários informais. A sua integração com a Economia Solidária se deu também por meio 

da ITEP, num processo de chamamento de atores locais. E sua permanência como integrante 

do movimento se dá pelo acesso a um apoio técnico especializado, focado na coletividade e 

não apenas individual. Durante o relato, a líder segmentar afirmou que no período de 

ocupação das cooperativas, iniciou-se um processo de “esperança” nos seus integantes. 

Segundo a entrevistada, quanto mais próximo de alcançar a meta estabelecida pelos 

cooperados, mais as pessoas se mostravam motivadas e acreditavam que uma outra realidade 

era possível, estimulando um indicio de bem viver nesta comunidade.  

O segmento da Pesca Artesanal também se encontra descolocado devido a não 

extração de peixes no rio Paraíba do Sul, que sejam comercializáveis nos espaços oferecidos 

pelo movimento. Isso se dá devido ao processo de assoreamento que o rio vem sofrendo 

durante os anos, o que inviabiliza a realização da Pesca Artesanal, e faz surgir novos 

processos, como a entrada de peixes antes não encontrados nesta localidade. Vale salientar 

que os pescadores continuam suas atividades e realizam o comércio por outros meios já 

instituídos antes do contato com a Economia Solidária. Este contato se deu buscando agregar 

e dar força a causa dos pescadores na luta pela preservação dos seus modos de reprodução, e 

vem cumprindo este propósito.  

Por sua vez, o segmento do Assentamento da Reforma Agrária e Agricultura Familiar 

foram desmembrados, para o destaque da prática da agroecologia, tendo esta ficado vinculada 

à Agricultura Familiar como uma luta política, enquanto, o Assentamento de Reforma Agrária 

se foca em questões ligadas a viabilização da agricultura e da permanência nos assentamentos. 

É importante reafirmar que em ambos os segmentos existem pessoas que residem em 
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assentamentos e os dois são compostos por agricultores familiares, da mesma forma que suas 

rendas principais vem desta prática. 

As principais dificuldades enfrentadas são o estímulo da própria prática da Agricultura 

Familiar, pois não existe uma política pública municipal de fomento, ao mesmo tempo, 

quando ocorre na perspectiva da agroecologia, as interações diminuem ainda mais. O 

município de Campos, segundo os líderes segmentares, enxerga a agricultura como um 

trabalhador rural, e não como uma família produtora, residente e detentora das terras e dos 

meios de reprodução no meio rural. 

Por ser um segmento já bem estruturado dentro da sua vertente, a integração com a 

Economia Solidária veio mediante a exaltação da agroecologia, com espaço diferencial de 

comercialização organizado pela ITEP e acesso ao apoio técnico especializado junto ao FLES/

CG. Desta forma, são segmentos que contam com uma vasta gama de políticas públicas 

nacionais e estaduais, mas que, entretanto, o acesso a elas é extremamente dificultado por 

processos burocráticos e longos, tendo na Economia Solidária uma parceria mais imediata de 

atuação. 

As Cooperativas de Materiais Recicláveis, por sua vez, são majoritariamente 

compostas por mulheres e tiveram sua construção total vinculada a ITEP, o que faz com que 

elas não conheçam uma inserção coletiva que não seja por meio da Economia Solidária. Haja 

vista que a maioria de suas participantes já vinha do manejo de materiais recicláveis de forma 

individual. Destaca-se, ainda, o fundamental papel do gestor público neste segmento, que foi 

o único onde existiu a presença da indicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Humano e Social em conduzir estas pessoas para a incubadora. A geração de renda da 

cooperativa é a principal dentre as trabalhadoras, que se organizam no processo de 

autogestão, defendido por Singer (2017). Todavia, a dificuldade em se obter uma coleta 

seletiva ou um doador volumoso, vem colocando em risco a manutenção dos cooperados, que 

atualmente retiram menos de um salário mínimo mensal cada. 

O segmento dos Quilombos é marcado pelos produtos artesanais, alimentícios e de 

agricultura familiar. Portanto, a principal dificuldade enfrentada é a logística de venda e a 

confiança em pessoas que não estejam culturalmente ligadas às comunidades quilombolas, 

desta forma, dificultando muito a interação com a Economia Solidária. A renda proveniente 
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dos empreendimentos solidários, compostos majoritariamente por mulheres, é de cunho 

complementar e seu trabalho envolve toda da articulação familiar.  

Seu contato inicial com a Economia Solidária se deu por meio da ITEP com a oferta 

de cursos à comunidade, e posteriormente o convite a integrar um segmento político dentro do 

FLES/CG. Desta forma, a interação entre eles é feita da mesma forma que a Pesca Artesanal, 

a EcoSol amplifica as lutas segmentares enfrentadas, enquanto o segmento auxilia a fortalece 

o movimento de Economia Solidária local.  

Todos os segmentos que compõem o Fórum trabalham dentro da estrutura da 

autogestão defendida por Singer (2002) e defendida como uma das premissas da Economia 

Solidária. Todavia, nem todos os empreendimentos tem consiguido gerar renda por meio da 

Economia Solidária, sendo a maioria ainda dependente de fontes de renda externas. Ao 

mesmo tempo, notou-se indícios de um bem viver entre os trabalhadores de segmentos mais 

consolidados como a Alimentação e o Artesanato.  

Considerando os apontamentos discutidos pela teoria de mobilização de recursos 

estabelecida por Olson, basta agora a realização de uma correlação com as práticas 

vivenciadas no movimento de Economia Solidária campista. Dentre os oito líderes de 

segmentos entrevistados, destaca-se a fala: da Pesca Artesanal e dos Quilombolas.  

Com relação a Pesca Artesanal, a não capacidade de contribuir de forma produtiva 

com os espaços de comercialização ofertados, causou um distanciamento do Fórum, 

minimizando a sua participação nas plenárias e canalizando o seu tempo para outras 

atividades. Já em relação ao segundo, a entrada posterior a formação do FLES/CG e a 

instauração de alguns dos espaços de convivência, a faz enxergar a Economia Solidária como 

um ambiente extremamente institucionalizado na figura do Fórum e na disputa por políticas 

públicas. Nota-se, ainda, que os Quilombolas conduzem relações solidárias no coletivo que 

organiza, sem amparo de uma instituição técnica, apenas de forma instintiva e com os 

conhecimentos pessoais de sua formação licenciada em Educação no Campo.  

Por sua vez, a representante das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis 

apresentou um discurso muito marcado pela “gratidão” à representante da ITEP, associando 

esta pessoa a existência e as conquistas realizadas no âmbito da Cooperativa, a qual é 

presidente. Os demais líderes apresentaram um discurso mais homogêneo de integração de 

interesses e relações com a Economia Solidária, estimulados a participar do movimento 
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devido aos ganhos particulares que a permanência nestes espaços traria para o seu segmento 

no longo prazo.  

O comportamento dos agentes solidários da Economia Solidária em Campos dos 

Goytacazes está em consonância com a ideia de oportunismo defendida por Off (1986) pois 

os interesses coletivos são geridos por uma ação coletiva, aqui simbolizada pelo FLES/CG, 

em que os grupos se inserem sem se expressar suas peculiaridades e aceitando reproduzir 

caminhos já consolidados na pratica solidária. O oportunismo dos segmentos está em compor 

um movimento de economia solidária sem buscar contribuir para a construção dele, se 

permitindo serem guiados pelo coletivo.  

Esta atitude amplia a institucionalização do movimento, impedindo que uma real 

autonomia se dê por parte dos trabalhadores, os mais interessados na boa condução do 

processo. Assim, as assessorias técnicas presentes neste espaço de organização dos 

trabalhadores que é o Fórum, acabam conduzindo o processo, supondo que estão fazendo o 

melhor possível, mas sem realmente saber, já que não são eles os agentes demandantes, mas 

sim uma das ferramentas para a prática solidária.  

A falta de mobilização e participação popular por meio dos trabalhadores, 

descaracteriza o FLES/CG como um espaço de articulação e debate, tomando o oportunismo e 

o individualismo dos grupos como algo corriqueiro. Uma das possíveis causas para está 

ocorrência é a falta de sensação de pertencimento ao coletivo entre os segmentos, que 

decorrem de uma lacuna na formação em Economia Solidária.  
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Capítulo 3 -  A Economia Solidária em Campos dos Goytacazes: o papel do Fórum Local 

de Economia Solidária na articulação da política pública municipal  

Este capítulo busca analisar a importância das políticas públicas municipais, no 

fomento e intensificação da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes. Está dividido 

em três seções que visam a estrutura econômica da Ecosol local, a espacialidade dos EES, e a 

política pública municipal de Economia Solidária. 

Na primeira seção, trabalha-se com a estrutura econômica da Economia Solidária em 

Campos, na percepção dos EES, é apresentado as modalidades econômicas, atividade 

econômica principal e secundária, e o ano de criação dos empreendimentos. Estas 

informações foram retiradas do banco de dados montado pela ITEP, por meio das cartas de 

adesão (anexo A), em que os empreendimentos membros do FLES/CG preenchem, visando 

terem direito a voz e voto junto às plenárias mensais do Fórum. 

Na segunda seção, consta a organização espacial dos empreendimentos econômicos 

solidários e sua articulação com os indicadores econômicos. Para sua realização, foi 

construído um mapa a partir da base de dados do FLES/CG, com os endereços cadastrados 

nas cartas de adesão dos membros até maio de 2019, possibilitou, assim, a representação da 

distribuição espacial dos empreendimentos de Campos dos Goytacazes. Para fundamentar o 

debate, foi utilizado um mapa construído a partir do Censo demográfico de 2010, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A terceira seção é fruto da análise das políticas públicas de Economia Solidária locais. 

Apresentou-se a importância da política pública de âmbito municipal, sua concepção e 

articulação com o movimento de Economia Solidária, representado pelo FLES/CG. E o fluxo 

de interlocução das secretarias do governo municipal com os trabalhadores solidários 

campistas, na atual gestão municipal iniciada em 2017.   
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3.1. Estrutura econômica da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes  

Segundo Culti et al (2010), o SIES em seu processo de criação, buscou reconhecer as 

iniciativas de EcoSol com base em um conceito síntese: a ação empreendedora coletiva, a 

atividade econômica, e os vínculos e valores sociais. Observou-se que os trabalhadores 

apresentavam algumas caraterísticas similares, como: baixa renda, desempregados ou em via 

de desemprego, mercado informal ou subempregos e empobrecidos.  

Dentre os empreendimentos vistos como Economia Solidária, observou-se a 

frequência de organizações urbanas ou rurais de produtores, consumidores e de crédito, 

baseadas na livre associação, no cooperativismo e na autogestão. Assim, os trabalhadores 

descobrem na EcoSol uma forma diferente de geração de trabalho e renda (CULTI ET AL, 

2010). 

Tendo isso em vista, a expansão dos EES desde o ano seguinte a criação da ITEP, no 

município de Campos dos Goytacazes, é apresentado na Figura 5, e se alinha a própria 

trajetória política do movimento, em alguns casos.  

Figura 5 - Distribuição temporal do nascimento de Empreendimentos de Economia 

Solidária em Campos Dos Goytacazes  

Fonte: Elaboração Própria, com base nas Cartas de adesão do FLES/CG, até maio de 2019.  
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Tendo-se como partida o ano 2010, com a criação oficial da ITEP e posterior 

reconhecimento do FLES/CG em 2011, se deu uma ampliação na criação de EES, porém não 

muito significativo. Todavia, de setembro de 2014 a agosto de 2016, houve um aumento de 

103% no nascimento de empreendimentos em menos de dois anos, o que não se equipara em 

números absolutos nos quatro anos anteriores. Lembrando que 2016 foi o ano em que ocorreu 

o processo de Impeachment da Presidente Dilma Rousseff, e se outorga a Lei nº 8.717 dos 

princípios da Economia Solidária em Campos, e a SENAES passa a ser uma subsecretaria 

junto ao MTE. Portanto, como Singer (2014) afirma, são em períodos de instabilidade social, 

política e principalmente econômica, que a EcoSol tem sua disseminação mais expressiva. 

Outro pico expressivo no surgimento de novos empreendimentos solidários se dá a 

partir de 2018 até abril de 2019, com a criação de 22 novos grupos de trabalho, sendo 2018 o 

ano em que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a CODEMCA passam a interagir 

de forma intensa com o FLES/CG. Esta interação garantiu à Economia Solidária campista 

visibilidade, e a entrada em espaços anteriormente pouco habitados, o que se expressou por 

meio de uma ampliação de EES. 

Até a realização desta pesquisa, o FLES/CG contava com 122 membros 

regulamentados com carta de adesão, o que representa 400 indivíduos envolvidos com a 

Economia Solidária no município. Por sua vez, Gestão Pública e a Assistência Técnica não 

chegavam a compor 10% dos integrantes do Fórum, e a isto se dava a superioridade numérica 

dos EES, com 90% da formação do Fórum. Ao observar estes mesmos dados numa escala 

menor, a distribuição segmentar se mostra bastante desproporcional, valendo salientar que 

muitos grupos têm abordagens mistas, o que foi devidamente demarcado na análise das 

informações apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6 -  Distribuição dos membros do FLES/CG conforme os segmentos políticos  

Fonte: Elaboração Própria, com base nas Cartas de adesão do FLES/CG, até maio de 2019.  

A Alimentação e o Artesanato, por si só, congregam em 64% dos empreendimentos, e 

quando somados os grupos mistos, a representação chega a 82%, demostrando assim a força 

que estes segmentos possuem no Fórum. Isso se vê claramente nas plenárias, em que estes 

grupos de interesse tem a maioria de integrantes, portanto, voz ativa e poder de barganha 

elevados, mostrando uma melhor inserção das suas demandas nas políticas públicas.  

Por outro lado, a Pesca Artesanal e os Quilombolas são os grupos mais frágeis, apenas 

com 4% da representatividade e consequentemente os dois grupos com menor força junto ao 

Fórum, e os que possuem ressalvas com relação a Economia Solidária. Já as Cooperativas 

Populares e de Catadores de Materiais Recicláveis, a Agricultura Familiar e assentamentos 

conjuntamente possuíam 16% dos membros do FLES/CG, sendo que estes quatro grupos 

originariamente eram dois, suas divisões decorreram em busca da legitimação de interesses 

específicos.  

Com relação a modalidade dos empreendimentos, disposto na Figura 7, os dados 

também se comportam de forma heterogênea. Dentre as sete opções viáveis, apenas quatro 

delas foram selecionadas: empreendimento autogestionário e suprafamiliar (EAS), 

cooperativas, associação produtiva e rede de Economia Solidária. A liderança com mais de 

60% dos EES se alinha com os argumentos de Singer (2004), ao defender que a EcoSol se 

realiza a partir da igualdade trabalhista da autogestão, ao mesmo tempo que também concorda 
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com Coraggio (2016), acreditando numa Economia Solidária que rompe as barreiras do 

espaço de trabalho, envolvendo toda a unidade familiar no processo de geração de renda.  

Figura 7- Modalidade de Empreendimentos de Economia Solidária em Campos dos 
Goytacazes (única escolha possível)  

Fonte: Elaboração Própria, com base nas Cartas de adesão do FLES/CG, até maio de 2019.  

A presença de cooperativas e associações produtivas era esperada, por serem as formas 

mais tradicionais de organização solidária e trabalhista existentes. Entretanto, a pouco 

expressiva participação de redes de Economia Solidária, com apenas 15%, traduz uma 

dinâmica de preocupação com a abordagem territorial da EcoSol, como afirma França Filho 

(2008). Entretanto, a não presença de atividade mercantil, banco comunitário e, ou, fundo 

rotativo solidário e fábricas recuperadas, demostra o quanto este movimento ainda está em 

processo de expansão no território, tendo muito a progredir.  

Ao observar a identificação da atividade econômica, conforme a Classificação 

Nacional de Atividade Econômica para a Economia Solidária (CNAE-EcoSol), disposto na 

Figura 8, nota-se uma diversificação interessante nas práticas elaboradas. A confecção de 

produtos e comercialização/organização se mostraram as mais expressivas com larga margem 

de diferença com os demais exercícios, isto pode ser entendido por serem as atividades 

trabalhistas de maior inserção numa economia. Esta observação local está alinhada com os 

dados apresentados na primeira seção deste capítulo, em que a comercialização e a produção 

mostram-se como as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos empreendimentos 

em todas as macrorregiões brasileiras.  

Cooperativas

Associação Produtiva 

Atividade Mercantil 

Rede de Economia Solidária 

Banco Comunitário/Fundo Rotativo Solidário

Empreendimento autogestionário e suprafamiliar da EcoSol

Fábricas Recuperadas

0% 19% 38% 56% 75%
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Figura 8- Identificação da Atividade Econômica (CNAE – EcoSol) /Atividades 

Econômicas de seus membros e a atividade coletiva em Campos dos Goytacazes 

(Múltiplas escolhas possíveis por carta de adesão) 

Fonte: Elaboração Própria, com base nas Cartas de adesão do FLES/CG, até maio de 2019.  

 Já o uso de infraestrutura, aquisição de matérias primas e insumos, obtenção de 

clientes ou serviços para os (as) sócios (as), troca de produtos, serviços e consumo se 

colocavam como as respostas com nível intermediário de respostas, o que pode expressar uma 

não familiaridade destas atividades para uma geração de renda e, portanto, uma dificuldade 

dos EES, em se verem atuando nestes setores. A poupança, crédito ou finanças foi a opção 

menos abordada, da mesma forma que se apresenta pouco expressiva no panorama nacional, 

apenas com quatro respostas, o que já era esperado em consonância com os dados 

apresentados na Figura 7, em que não existem no município Bancos Comunitários ou Fundos 

Rotativos Solidários, portanto, dificultando demasiadamente a interação de um 

empreendimento com esta categoria.  

Já a Figura 9, que apresenta as atividades específicas, mostra o Artesanato e a 

Alimentação como produto final, eram as principais atividades secundárias desenvolvidas 

pelos empreendimentos, o que só reafirma os dados vistos na Figura 6, com a distribuição dos 

EES pelos segmentos. Isso se dá devido a fácil inserção que estas atividades oferecem, ao 

mesmo tempo que o retorno da Alimentação em alguns casos chega a ser a renda principal da 

família, como dito durante a entrevista com a representante do segmento, sendo conhecido 

como um setor econômico e cíclico às crises do capitalismo.  

Series1

 Confecção de produtos
Consumo 

 Comercialização / organização
Troca de Produtos e serviços 

Poupança, Créditos ou Finanças
 Uso de Infraestrutura 

 Aquisição de matéria-prima e insumos
Obtenção de clientes ou serviços para os(as) sócios(as) 17 respostas

18 respostas

25 respostas

4 respostas 

13 respostas

83 respostas

11 respostas
87 respostas
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Figura 9 - Atividades específicas secundárias dos empreendimentos econômicos 
solidários em Campos dos Goytacazes - múltiplas escolhas possíveis por carta de 

adesão 
 

Fonte: Elaboração Própria, com base nas Cartas de adesão do FLES/CG, até maio de 2019.  

A mesma fácil inserção e retorno garantido se mostrou nos materiais recicláveis, 

quando vistos pela ótica das cooperativas de catadores, em que a especialização da mão de 

obra era mínima, os custos iniciais de implementação não eram dos mais elevados, e o retorno 

tende a ser crescente à produção marginal. Entretanto, as condições de trabalho não são das 

promissoras, ao se considerar o esforço ergonômico e a salubridade. Com relação a produção 

e transformação da pesca e a da Agricultura Familiar, obteve-se baixo índice de respostas, o 

que se justifica por serem atividades demasiadamente específicas, com baixa e média 

representatividade no FLES/CG, respectivamente.  

 Artesanato

 Alimentação como produto final

 Produção e transformação da pesca

 Produção e transformação de produtos da Agricultura Familiar

 Materiais Reciclados 25 respostas

8 respostas

2 respostas

45 respostas

75 respostas
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3.2. Organização espacial dos Empreendimentos Econômicos Solidários em Campos dos 

Goytacazes 

Singer (2014) apresenta a Economia Solidária como um sistema de produção, 

comercialização e consumo alternativo que promove a geração de renda e trabalho, chegando 

a afirmar que “[…] o que força a Economia Solidária a intervir e a crescer é, sobretudo, o 

desemprego” (SINGER, 2017, p.20). Portanto, o desemprego alavanca o movimento de 

Economia Solidária como um espaço de inserção produtiva de indivíduos, voltado para as 

potencialidades do ser humano, em detrimento do capital, com o apoio de toda uma estrutura 

de construção coletiva, para a sua realização prática, como visto nos capítulos anteriores.  

O autor afirma ainda que a presença de empreendimentos solidários em localidades de 

exclusão social tende a ampliar a circulação monetária local, com geração de renda, o valor 

agregado em uma atividade produtiva permanece naquela comunidade causando um efeito 

multiplicador na economia local, o que numa visão do todo auxilia na não dispersão dos 

ganhos obtidos pelos indivíduos daquele local. Este movimento é considerado um processo de 

endodesenvolvimento, pois parte de estímulos internos (o valor agregado pelo EES em uma 

atividade produtiva) que causam inversões em outras atividades, gerando uma rede de ganhos 

delimitados em uma região pré-definida, o que difere muito do desenvolvimento capitalista, 

visto que, este advém de um propulsor externo a aquela economia ali já inserida (SINGER, 

2004).  

Considerando Campos dos Goytacazes como um município da região Norte do estado 

do Rio de Janeiro, cujo território faz divisão com o Espírito Santo, detém um dos maiores PIB 

estadual e brasileiro, graças a extração de petróleo. A cidade de Campos caracteriza-se por 

contrastes sociais e desigualdades econômicas, tendo como o principal demarcador físico, o 

Rio Paraíba do Sul, que desempenha o papel de divisão geografia da área “nobre” e carente 

do município. Sendo originalmente à esquerda do Rio, território indígena (índios Guarulhos) 

e, à direita, a Vila de São Salvador (CLAUDIO, 2018). 

A autora aponta que a primeira formação de cidade remota ao século XVI, mas a 

integração das duas margens do Rio só se dá em 1873, sendo à esquerda do Rio nesta época 

ainda considerado área rural, passando a ser de fato inserida apenas em 1906, com o plano 

urbanístico municipal. Já em 1950 e 1960, o município passa por um forte processo de 
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ocupação urbana, onde ocorre a priorização da área central da cidade, com a concentração da 

infraestrutura econômica e social. Em contrapartida à esquerda do Rio, desencadeia-se a 

favelização do município (CLAUDIO, 2018). 

De acordo com Claudio (2018) os efeitos destes processos começaram a serem 

sentidos a partir de 1980, dado a falência das usinas canavieiras, com seus ex-operários 

passando a se instalarem nas margens da linha ferroviária e terras de usinas já falidas. Um 

exemplo deste processo são as usinas de São João e Sapucaí, que deram origem aos bairros 

Parque Cidade Luz e Parque Prazeres. Todavia, estas eram terras alagadiças, que foram 

ocupadas pela população de baixa renda devido à falta de condições financeiras, 

impossibilitando moradia na área central da cidade. Toda esta sucessão de fatos faz alusão a 

construção das diferenças existentes na própria formação e distribuição territorial do 

município, fundamentais para entender a inserção da Economia Solidária neste território.  

Em Campos dos Goytacazes, a estrutura que promove a articulação da EcoSol está 

centrada na UENF, com as ações realizadas pela ITEP, na organização das potencialidades 

territoriais por meio da incubação de empreendimentos e assessoramento do FLES/CG, como 

discorrido anteriormente. Entretanto, o que ainda não foi apresentado é a espacialidade destes 

empreendimentos no território campista, o qual encontra-se na Figura 10, cujos dados para 

sua elaboração foram obtidos no Fórum.  
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Nota-se, a partir de análise realizada através da Figura 10, dois mapas, onde no maior 

encontra-se a malha urbana do município, composta por 78 bairros, enquanto, no menor, 

consta a divisão pelos 14 distritos do município. Deste modo, observa-se, que a maior 

concentração de empreendimentos se encontra no bairro Centro (11), sendo seguido pelo 

Parque Califórnia (8), e o Parque Jockey Club (6). Já os bairros Parque Turf Club e Parque 

Rosário possuem cinco ocorrências cada, enquanto o Parque Pecuária, quatro. Estes seis 

bairros sozinhos concentram 38% dos empreendimentos, o que é curioso, haja vista, que são 

os mesmos bairros os quais detêm as maiores concentrações de renda municipais . 22

Entretanto, nota-se uma dispersão entre os empreendimentos de Economia Solidária, mesmo 

existindo uma predileção pela área à direita do Rio, considerada mais “nobre”, mostrando-se 

relativamente espaçada no território, o que demostra o empenho da ITEP em articular todos 

estes bairros em torno da EcoSol.   

A grande presença de empreendimentos no Parque Califórnia, sendo este um bairro de 

alta renda, se justifica por ser também o bairro que hospeda a UENF e, por conseguinte, a 

ITEP, concentrando muitas moradias universitárias formadas de alunos da UENF, que 

encontram nos EES uma viabilidade de geração de renda que garantirá sua permanência na 

universidade, estando presente predominantemente no segmento da Alimentação. Destaca-se, 

ainda, a presença de empreendimentos solidários em bairros como Parque Leopoldina e 

Tamandaré, localidades que também se encontram entre as maiores concentrações de renda 

municipal (CLAUDIO, 2018). Este comportamento da Economia Solidária campista causa 

estranhamento em um primeiro momento, visto que a tendência da EcoSol é trabalhar com as 

populações de baixa renda, todavia, um fator que pode ser condicionante é a presença dos 

desequilíbrios vivenciados na economia capitalista nos últimos anos , haja vista que os dados 23

de rendimentos são do Censo demográfico de 2010.  

Com relação ao mapa menor na Figura 10, é significativo salientar que toda a malha 

urbana, representada no mapa maior, está contida no primeiro distrito (Campos dos 

Goytacazes), e, portanto, os outros nove empreendimentos que aparecem divididos entre os 

 Segundo Claudio (2018) o eixo a direita do Rio Paraíba do Sul possui a maior parcela das família com mais de 22

20 salários mínimos, concentrando em bairros como : Horto, Parque Tamandaré, Parque Salo Brand, Parque 
Flamboyant I e II, Parque California,, Centro e Parque Jockey Club de 12 % a 5 % da concentração. 

 Segundo as cartas de conjuntura do IPEA, o Brasil enfrentou a pior recessão de sua história, com altas taxas de 23

desocupação na economia, acompanhada da desterriorização dos indicadores de confiança, até o quarto trimestre 
de 2016.  
IPEIA: Carta de Conjuntura, nº43- 2º trimestre de 2019. 
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distritos: 4- Travessão, 3- Morangaba, 5- Tocos e 7- Morro do Coco, encontram-se em áreas 

consideradas rurais. Estas aéreas delimitadas como rural não abrigam apenas atividades 

agrícolas, sendo a localidade das duas cooperativas de catadores de materiais recicláveis. A 

participação dos empreendimentos tipicamente rurais junto ao FLES/CG está restrita aos 

segmentos da Agricultura Familiar, Quilombos e assentamentos provenientes de reforma 

agrária, que mesmo com as dificuldades inerentes as suas singularidades, apresentadas no 

capítulo anterior, compõem o movimento de Economia Solidária. 

Outro aspecto que se destaca na distribuição espacial apresentada na Figura 10 é a 

baixa presença de empreendimentos à esquerda do Rio Paraíba do Sul, lembrado que, o 

município de Campos dos Goytacazes se constrói às margens do Rio. Portanto, dentre os 23 

bairros existentes, apenas nove têm empreendimentos e, em geral, a região é responsável por 

apenas 13% da Economia Solidária local, relegando à direita do Rio os 87% dos demais 

empreendimentos. Segundo Claudio (2018), a maior concentração de famílias não inseridos 

no mercado de trabalho formal e que não obtém renda no mercado informal estão inseridas 

nesta região esquerda, como mostra o mapa construído pela autora com os setores censitários 

do Censo demográfico de 2010, apresentado na Figura 11.  
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Figura 11 - Mapa das famílias, sem rendimento, no Município de Campos dos 
Goytacazes- Censo 2010  

 
Fonte: Extraído de Claudio (2018).  

Observa-se, a partir da Figura 11, que os bairros da área à esquerda do Rio são os que 

mais indicam falta de inserção no mercado de trabalho, causando uma geração de renda nula. 

Todavia, a presença tímida de empreendimentos solidários nas áreas de maior concentração 

de rendimentos nulos, pode ser explicada pelo próprio processo de segregação socioespacial, 

no qual o município foi construído. A ITEP se encontra na área à direita do Rio, considerada 

“nobre”, enquanto estas pessoas estão no lado oposto, portanto, o raio de influência da 

incubadora nestes indivíduos é minimizado pelo próprio processo de distinção espacial 

impresso na cidade, o que dificulta a inserção destes trabalhadores na Economia Solidária.  
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Vale observar ainda que, a estrutura da Economia Solidária campista está muito 

centrada nos segmentos Artesanato e Alimentação. Desta forma, é importante destacar as 

especificidades destes grupos na organização territorial. No caso do Artesanato, como 

mostrado, a maioria das trabalhadoras encara a função como uma atividade lúdica, associada 

a “terapia”, não sendo usual nas classes mais baixas este tempo para atividades criativas. Em 

contrapartida, a Alimentação, principalmente os empreendimentos voltados para a fabricação 

de doces, não demandam grande especialização nem insumos de alto valor agregado e difícil 

acesso.  

Estas são atividades classificadas como produção ou produção e comercialização, pela 

SIES e o segundo mapeamento apresentado na tabela 1, é o setor que sozinho representa mais 

da metade de todos os empreendimentos econômicos brasileiros com 56 %. E quando 

analisado separadamente de acordo com as Macrorregiões também representa o maior volume 

de empreendimentos em todas as regiões. Portanto, a predominância do Artesanato e 

Alimentação em Campos dos Goytacazes, está em consonância com a realidade nacional de 

organização de empreendimentos econômicos solidários.  

3.3. Política pública de Economia Solidária em Campos dos Goytacazes  

A primeira experiência datada da interação da política pública na Economia Solidária 

no Brasil, segundo Freitas, Sanchez e Neves (2016) foi em âmbito municipal no estado do Rio 

Grande do Sul, no final dos anos 1990, quando alguns governos eleitos de partidos 

consideradas democráticos e populares ganham as eleições, e desenvolvem estruturas próprias 

no interior dos governos de apoio e fomento da EcoSol. Este processo é feito em consonância 

com as demandas e reivindicações do movimento solidário, e esta primeira inserção se dá no 

âmbito das secretarias municipais de desenvolvimento e assistência social. Da mesma forma 

que ocorreu em Campos.  

Nesta mesma década, no Rio Grande do Sul, criou-se um Departamento de Economia 

Solidária no interior da Secretaria de Desenvolvimento, sento esta a primeira organização 

voltada exclusivamente para a EcoSol em âmbito estadual. No aspecto federal, a SENAES 

consegue construir o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento no Primeiro Plano 

Plurianual (PPA) de 2004, baseado em quatro pontos delimitadores: estratégias de formação e 
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educação ligadas à EcoSol; a comercialização e o comércio justo; as finanças solidárias; o 

marco jurídico da EcoSol; e o direito ao trabalho associado (FREITAS, SANCHEZ, NEVES; 

2016).  

Os autores também relatam que no I Conaes realizado em Brasilia (jul/2006), houve 

uma consolidação da visão das políticas públicas de EcoSol que passam a serem entendidas 

como uma estratégia política de desenvolvimento, visando construir novos tipos de relações 

sociais, emancipadas e não apenas geradoras de trabalho e renda ou de combate à pobreza. 

Dentre as reivindicações realizadas na conferência foi delimitado quatro ações que o Estado 

deveria desenvolver, a fim de se viabilizar a inserção da Economia Solidária, que são: acesso 

ao conhecimento, a comercialização, a financiamento e crédito e o reconhecimento 

institucional da EcoSol.  

Assim, as políticas públicas de Economia Solidária foram e são construídas em 

parceria com a sociedade civil e isso é a parte mais importante da elaboração destas ações, 

pois esta relação íntima garante a consonância da prática solidária e sua política. Entretanto, 

neste processo, existem alguns autores que discordam da implementação de políticas públicas 

para a Economia Solidária, ao mesmo tempo, que existem outros que a apoiam.  

Gaiger (2003) parte da ideia de que as relações de trabalho existentes na Economia 

Solidária não são capazes de romper com a estrutura capitalista de capital-trabalho, gerando 

apenas uma melhoria nas condições de reprodução, sem real mudança. Portanto, para este 

autor, a presença de uma política pública de Economia Solidária tem um caráter paliativo e 

não de transformação como se propõe.  

Em consonância com Gaiger (2003), Bertucci (2010) afirma que a prática da 

Economia Solidária brasileira é uma luta pela sobrevivência econômica, uma saída imediatista 

ao desemprego, mas sem um real panorama de posterioridade. Para o autor, ela ainda 

reproduz a precarização do trabalho e não tem fôlego suficiente para inserir socialmente estes 

trabalhadores, e, a intervenção governamental por meio de política pública não seria 

suficiente para mudar esta interação.  

Em oposição a estas ideias, Freitas, Sanchez e Neves (2016) defendem a existência das 

políticas públicas de EcoSol com o objetivo de sanar as falhas de um Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) periférico, que mantém o assalariamento como a 

principal relação socioeconômica. Também apresentam como argumento que, a existência 
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destas políticas fomenta a promoção de outra estratégia de desenvolvimento na perspectiva de 

superação do capitalismo.  

Tendo a importância da presença de políticas públicas em Economia Solidária, muda-

se o ponto de discussão para as suas estratégias de criação em âmbito local. Para isso, a 

experiência adquirida pelo NuMI EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, 

Formação e Intervenção em Economia Solidária), durante a execução do projeto do programa 

de Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 

responsável por pautar o tema de políticas públicas. Durante a vigência do projeto, foram 

realizadas discussões teórico-metodológicas, que desencadearam oficinas para 

aprofundamento do tema, por parte da equipe. Neste processo, o NuMI EcoSol entende que as 

políticas públicas partiam de cinco princípios: formas variadas de ação; processos complexos 

que não tem foco apenas no produto; objetivos de longo prazo; congregam anseios coletivos e 

disputam recursos públicos; e são ponto de partida para as ações do Estado (GODOY; 

FERREIRA; SANTOS; 2013).  

Sendo o produto final destinado a Fapesp, as diretrizes de política pública de 

Economia Solidária, que são: a necessidade de acesso a espaços físicos para implantação de 

EES; a comercialização de produtos; a consolidação do marco legal e apoio a formalização 

dos EES; aumento das iniciativas de Economia Solidária; aumento de condições para a 

formação contínua, permanência e abrangência da Economia Solidária; fomento ao pleno 

acesso aos direitos de cidadania; e aumento as condições de acesso à informação (GODOY; 

FERREIRA; SANTOS; 2013).  

Assim, a análise local parte destes princípios para entender a formação da política 

pública em Campos, apresentada a seguir na Figura 12, com a estrutura política da prefeitura 

de Campos dos Goytacazes.  



  81

 



  82

A Figura 12 representa todo o fluxo de articulação com a Economia Solidária na esfera 

política campista, que é dividida na figura da prefeitura em três vertentes: Câmara Municipal 

de Vereadores, estrutura interna da prefeitura e captação de recursos externos. Na figura 12 os 

recursos externos aparecem em preto, conduzindo os PPAs (Planos Plurianuais), nos quais 

existem uma parte destinada ao orçamento de Economia Solidária, em que as prefeituras 

articulam para que seus municípios sejam beneficiados.  

No âmbito da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes (em azul, na figura 

12), houve o reconhecimento da EcoSol como uma proposta de desenvolvimento alternativo, 

por meio da Lei nº 8.717 de 2016. Já em 2018, iniciou-se as articulações com os vereadores 

para a formação de uma frente parlamentar de Economia Solidária, que está em negociação de 

três petições do FLES/CG: o código tributário, o sistema e a regulamentação do centro 

público. Destaca-se que já houve um centro de comercialização de Economia Solidária junto a 

Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, antes da consolidação da Lei, acolhimento 

este similar ao primeiro contato público de outros municípios, como no estado do Rio Grande 

do Sul. Todavia se encerrou devido a um incidente político já explicado no capítulo anterior.  

Mantendo-se na estrutura da prefeitura, visualiza-se dentro da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (em azul, na figura 12) outro espaço de acolhimento comum a 

Economia Solidária apresentado por Freitas, Sanchez e Neves (2016), a existência do Crédito 

Solidário (folder promocional no Anexo C/ em laranja na figura 12), junto ao FUNDECAM, 

trazendo o Aval Solidário, em que um integrante será o avalista de outro integrante. Até o 

momento de conclusão da pesquisa, apenas um grupo ligado as Cooperativas de Catadores de 

Materiais Recicláveis fizeram uso do crédito, para a compra de um caminhão, visando realizar 

a coleta seletiva municipal. A aquisição deste crédito contou com o apoio da ITEP no 

processo de documentação e o responsável pelo FUNDECAM se mostrou prestativo em 

esclarecer as dúvidas e na junção dos documentos necessários.  

A principal reivindicação das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis é a 

realização de licitações públicas, em que as cooperativas possam participar para receberem 

pelo serviço de coleta, que até então é feito com todos os custos arcados pelas cooperativas e 

de forma restrita a um bairro. Isto porque existe uma empresa privada no município que 

realiza a coleta seletiva, e faz, uso dos materiais para revenda e redistribuição para as 
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cooperativas de materiais recicláveis, também recebendo da prefeitura pelo serviço de coleta 

prestado. 

Ainda em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento, a Superintendência do 

Trabalho e Renda, desenvolve a Feira & ETC (Economia, Trabalho e Cultura) em laranja na 

figura 12, aos domingos em praça do município (Jardim São Benedito), com cadastro de 

empreendedores locais. Na feira, a Economia Solidária atua em parceria, sendo separada uma 

quantia de vagas para os trabalhadores solidários, tendo os segmentos de Alimentação e 

Artesanato preenchido a totalidade das vagas. Um ponto interessante é que os Quilombolas 

também participam, mas não por meio da Economia Solidária, pois, no período de convite 

para a primeira edição da feira, eles não estavam vinculados ao movimento, portanto, foram 

convidados de forma independente, não vendo a necessidade de trocar a forma de 

participação.  

Outra articulação que foi promovida pela superintendência é a Carteira do Artesão, em 

laranja na figura 12, que é um programa do Governo Federal de reconhecimento do 

Artesanato, emitida pelas coordenações estaduais do Artesanato, serviço prestado apenas na 

capital do estado do Rio de Janeiro. Desta forma, com a insistência do FLES/CG, onde os 

artesãos têm força, a prefeitura negociou a vinda desta coordenação para Campos visando 

realizar emissão destas carteiras. Todavia, durante a entrevista com a liderança do segmento, 

foi relatado que a posse desta carteira não causou nenhuma alteração na dinâmica do 

segmento. Haja vista que os artesãos supunham que ganhariam maiores descontos na compra 

de materiais, e facilidade na participação de feiras, todavia, isso não ocorre. Os descontos 

ofertados na compra dos materiais, são os mesmos já obtidos na compra por atacado, e com 

relação as feiras, não houve nenhuma nova oportunidade.  

Com relação ao Conselho Municipal de Economia Solidária, sua instauração ainda 

está em processo de negociação durante o fechamento deste trabalho, portanto, não sendo 

possível relatar aqui os seus trâmites. Se observa que o principal parceiro da EcoSol no 

município é a CODEMCA, em azul na figura 12, que trabalha em conjunto com o movimento 

promovendo a articulação de políticas públicas junto a prefeitura, sendo uma espécie de 

mediador entre os dois atores. Em 2019, foi criado mais um espaço de comercialização na 

Cidade da Criança, um parque temático municipal, com entrada paga tanto para adultos 

quanto para crianças, de administração da CODEMCA. A inserção comercial da Economia 
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Solidária na Cidade da Criança tem sido promissora para o Artesanato e Alimentação, 

segmentos contemplados pela parceria, pois o espaço nos finais de semana concentra muitos 

visitantes, e tem sido oferecido para os trabalhadores solidários uma infraestrutura satisfatória 

para a comercialização, como geladeira (cedida pela ITEP) e espaço físico temático. Foi neste 

mesmo local que houve a realização do I Festival do Chocolate de Campos, também 

considerado, pelos segmentos Alimentação e Artesanato, um sucesso. Vale salientar que a 

Alimentação utiliza estes espaços de forma estratégica na promoção da Economia Solidária 

entre outros indivíduos, eles convidam pessoas que se encontram em vulnerabilidade 

econômica para estes eventos e lhes oferecem a chance de participar da EcoSol.  

Dentre as conquistas já efetivadas, o Festival de Economia Solidária é a primeira e 

mais longa parceria existente, e até o final de 2019 será realizada a sua sexta edição na Praça 

São Salvador, no centro da cidade. Este é o espaço mais importante da Economia Solidária no 

município, pois é quando o movimento interage com a sociedade oferecendo atividades 

culturais, palestras, oficinas e espaços de comercialização para todos os segmentos. Portanto, 

durante estes três dias de interação, nota-se a complexidade do movimento de EcoSol, o 

aporte de empreendimentos existentes e a função do FLES/CG como mediador destes 

interesses. É importante destacar que nas últimas edições, o segmento da Pesca Artesanal não 

esteve presente devido à dificuldade de se obter peixes comercializáveis, como já explicado 

no Capítulo 2. Ao mesmo tempo, na quinta edição foi a primeira vez que esteve presente o 

segmento Quilombola com cultura e receitas típicas, nas edições anteriores, participou apenas 

na comercialização de produtos agrícolas.  

Dos processos que estão em negociação destacados em verde na figura 12, o Festival 

Natal Luz é previsto para a realização em sequência ao Festival de Economia Solidária, como 

mais um espaço de contato com a comunidade e divulgação dos EES. Já a revitalização da 

Lapa se trata do projeto mais audacioso da Economia Solidária, pois busca dar outro sentido 

para a região do cais do Rio Paraíba do Sul, atualmente subutilizada como terminal de ônibus, 

trazendo para este espaço uma outra lógica de interação com a cidade. A escolha desta 

localidade se deu devido a vontade de integração do segmento da Pesca Artesanal, que não foi 

contemplado pelas políticas em vigor, portanto, com a revitalização da lapa, almeja-se 

aproximar este grupo dos demais segmentos.  



  85

E marcado no discurso do gestor público municipal uma preocupação centrada na 

capacidade de geração de renda, da Economia Solidária. Ao ponto que durante a primeira 

edição da Feira ETC, houve ao fim um questionamento aos trabalhadores, de quanto eles 

tinham comercializado durante a feira. O que incomodou demasiadamente o FLES/CG por 

não ser uma conduta praticada pelos membros, e considerada pela maioria como ofensiva. 

Tendo transitado por todas as políticas públicas de Economia Solidária em vigor e 

também em negociação em Campos dos Goytacazes, cabe pontuar se as mesmas contemplam 

cinco pontos base definidos como primordiais pelo NuMI EcoSol. O primeiro ponto 

levantado é a realização de formas variadas de ação, pode-se dizer que ainda está limitado, e 

muito centrado nos espaços de comercialização e voltados especificamente para os segmentos 

de Alimentação e Artesanato. A Agricultura Familiar com os produtos agroecológicos, assim 

como os assentamentos com os produtos convencionais, e as Cooperativas Populares só 

aparecem no Festival de Economia Solidária.  

Já o segundo ponto, de elaboração de processos complexos, que não tem foco apenas 

no produto, só é expresso durante o Festival, que é realizado uma vez ao ano em 

comemoração ao Dia da Economia Solidária. Com a efetivação do Festival Natal Luz, 

revitalização da Lapa, do sistema de Economia Solidária, assim como o centro e o código 

tributário, almeja-se que esta oferta se amplie, entretanto, ainda é um ponto a ser melhor 

explorado pelo movimento.  

O terceiro ponto consiste nos objetivos a longo prazo, que ainda se encontram em 

processo de negociação junto a Frente Parlamentar na Câmara de Vereadores de Campos. Vale 

relembrar que as conquistas da EcoSol junto ao município se derem a partir do ano de 2016, 

portanto, sendo ainda muito recente e tendo um longo caminho de articulações a ser trilhado.  

O quarto ponto trata de congregar os anseios coletivos e disputa pelos recursos 

públicos, que infelizmente vem se dando de forma enviesada pela Alimentação e Artesanato, 

que por serem os segmentos mais antigos e numerosos, captam a maioria dos recursos. 

Todavia, esta é uma questão a ser debatida no âmbito do FLES/CG, pelas lideranças nas suas 

disputas de interesses.  

O último e quinto ponto, é que as políticas públicas sejam ponto de partida para as 

ações do Estado, isso se dá com as Cooperativas de Materiais Recicláveis, que ao obterem o 

crédito específico da Economia Solidária, passaram a demandar uma outra visão da prefeitura. 
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Sendo, portanto, a participação na proposição da política pública o ponto de partida para a 

negociação de outras ações do Estado.  

 Com relação as diretrizes para a construção de política pública, as que foram 

construídas em Campos dos Goytacazes ainda não abrangem todos os pontos elucidados. 

Todavia a instauração da Lei nº 8. 717 da Economia Solidaria e Cidadã, estabeleceu a 

resolução para os a construção e consolidação da policia pública de EcoSol, assim como se 

consta nos apontamentos do NuMI EcoSol.  

Dentre os princípios estabelecidos, a gestão atual e o FLES/CG estão centrando seus 

esforços na necessidade de acesso a espaços físicos para implantação de EES e a 

comercialização de produto. Ao mesmo tempo que negocia com a Camara de Vereadores a 

consolidação do marco legal e apoio a formalização dos EES, com o sistema de Economia 

Solidária e Código Tributário da Economia Solidária, ambos em verde na figura 12.  

Por sua vez o aumento das iniciativas de Economia Solidária e o aumento de 

condições para a formação contínua, permanência e abrangência da Economia Solidária está a 

cargo das assistências técnica, centralizadas na figura da ITEP, que também conduz as 

discussões estabelecidas no Fórum e auxilia os trabalhadores na inserção política da EcoSol. 

O que no que lhe diz respeito, é uma ampliação a informações e a cidadania dos trabalhadores 

solidários, por meio da Economia Solidária.  
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Considerações finais  

 A hipótese que guia este trabalho é que o FLES/CG se constitui num espaço de 

articulação das políticas públicas da Economia Solidária Local, visando estimular a geração 

de renda e presença do bem viver dentro do movimento e dos segmentos. Que se justifica 

devido a ser um processo de quase 10 anos de atuação no território e que conta com um 

espaço institucional representado pelo Fórum Local de Economia Solidária, e ter despertado o 

interesse da gestão pública local, como uma via de desenvolvimento sustentável. 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em analisar o processo de construção da 

Economia Solidária, pela perspectiva do FLES/CG, como espaço de articulação de políticas 

públicas municipais com relação a estratégia de desenvolvimento local em Campos dos 

Goytacazes. Assim sendo, os objetivos específicos buscaram integrar o movimento de 

Economia Solidária local, organizado e representado pelo Fórum Local de Economia 

Solidária de Campos dos Goytacazes, com as políticas públicas municipais presentes, na 

promoção do desenvolvimento local. Apresentou-se as teorias alternativas ao modo de 

produção capitalista, delimitando-se à Economia Solidária, por meio dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES), que atuam na construção do desenvolvimento local. Construiu-

se o histórico da Economia Solidária em Campos dos Goytacazes, buscando entender as 

motivações para a sua implementação e articulação, trazendo a visão dos empreendimentos da 

EcoSol, que estão vinculados ao FLES/CG e a ITEP. Analisou-se a importância das políticas 

públicas municipais, no fomento e intensificação da Economia Solidária em Campos dos 

Goytacazes. Assim sendo, aponta-se que todos os objetivos propostos foram atendidos.  

As alternativas ao sistema capitalista compõem o universo das economias populares, 

que se ramificam a partir dos pontos de ruptura com a economia convencional e com as 

peculiaridades impostas ao local no qual o processo se instaura. A existência de três grandes 

eixos de atuação consolida as principais alternativas, sendo a Economia Social, presente nos 

países europeus de língua latina, de forma institucionalizada e reconhecida pela União 

Europeia, como uma forma de gerar rendimentos pelo caminho social. A Economia Social e 

Popular, com toda sua complexidade, encontrou espaço fértil na América Latina, em 

proporcionar uma opção de vida pautada na dignidade, natureza e humanidade.  
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A Economia Solidária, equilibrando a viabilidade econômica com a autogestão, 

igualdade e solidariedade, tem como missão gerar renda e promover o desenvolvimento local 

dos excluídos socialmente. O desenvolvimento local rompe com as políticas econômicas 

desenvolvimentistas hegemônicas na economia convencional e propõe um processo que seja 

feito de forma invertida, de baixo para cima, no qual a comunidade apresenta soluções para 

seus problemas cotidianos, cabendo ao poder público conduzir os recursos para estas 

necessidades, promovendo políticas públicas locais.  

O bem viver, quando integrado na comunidade por meio das práticas solidárias 

advindas com a Economia Solidária, realça e valoriza os aspectos culturais e sociais ali 

presentes, do mesmo modo que exaltam o caráter humano das relações, distintas ao sistema 

capitalista que materializa e quantifica as interações de forma competitiva, sem se preocupar 

com a harmonia socialmente construída dentro destas das mesmas.  

O aporte existente na Economia Solidária, composto pela sociedade civil, Estado, 

apoio técnico e os empreendimentos econômicos solidários, sustentam a instauração do 

desenvolvimento local e do bem viver. Entretanto, este processo não se instaura sem 

dificuldades como a necessidade de romper com mitos estabelecidos socialmente devido a 

desconfiança e o desconhecimento preconcebidos de um processo que visa romper com a 

economia convencional, o sistema capitalista.  

Em Campos dos Goytacazes, a Economia Solidária se entrelaça a expansão do 

programa de extensão da Universidade Estadual Norte Fluminense, com a criação da 

Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares, em 2009, a qual reúne os 

empreendimentos já latentes no território campista e congrega-os nos I e II Encontro de 

Economia Solidária. Estes encontros possibilitaram a visibilidade, mobilização e fomento da 

EcoSol no território, o que desencadeia a vinda do Núcleo Estadual de Ações Transversais, o 

qual para se ter acesso às articulações já realizadas pela incubadora, auxiliou nas negociações 

da oficialização do Fórum Local de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes, em 2011. 

Este foi um marco extremamente importante, pois consistiu no primeiro passo para a 

autonomia da EcoSol local. Outro ponto decisivo foi o reconhecimento da Economia 

Solidária perante o município de Campos dos Goytacazes com a autorgação da Lei nº 8.717 

de 2016, que instaurou as políticas públicas municipais de Economia Solidária e Cidadã.  
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O Fórum Local, o qual segue as diretrizes estabelecidas no Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária, conta com a presença de três grupos de interesses: os empreendimentos 

solidários, o apoio técnico e os gestores públicos, destacando-se que o primeiro conta com 

50% da representação, o que destina aos demais 25% cada, visando, assim, garantir a 

legitimidade das escolhas dos agentes solidários. Estes empreendimentos se subdividem em 

oito segmentos políticos: Alimentação, Artesanato, Agricultura Familiar, Assentamentos da 

Reforma Agrária, Quilombos, Pesca Artesanal, Cooperativas de Materiais Recicláveis e 

Cooperativas Populares.  

Todavia, na análise do discurso realizada a partir das entrevistas com os líderes 

segmentais, em conjunto com o banco de dados dos membros do Fórum, notou-se que mesmo 

sendo majoritários os empreendimentos de Alimentação e Artesanato, inclusive tendo uma 

representatividade significativa (18% dos empreendimentos), estes não geram nas atividades 

realizadas pela Economia Solidária a renda principal familiar, mesmo que exista alguns 

empreendimentos da Alimentação que o fazem. Não sendo predominantemente como os 

segmentos menos expressivos no Fórum, Pesca Artesanal, Cooperativas de Materiais 

Recicláveis, Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária, que já o fazem.  

A condução do FLES/CG é enxergada tanto pelos trabalhadores solidários, em seus 

segmentos quanto pela assessoria técnica como uma extensão da própria incubadora, em que a 

condução da ITEP, institucionaliza o movimento e também o endurece, e pode ser um fator de 

inibição para as lideranças segmentares. Todavia, a presença do oportunismo de Off (1986) e 

individualismo de Olson (1999) por parte dos grupos de interesses que formam o movimento 

de Economia Solidária local, minimizam as potencialidades presentes nestes, levando a 

questionar se a falta de autonomia é devido a centralização por parte da Incubadora, ou uma 

simples falta de interesse dos agentes em ocuparem os espaços conquistados e se indisporem 

nos conflitos.  

Dentre a modalidade dos empreendimentos, existe mais de 60% classificados como 

empreendimentos autogestionário supra familiares, o que confirma a concepção de Coraggio 

(2016) sobre a constituição dos EES a partir das unidades familiares. A qual também é a 

estrutura da economia popular e estimula a inversão da lógica capitalista para a solidária.  Ao 

mesmo tempo, as atividades econômicas estavam centradas na confecção de produtos e 

comercialização, o que alinha com o panorama nacional e o caráter laboral dos segmentos 
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predominantes no Fórum. Os empreendimentos foram instaurados socioespacialmente no 

município de Campos dos Goytacazes, em aéreas mais “nobres” e urbanas, tendo menos da 

metade dos empreendimentos distribuídos nas áreas consideras mais carentes e de exclusão 

social, o que instiga a questionar como é feita a adesão dos trabalhadores na Economia 

Solidária local. Uma justificativa possível, foi a presença da Incubadora ao lado direito do Rio 

Paraíba do Sul, território socialmente mais “nobre”, o que facilita a inserção dos trabalhadores 

desta localidade a aderirem a EcoSol em um momento de fragilidade econômica, como os 

vivenciados recentemente na economia brasileira.  

As políticas públicas municipais de EcoSol ainda se encontram em processos iniciais, 

tendo três articuladores públicos de interação: a Câmara de Vereadores, a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Campos. 

Mediante isto, as políticas estão centradas por parte da Câmara, na institucionalização 

municipal da Economia Solidária, ao mesmo tempo que o Conselho Municipal se encontra em 

processo de escolha de seus membros. Com relação a Secretaria e a Companhia, o que vem 

sendo ofertado são espaços de comercialização específicos para os segmentos da Alimentação 

e Artesanato, e uma linha de crédito específica para os empreendimentos econômicos 

solidários.  

A forma como as políticas públicas municipais de Economia Solidárias se estruturam 

em Campos dos Goytacazes condizem com a teoria da Mobilização de Recursos sobre Ação 

Coletiva de Grupos de Interesses de Olson (1999), ao afirmar que os grupos de interesse mais 

proeminentes enviesam os recursos para os seus objetivos individuais, relegando os coletivos 

a um segundo plano. Isso se consagra com as afirmações realizadas por Gaiger (2003) e 

Bertucci (2010), ao não julgarem a Economia Solidária uma força de mudança possível, mas 

uma sobrevivência econômica, paliativa a exclusão social imposta no sistema capitalista.  

Nota-se, portanto, que as políticas públicas municipais de Economia Solidária em 

Campos dos Goytacazes precisam, ainda, de algumas contribuições para alcançarem o papel 

de promotoras do desenvolvimento local. Haja vista, a não participação da maioria dos 

segmentos na construção destas políticas e a não contemplação de seus campos de atuação nas 

medidas em vigor. Desta forma, o caminho a trilhar visando a instauração de um bem viver 

entre os empreendimentos precisam ser reforçados, da mesma forma que o interesse 

demonstrado pela gestão governamental municipais pode ser passageiro, em um cenário que 
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haja mais demandas de outros segmentos, e, portanto, maiores pressões sociais para a 

efetivação de políticas públicas que fomentem a Economia Solidária e sua capacidade de 

promover desenvolvimento local. 

Não refutando assim a hipótese estabelecida no começo do trabalho, pois se observou 

uma heterogeneidade na Economia Solidária local em Campos dos Goytacazes, em que a 

geração de renda acontece ainda em escala complementar, mas com potencialidades para 

ampliação. E o bem viver é observado pontualmente na articulação dos EES pertencentes aos 

segmentos da Alimentação e Artesanato, talvez devido a serem os mais consolidados e assim 

com o maior aporte institucional a seu dispor.  
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Apêndice  

A. Roteiro de entrevistas com os representantes dos segmentos do FLES/CG 

Segmento:  

• Quais as dificuldades comuns ao seu segmento? 

• Como o seu segmento se estrutura? 

Fórum:  

• Qual foi o primeiro contato que o seu segmento teve com a Economia Solidária? 

• Porque o seu segmento se vinculou ao movimento de Economia Solidária? 

• O seu segmento se organiza para além da Economia Solidária? 

Política: 

• Como o seu segmento tem participado da política pública municipal de Economia 

Solidária? 

• O seu segmento tem acesso a alguma outra política (municipal, estadual, federal) além da 

Economia Solidária? 

• As políticas públicas já conquistadas junto ao movimento de Economia Solidária, foram 

benéficas para o seu segmento? 
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B. Guia de Entrevista 

Entrevistado: ITEP/ Fórum  

Objetivo:  

Memória da cronologia dos fatos e motivação para a formação da Economia Solidária em 

Campos dos Goytacazes  

Roteiro:    

ITEP 

• O que levou a criação de uma ITEP? Ela advém de uma Política Pública? 

•  Como foi o contato com os agentes solidários?  

• Houve algum tipo de financiamento além da UENF? 

Fórum de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes  

• Como surgiu o Fórum de Economia Solidária em Campos dos Goytacazes? 

• Como foi a captação de agentes solidários para o Fórum e como é a participação deles no 

Fórum? 

• Houve algum apoio de Política Pública Nacional, Estadual ou Municipal na Implementação 

do Fórum? 

• Como é organizada a estrutura do Fórum, para além da  

• Quem são os representantes dos 8 segmentos no Fórum? (Na lei: Quilombolas, População 

Ribeirinha, Agricultura Familiar, Catadores de Material Recicláveis, Trabalhadores 

Artesanais da Alimentação, Cooperativas Populares, Pescadores Artesanais, Artesanato) 

Políticas Públicas de Economia Solidária Municipal 

• Como foi a construção da lei de Economia Solidária?   

• A Lei de EcoSol, foi criada no governo Rosinha Garotinho em 2016, como era a relação da 

EcoSol com os antigos governos municipais? 

• Quantas e quais secretarias estão envolvidas na EcoSol?  

• As políticas públicas obtidas:   

• As políticas públicas em Negociação:  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Anexo 

A. Carta de Adesão ao Fórum Local de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes 
     
 A Carta de adesão ao Fórum de Economia Solidária é um instrumento de identificação do 

potencial da Economia Solidária no município de Campos dos Goytacazes e uma forma de 

fortalecer os empreendimentos e seus trabalhadores para se organizarem e autogerirem sua 

renda e trabalho seja na produção, comercialização ou acharem novas oportunidades para seus 

produtos ligados a Agricultura Familiar, Pesca Artesanal, quilombolas, Artesanato, 

cooperativas e associações produtivas, materiais recicláveis (catadores), doceiras, salgadeiras 

e produtos alimentares, entre outros. Esta carta também é importante instrumento de 

pactuação e apoio junto ao Fórum para os gestores públicos municipais, as instituições de 

ensino público e privado e instituições do terceiro setor que queiram fortalecer a política 

pública municipal e/ou para ser assessoria técnica junto ao Fórum de Campos dos Goytacazes. 

• Nome do empreendimento (O nome é a base do seu empreendimento! Saiba escolher com 

cautela para que ele seja destaque entre todos!) 

• CPF do dirigente ou CNPJ 

• Mês e ano do início do empreendimento 

• Quantidades de membros (É obrigatório no mínimo três membros!) 

• Rua/Número/Bairro /Cidade/CEP 

• Telefone Fixo/Telefone Celular (Ambos os telefones são necessários. Por meio do telefone 

celular entraremos em contato pelo aplicativo WhatsApp.) 

• E-mail 

Em relação ao empreendimento, informe a qual modalidade ele melhor se encaixa 

(apenas uma resposta possível)  

• Empreendimento autogestionário e suprafamiliar da Economia Solidária  

•  Cooperativa 

•  Associação Produtiva 

•  Rede de Economia Solidária (produção e/ou consumo e/ou comercialização e /ou serviços) 

•  Banco Comunitário/Fundo Rotativo Solidário 
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•  Fábricas Recuperadas 

•  Atividade Mercantil 

•  Gestor Público 

•  Instituição para Assessoria Técnica (Somente os dados institucionais cabíveis) 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE – EcoSol) /ATIVIDADES 

ECONÔMICAS DE SEUS MEMBROS E A ATIVIDADE COLETIVA ( múltiplas 

respostas possíveis) 

Indique quais atividades econômicas são realizadas de forma coletiva:  

•  Confecção de produtos 

•  Comercialização / organização 

•  Troca de produtos e serviços 

•  Poupança, créditos ou finanças 

•  Consumo 

•  Uso de Infraestrutura (prédios, armazéns, sedes, lojas, casas, fundo de pasto) 

•  Aquisição de matéria-prima e insumos 

•  Obtenção de clientes ou serviços para os (as) sócios(as) 

Não está listado? Nos informes abaixo. 

Atividades específicas secundárias: 

•  Artesanato 

•  Alimentação como produto final 

•  Produção e transformação da pesca 

•  Produção e transformação de produtos da Agricultura Familiar 

•  Materiais Reciclados 

Faça uma descrição da sua atividade secundária:  
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B. Panfleto do Fórum de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes 
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C. Panfleto de divulgação do FUNDECAM Economia Solidária 
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D. Panfleto do programa do Festival de Economia Solidária de 2017 
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E. Moeda Social Motirõ 
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F. Panfleto da parceria Banco Palmas e Fórum de Economia Solidária de Campos dos 
Goytacazes  
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