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“É hora de um continente distinto, de uma civilização distinta. Não temos que imitar a 

Europa ou ao Japão. Não podemos querer o desenvolvimento com dor e angústia, 

desenvolvimento com felicidade para todos! A generosidade é o melhor negócio para a 

humanidade e o pior negócio para os bancos.” 

 

“Se sua vida se transforma em pagar contas e trabalhar horas e horas [para este fim], 

chegarás ao fim dela um escravo do mercado, terão comprado toda sua liberdade. Essa 

etapa da sociedade capitalista necessita de uma cultura funcional a seus interesses e a 

cultura deste tempo, neste hiper consumo, cada um tem que ser um comprador eternamente 

escravizado, e que confunda isso com felicidade.” 

Pepe Mujica (UERJ , 27/08/2015) 
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RESUMO 

 
As desigualdades econômicas e sociais no Brasil tem sido evidentes desde o início da República, 
para não remontar a períodos anteriores. Contudo, nas últimas décadas, a partir da aquisição de 
novos direitos e garantias sociais, fica a cada momento mais perceptível um persistente empenho 
para a homogeneização da cultura mundial, por meio da globalização, que se mostra segmentária, 
opressora e excludente. Somando-se a isso, um alto grau de desemprego e competitividade 
desmedida que as políticas sociais em vigor acabam por não sanar. Nesse sentido, surgem as 
concepções de economia solidária e emancipação social como alternativas, não somente para a 
geração de trabalho e renda, mas igualmente  vislumbrando a participação e a potencialidade de 
transformação social desses indivíduos, que poderia acarretar sua emancipação para além dos 
muros dos empreendimentos de que faz parte. Assim, este estudo buscou analisar de que forma a 
emancipação social dos indivíduos pode ser vivenciada a partir da participação em empreendimentos 
solidários e suas implicações. Foram realizadas revisões de literatura acerca das dimensões 
principais de estudo, a economia solidária e a emancipação social. Em termos de metodológicos, 
adotou-se a pesquisa qualitativa, sendo a coleta de dados por meio de pesquisa documental, 
pesquisa bibliográfica, entrevista em profundidade e grupo focal. Para a análise dos dados se tomou 
por base a análise de conteúdo. Os resultados do estudo demonstraram que inicialmente seria muito 
difícil o atingimento da emancipação social através de empreendimento solidário, tendo em vista os 
empreendimentos estudados, com pouco tempo de existência e num contexto capitalista. Contudo, 
em uma análise mais cuidadosa, foi possível notar indícios de emancipação social a partir da 
persistência na causa, acumulação de maior número de anos de experiência e busca da vivência 
solidária 
 
Palavras-Chave: Emancipação social. Participação. Economia solidária. 
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ABSTRACT 

The economic and social inequalities in Brazil has been evident since the beginning of the Republic, 
not to go back to previous periods. However, in recent decades, from the acquisition of new rights and 
social guarantees, it is increasingly noticeable when a persistent commitment to the homogenization 
of global culture, through globalization, which shows segmental, oppressive and exclusionary. Adding 
to this, a high degree of unemployment and excessive competitiveness that social policies in effect 
end up not remedy. In this sense, there are the concepts of social economy and social emancipation 
as alternative, not only for the generation of jobs and income, but also glimpsing the participation and 
the potential for social transformation of these individuals, which could lead to their emancipation 
beyond the walls of the enterprises that part. This study sought to examine how social emancipation of 
individuals can be experienced from participating in solidary enterprises and their implications. 
Literature reviews were carried out on the main dimensions of study, the social economy and social 
emancipation. In terms of methodology, we adopted the qualitative research, with data collection 
through desk research, literature review, in-depth interviews and focus groups. For the analysis of the 
data was taken based on the content analysis. The study results showed that initially would be very 
difficult the achievement of social emancipation through supportive venture, considering the studied 
projects, with short existence and in a capitalist context. However, on closer examination, it was 
noticeable evidence of social emancipation from the persistence in the cause, accumulating more 
years of experience and the pursuit of joint experience. 
 
Keywords: Social emancipation. Participation. Solidarity economy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A origem das disparidades econômicas e sociais, que podem observadas no 

cenário brasileiro do século XXI, é complexa e retomam antigas questões, relativas 

ainda ao Brasil colônia e ao patrimonialismo instaurado à época, burilador da cultura 

de mando e subserviência, por meio da subjugação dos escravos e homens pobres 

para com os mandatários e senhores de terras (ASSEBURG; GAIGER, 2007) e que 

ainda persiste em muitos aspectos de nossa cultura atual. 

Segundo relato desses mesmos autores, as estruturas e os processos 

definidores de nossa formação histórica, inseridas na dinâmica “produção-

resistência-mudança-reprodução” das desigualdades, não apenas caracterizam a 

questão social no Brasil, mas constituem o seu elemento determinante 

(ASSEBURG; GAIGER, 2007). 

As contínuas ações, com o intuito de reforçar essas desigualdades, explicam 

o motivo pelo qual, após inúmeros períodos de estagnação e desenvolvimento, o 

Brasil passa de uma nação pobre e dependente, a uma das dez maiores economias 

do mundo – 7ª economia mundial em 2014 (WORLD BANK, 2015). Contudo, em 

contrapartida, não consegue o mesmo desempenho, quando o assunto é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país, permanecendo em uma posição 

desvantajosa, no panorama mundial, ocupando a 79ª posição de 187 participantes 

no ranking global de 2013 (PNUD, 2014). 

A partir destes dados, percebe-se que a despeito da manifesta expansão de 

políticas e programas de assistência e inclusão, que tem sido implementados e 

mantidos pelo Estado brasileiro, estas não afetaram de forma considerável o status 

quo no país, visto que os resultados econômicos não conseguiram alavancar 

igualmente os indicadores sociais. As desigualdades resistiram aos movimentos e às 

pressões sociais promovidos pela sociedade civil, reproduzindo segmentações e 

desproporções no acesso aos bens materiais e imateriais gerados pela sociedade, e 

persistiram ainda no plano dos valores, incorporadas aos padrões e hábitos culturais 

e “seu poder instituinte aparece nas formas latentes de segregação, a demonstrarem 

a força inercial de atavismos há muito banidos do quadro de direitos, ou na 

naturalidade com que se aceita a brutal distância social entre os brasileiros” 

(ASSEBURG; GAIGER, 2007, p. 502). 



16 
 

Os fatores apontados acima justificam as dificuldades sócio-econômicas 

ainda existentes no país, considerando principalmente a disputa por posições mais 

prestigiadas e bem pagas junto ao mercado formal. Essa desvalorização pode ser 

percebida pela dificuldade ainda existente na inclusão paritária da mulher e na 

admissão de não-brancos em atividades mais valorizadas. Ao se tratar da questão 

sócio-cultural, situando-se especificamente a escolarização, percebe-se que a 

exclusão econômica dos pais gera a exclusão escolar e, por conseguinte, a exclusão 

social e econômica dos filhos, motivo pelo qual, pardos e negros seguem sem 

capital e com minguadas chances de acumulá-lo (SINGER, 1999, p. 100-101). 

Apesar dos programas sociais de inclusão impactarem positivamente sobre a 

escolarização e contribuírem para o aumento da escolaridade inter-geracional, 

existem para além dela fatores determinantes que operam sobre as disparidades 

econômicas, como a estruturação do mercado de trabalho, dinâmica do capital e 

estruturas de poder existentes (MEDEIROS, 2005).  

Um ciclo é formado por essas disparidades econômicas, políticas e sociais e 

seu cerne, além de não se dissolver, aparenta tornar-se mais intenso sempre que 

políticas sociais as recuam, mesmo que de forma transitória. 

 

Figura 1: A economia brasileira – Segunda metade Século XX 
Fonte: Martins (2004, p. 4) 
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Pode-se observar inicialmente na figura 1, que a desigualdade econômica 

brasileira permaneceu estável e elevada, a partir de 1970 até os anos 2000 (NERI, 

2007). O chamado “Milagre Brasileiro” foi um período que, apesar do 

desenvolvimento constante, tanto industrial quanto econômico, reduzindo os 

indicadores de pobreza e oferecendo ganhos reais – pelo menos para as classes 

média e alta da população, causou conseqüências desastrosas durante a década de 

1980, período de estagnação. 

A seguir, é possível observar um panorama sócio-econômico mais detalhado, 

com base no estudo de diversos autores (ASSEBURG E GAIGER; SINGER. 

MEDEIROS; POCHMANN; VIEIRA) 

 

Tabela 1: Panorama brasileiro de 1968 a 2000: Características econômicas e 
conseqüências sociais. 

Périodo Características econômicas Consequências sociais 

1968 a 1973 
Milagre 

Brasileiro 

Forte desenvolvimento industrial e 
econômico; 

Queda inflacional; 
 

Rápida redução dos níveis de 
pobreza; 

Aumentos salariais (classe média 
e alta); 

Retorno aos índices de pobreza 
anteriores durante década de 80 

(“pós-milagre”) 

1976 a 1980 

Evolução da economia, (também 
da política e dos costumes); 

Brasil se aproximou de maneira 
crescente da maior parte das 
características atribuídas às 

sociedades modernas. 

 
A desigualdade permaneceu 

estável (estabilidade do 
coeficiente de Gini), apesar do 

crescimento. 
 

 
1980 ao início 

da década de 90 
Década perdida 

Retração da produção industrial; 
Aumento da dívida externa e 

interna; 
Aumento déficit público; 

Alta inflacionária; 
Período de reformas liberalizantes 
(abertura comercial e financeira, 

desregulamentação dos 
mercados, privatizações, redução 

da atuação do Estado) e 
estabilização inflacionária 

alcançada através do Plano Real; 
 

Desestruturação do mercado de 
trabalho; 

Disparidades alargaram-se; 
Aumento do desemprego; 

Diminuição relativa do emprego 
industrial (formalizado) e 

expansão dos empregos de 
prestações domésticas e setor de 

serviços (não-formalizados). 

Meados da 
década de 90 a 

2000 

Continuação das reformas e 
estabilização inflacionária 

alcançada através do Plano Real. 

Sociedade segmentada em dois 
grupos distintos (grande baixa 

renda e pequena  elite); 
Concentração de renda: 

 Rendimento da metade mais 
pobre menor que centésimo 

mais rico. 
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 Os 5% mais ricos com um 
terço do total de rendimentos. 

 Os 10% mais ricos, com 50% 
do total de rendimentos. 

 
Fonte: Elaboração da autora (baseado em: Asseburg;Gaiger, 2007. Singer, 1999. Medeiros, 2005. 

Pochmann, 2001. Vieira, 2005) 

 

 A partir dos dados apresentados na tabela 1, corrobora-se as informações 

propostas na figura 1, no qual demonstra-se que as consequências do chamado 

“Milagre brasileiro” (1968 à 1973)  foram desastrosas para as décadas seguintes, 

relativamente aos indicadores sociais e incidência de pobreza que retornou ao nível 

de 1960, enquanto o PIB per capita era ainda quase o dobro do nível daquele ano. 

(SINGER, 1999). 

De 1976 a 1980, observa-se a constância do coeficiente de Gini, que 

demonstra a estabilidade do nível de desigualdade, não obstante o crescimento 

econômico que vinha sendo apresentado, juntamente à evolução política e dos 

costumes. Do mesmo modo o Brasil se tornou cada vez mais próximo de nações 

consideradas modernas, contudo possuidoras de níveis de desigualdade menores 

(MEDEIROS, 2005, p. 47) – isto é, igualou-se em indicadores econômicos e 

políticos, porém manteve-se distanciado em questões sociais, assim como em 

concentração de renda. 

Com a desestruturação do mercado de trabalho advinda a partir de 1980 

(POCHMANN, 2001), as disparidades aumentaram até meados da década de 1990, 

trazendo o aumento do desemprego e a substituição das vagas do emprego 

industrial (formal), que se reduziram, por empregos prioritariamente informais, 

peculiares das prestações domésticas e do setor de serviços. 

Segundo Medeiros (2005, p. 249), no fim da década de 1990, a sociedade 

apresenta-se em dois segmentos: “uma massa homogênea, formada por uma 

população de baixa renda e uma pequena, porém rica, elite”. Havia grande 

concentração de renda, demonstrada pela soma de rendimentos da metade mais 

pobre, que era inferior àquela percebida pelo centésimo mais rico. Considerando os 

5% mais ricos, estes reuniam um terço do total de rendimentos, e os 10% mais ricos, 

cerca de 50% dos deles (ASSEBURG; GAIGER, 2007). 

A partir dos anos 2000, as disparidades apresentaram redução e um cenário 

relativamente promissor, com diminuição do coeficiente de Gini (oscilou 4,6% entre 
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2001 e 2005, passando de 0,594 para 0,566) e evolução da renda dos mais pobres 

(maior crescimento que de outras faixas salariais). Assim, a dimensão de pobreza e 

de extrema pobreza obteve expressiva queda. 

Ainda assim, o Brasil permanece em desvantagem com relação a outros 

países no cenário mundial, a despeito dos avanços econômicos alcançados por 

meio de parcerias internacionais, como a produção combinada emergentes líderes - 

Brasil, China e Índia – que se aproximaram ao PIB combinado de potências 

industriais do norte, como Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e EUA 

(PNUD, 2014), que afetam diretamente a elaboração do IDH, estes ainda são 

insuficientes para alcançar a média dos países com mais desenvolvidos, como 

demonstra a figura a seguir. 

 

Figura 2: O IDH brasileiro – 1980 a 2013
1
 

Fonte: PNUD, 2014 

 

Conforme apresentado na figura 2, torna-se importante observar que no 

período de 2000 a 2013, o IDH brasileiro obteve uma baixa evolução, apesar de seu 

relatado crescimento econômico, chegando ao índice de 0,744 e à 79º posição no 

ranking mundial, atrás de países europeus e norte-americanos e ainda de vizinhos 

da América do Sul, como Argentina e Uruguai, segundo o Ranking mundial, 

apresentado adiante. 

 

                                                 
1
 Valores recalculados retroativamente usando as mesmas atualizações e metodologias atuais 
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Tabela 2: Panorama do Ranking Global do IDH 2013 

Posição País Nota 

1º Noruega 0,944 

2º Austrália 0,933 

3º Suíça 0,917 

4º Holanda 0,915 

5º EUA 0,914 

6º Alemanha 0,911 

7º Nova Zelândia 0,910 

8º Canadá 0,902 

41º Chile 0,822 

49º Argentina 0,808 

50º Uuguai 0,790 

57º Rússia 0,778 

67º Venezuela 0,764 

79º Brasil 0,744 

Fonte: PNUD, 2014.  

 

Observa-se portanto, na tabela 2, que diante das disparidades vislumbradas, 

crescimento econômico não necessariamente desdobra-se em desenvolvimento 

humano. Há a necessidade de implementação de Políticas públicas que contam com 

ações afirmativas e investimentos em pessoas, por meio de educação, nutrição, 

saúde e habilidades técnicas, que possam expandir o acesso a trabalhos dignos e 

prover um progresso sustentável. 

Abordando mais detalhadamente a temática do desemprego no Brasil, há que 

se colocar que embora esteja presente o discurso de combate e mitigação das taxas 

de desemprego pelo Estado, assim como outras medidas abordadas – no sentido de 

capacitação, melhorias de patamares salariais, entre outros, historicamente o que se 

constata é que, dado o sistema capitalista, o capital necessita expandir-se. Este fato 

se dá apesar e em detrimento das condições necessárias para a vida humana, 

mesmo que tenhamos como resultado estagnação dos indicadores sociais, 

desigualdade econômica, desemprego crônico.  

Por conseguinte, percebe-se a geração de uma competição entre os 

trabalhadores e os potenciais novos trabalhadores (desempregados), que se torna 

não só compreensível como esperada, sendo incentivada ainda mais por meio da 
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aquisição de um sem número de competências, que muitas vezes não chegam a ser 

devidamente aproveitadas em seu posto de trabalho. 

O que se verifica então é uma competição pela competição – de tipo 

predatório, excludente, ou divergente – e como resultado, não apenas gera poucos 

vencedores e muitos “perdedores”, mas também utiliza o trabalho como forte fator 

de ajuste face aos imperativos mercantis. Não raro uma das estratégias de 

competitividade internacional e nacional é justamente a precarização do trabalho e 

intensificação do seu ritmo, fazendo com que os trabalhadores se adaptem a uma 

rotina cada vez mais mecanizada, com mais tarefas a serem realizadas em um 

prazo menor (BENINI; et al, 2012). 

Essa mesma competitividade pelos mercados nacionais e internacionais, a 

que as organizações se lançam, “justifica os altos dispêndios com estratagemas 

gerenciais que buscam, para além da adaptação psicofísica do operário ao ritmo da 

esteira, o envolvimento espiritual e mental (engajamento estimulado) dos proletários 

com o trabalho alienado e fragmentado”(BENINI; et al, 2012, p. 53). De onde se 

induz que os trabalhadores precisam ser participativos, leais e motivados, ou seja, 

escravos contentes. 

Vale notar, entretanto, que a sustentação desse cenário se daria em função 

da manutenção do sistema colonial capitalista, de um mercado internacional global 

que se funda por meio da competitividade e hierarquização do poder, no qual o norte 

geopolítico submete os demais, homogeneizando culturas e especificidades 

(SANTOS, 2007). 

Assim sendo, ao avaliar o universo da presente pesquisa nota-se que, diante 

do contexto histórico nacional de desigualdades econômicas e sociais, se 

desdobram em consequências uma série de questões corriqueiras no cotidiano 

brasileiro e global, como desemprego, competitividade desenfreada, cenários de 

opressão e hierarquização socioeconômica (figura 3). Estes se tornam a cada dia 

mais incentivados, aparentes e contundentes, trazendo consigo a problematização e 

questionamentos sobre o futuro do sistema vigente. Se por meio dele não se pode 

sustentar e dar condições básicas de vida e saúde à todos (ou pelo menos à maior 

parte das pessoas), se o sistema promove o distanciamento econômico e social 

entre as pessoas (ricos e pobres), será que ele é mesmo perene e sustentável? 

Diante desse cenário, seria preciso buscar alternativas? E, se elas existem, quais 

seriam elas? 
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Alguns estudiosos, como Santos (2003; 2007), Mance (1999; 2002; 2003), 

Singer (1999; 2000; 2008), Arruda (1998; 2000; 2003), Gaiger (2004; 2007), 

Coraggio (2000), Calbino e Paula (2013) e Benini (2010; 2012; 2014) acreditam na 

economia solidária e na emancipação social como possibilidades para sobrescrever 

“falhas” existentes no capitalismo e oferecer esperanças aos preteridos pelo 

sistema. Mas de que forma ambas (economia solidária e emancipação social) se 

relacionam e interagem? 

 

 

Figura 3: Contextualização do cenário em estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O estudo em questão foi levado a termo, ponderando primeiramente que a 

Economia solidária e a Emancipação social surgem como discurso alternativo ao 

capitalismo neoliberal hegemônico, considerando um fluxo bilateral. Em se tratando 

da Economia solidária, ao oferecer alternativa para a geração de renda das famílias 

em situação de vulnerabilidade, bem como criando espaços de participação, 

cooperação, valorização, responsabilização e deliberação coletivas; e por meio a 

Emancipação social na busca da participação transformadora, empoderando esses 

mesmos indivíduos, os levando ao exercício de sua cidadania além dos muros do 

empreendimento. Logo, existe a possibilidade desses fluxos se entrecruzarem e se 
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retroalimentarem, a partir do momento que o movimento de economia solidária se 

consolida internamente e busca ampliar sua ação. 

Entretanto, considerou-se que, academicamente, a emancipação social tem 

sido tratada a partir da economia solidária como uma possibilidade majoritariamente 

econômica, tomando por base a percepção de benefícios de programas sociais de 

transferência de renda. E, a proposta deste trabalho utiliza, em contrapartida, uma 

análise diferenciada do tema, buscando aspectos sociopolíticos e de impacto na 

sociedade. 

Com isso, pretendeu-se suscitar a visão da economia solidária para além do 

capital, cruzando seus frutos primários (a geração de trabalho e renda para o público 

em questão) com outras possibilidades, expandidas para plausíveis mudanças 

sociopolíticas. A questão de partida questiona “De que forma a emancipação 

social pode ser vivenciada por meio da participação em empreendimentos 

solidários?” e, a partir dela, objetiva-se analisar como se poderia identificar a 

vivência da emancipação social em indivíduos que participam de empreendimentos 

solidários em funcionamento no Brasil, especificamente no Estado do Rio de 

Janeiro, a partir de um olhar para estes empreendimentos, seus cooperados e os 

desdobramentos da participação coletiva. 

Além deste capítulo introdutório, o trabalho em pauta conta com três capítulos 

subseqüentes. O capítulo seguinte, segundo, trata do referencial teórico, em que são 

embasados os conceitos destacados nesta pesquisa, quais sejam a economia 

solidária e a emancipação social. No capitulo posterior, terceiro, tem-se o 

detalhamento da metodologia adotada e no quarto são apresentados os estudos 

empíricos satisfeitos, discutindo as vivências nos empreendimentos solidários e de 

seus membros e as possibilidades de emancipação social alcançadas por eles. 

Em seu encerramento foram realizadas as explanações finais, conclusões e 

sugestões para estudo complementares, indispensáveis ao crescimento e 

consolidação das iniciativas populares em pauta, e à maior iluminação da temática. 
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2. DELIMITAÇÃO TEÓRICA: ECONOMIA SOLIDÁRIA E EMANCIPAÇÃO SOCIAL 
 

O estudo em questão foi levado a termo, considerando primeiramente que a 

Economia solidária e a Emancipação social surgem como temas discutidos na 

atualidade por diversos autores como opção para a geração de trabalho renda das 

famílias em situação de vulnerabilidade, bem como para a criação de espaços de 

participação, cooperação, valorização, responsabilização e deliberação coletiva, e 

por conseguinte, uma participação transformadora que empodera, os levando ao 

exercício de sua cidadania para além dos muros de seu círculo de convivência 

original. 

 

2.1. Economia Solidária 

2.1.1. Surgimento e amplitude da Economia Solidária 

Ao se realizar um retrospecto da economia solidária, observa-se o seu avanço 

a partir do início da década 1990, influenciado principalmente pelas abordagens do 

Terceiro Setor, oriundo de países Anglo--Saxões, da Economia Social na França, 

Portugal, Itália e Espanha e das economias populares no contexto latino-americano 

(FRANÇA FILHO;LAVILLE, 2004). 

Apesar de se conseguir delimitar seu avanço na atualidade, há grande 

divergência entre os autores que atuam com a referida temática, acerca de sua 

origem, dos quais se apresenta algumas correntes: 
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Figura 4: Visões acerca da origem da Economia solidária 
Fonte: Calbino e Paula (2013, p. 374-375) 

 

Um segundo ponto de litígio seria a definição da etimologia da expressão 

“economia solidária”. Segundo Calbino e Paula (2013, p. 375), a economia solidária 

teve suas bases no início do século XIX, entretanto a palavra foi criada apenas no 

final da década de 1980, sendo os primeiros autores a utilizar a terminologia Razeto 

(1988, Economia de Solidariedade) e Ema e Laville (1992, Solidary Economy). 

Entretanto, a terminologia Economia Solidária, em português só foi propagadaa 

partir de 1996, com Paul Singer, descaracterizando o argumento daqueles que 

acreditam ser a economia solidária uma construção do século XIX. 

Um terceiro ponto seria a definição das bases epistemológicas da economia 

solidária. Calbino e Paula (2013, p. 375) apresentam as distintas concepções, que 

abrangem a economia solidária como apenas mais uma forma de precarização do 

trabalho (QUIJANO, 2002; HOLZMANN, 2000; FARIA, 2009; BOMFIM, 2001; 

VAINER, 2000; MENEZES; 2007; WELLEN, 2008), como uma economia plural que 

abarca uma interface entre economias mercantis e não mercantis (FRANÇA FILHO, 

2002; LAVILLE,2003, EMÊ, 2004), ou, ainda como uma forma de ruptura radical 

dentro do próprio capitalismo (SINGER, 2000; ARRUDA; 2000; MANCE, 1999; 

RAZETO, 2010; CORRAGIO, 2002). 

• a economia solidária surge na década de 1980, como 
alternativa para o setor informal e para a geração de renda 
para as camadas excluídas da sociedade; um modo sutil de 
precarização do trabalho, ou na visão de Antunes (2002), uma 
franja do capitalismo. 

Marxistas 
ortodoxos 

• a economia solidária ressurge no final da década de 1980, 
como contraponto às crises econômicas e sociais ocasionada 
pelo avanço do neoliberalismo; apesar de ficar “adormecida” 
por mais de um século, teve sua origem nos socialistas 
libertários como Owen, Proudhon, Fourier, Louis Blanc. 

Singer 
(2000) 

• a economia solidária não surgiu ou ressurgiu na década de 
1980, mas se manteve presente desde o início das primeiras 
atividades associativistas do séc. XIX ; na década de 1980 e 
1990 criou novas formas de manifestação, mas mantendo viva 
(ainda que com períodos de enfraquecimento) sua vinculação 
com os socialistas libertários. 

Santana 
Junior 
(2007):  
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Pode-se intuir que, conforme as diferentes visões de mundo, a economia 

solidária possui corpos diversos. Fato este demonstrado pela divergência entre o 

cenário nacional e internacional. 

1: Com relação à aceitação ou não de formas assalariadas nas 

iniciativas de economia solidária, 

a) Em iniciativas europeias e em alguns casos canadenses observa-se maior 

aceitação e assim uma visão da economia solidária mais voltada para as 

propostas de geração e renda e atrelada a uma política de bem estar 

social. 

b) Na literatura e entre os militantes da América Latina, há menor aceitação 

de formas organizacionais que permitam assalariados, e se caminha mais 

para um discurso de cunho político e de transformação da sociedade 

(DELGADO; RICHER, 2001). 

2: Com relação ao formato de associação para o trabalho, 

a) Grande parte dos autores e militantes brasileiros, sustenta-se por economia 

solidária apenas as formas coletivas de trabalho. 

b) Posição contrária é adotada por outros autores latino-americanos, como 

Razeto (1993) e Coraggio (2002), que englobam também iniciativas de cunho 

individual, desde que movidas por lógicas solidárias. 

 

As contrariedades vão além e envolvem ainda as próprias tensões, conflitos e 

contradições entre as dimensões objetivas e subjetivas nos sujeitos envolvidos, em 

disputas de poder e conflitos de interesse (CALBINO; PAULA, 2013). Ressalta-se  

daí que essa multiplicidade faz da economia solidária um organismo vivo, em 

constante edificação e transformação que, se por um lado pode dificultar formações 

consensuais sobre o tema, por outro indica uma possibilidade de abrir espaço para o 

diálogo,negociação e as conversações entre diferentes saberes, voltados para 

diferentes modos de se pensar e construir o mundo (COSTA; CARRION,2009). 

Buscando definir o campo da economia solidária e tratando especificamente 

do contexto nacional, esta se apresenta em vários segmentos socais, por meio: 

a) do Governo Federal, com a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária; 
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b) das agências de fomento a empreendimentos solidários, através dos Pronincs, 

Fineps2; 

c) dos projetos de extensão de universidades e prefeituras, com a criação de 

Incubadoras de Empreendimentos Solidários; 

d) das feiras e clubes de trocas; 

e) das finanças solidárias – com a criação de diversos bancos comunitários; 

f) das Redes de economias locais; 

g) das associações, cooperativas populares e organizações comunitárias 

espalhadas por todos os Estados do Brasil. Segundo dados da Secretária Nacional 

de Economia Solidária – SENAES (2014), até o final do ano de 2013 constatou-se 

19.708 iniciativas caracterizadas por empreendimentos solidários, com destaque 

para a Região Nordeste, que abarca sozinha, mais de 8.000 destes 

empreendimentos, obtendo 40,8% do total de empreendimentos nacionais. 

 

Tabela 3: Mapeamento da Economia Solidária no Brasil, por estado. 

Estado Rural Urbano Rural e 
Urbano 

Total 

Acre 221 96 24 341 

Amapá 108 195 25 328 

Amazonas 105 260 13 378 

Pará 720 505 132 1.358 

Rondônia 181 44 13 238 

Roraima 26 44 10 80 

Tocantins 205 126 73 404 

Total Região Norte 3.127 

Alagoas 144 85 94 323 

Bahia 1.153 190 109 1.452 

Ceará 1.147 258 44 1.449 

Maranhão 651 109 78 838 

Paraíba 266 115 35 416 

Pernambuco 1.001 347 155 1.503 

Piauí 503 204 93 800 

Rio Grande do Norte 894 226 38 1.158 

Sergipe 45 20 36 101 

Total Região Nordeste 8.040 

Goiás 545 115 183 843 

                                                 
2
Proninc – Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares; Finep – Financiadora de 

Estudos e Projetos. 
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Mato Grosso 406 163 69 638 

Mato Grosso do Sul 86 195 13 294 

Total Região Centro-oeste 1.775 

Distrito Federal 45 197 4 246 

Total Distrito Federal 246 

Espírito Santo 367 190 15 572 

Minas Gerais 375 599 214 1.188 

Rio de Janeiro 34 236 31 301 

São Paulo 183 945 39 1.167 

Total Região Sudeste 3.228 

Paraná 302 416 114 832 

Rio Grande do Sul 648 784 264 1.696 

Santa Catarina 432 192 140 764 

Total Região Sul 3.292 

Total Geral 9.227 5.586 1.768 19.708 

Fonte: SENAES, 2014. 

 

O tema em evidência tem avançado igualmente na área acadêmica, com 

destaque para as publicações e pesquisas relacionadas à temática, especialmente a 

partir do ano de 1999. Segundo sublinham Calbino e Paula (2013, p. 373), em 

consulta ao portal de dissertações e teses da Capes, até o final do ano de 2010 

foram encontrados mais de 500 trabalhos que faziam menção no título e ou nas 

palavras--chave à temática economia solidária. 

 

2.1.2. Visão dos principais autores acerca da Economia Solidária 
 

Ao iniciar busca a respeito da conceituação da Economia solidária, uma das 

primeiras constatações é a heterogeneidade de posicionamentos e concepções 

entre os autores, e a falta de unidade conceitual que permeia o campo da economia 

solidária. 

A partir de uma concepção científica, percebe-se a convivência de diversas 

representações, correntes e concepções, que se apoiam em ideologias distintas, nas 

quais coabitam ideologias favoráveis e contrárias. Para o presente estudo, portanto, 

adotou-se como fundamentação, pesquisa de Calbino e Paula, em função do 

abrangente mapeamento do tema. 
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Inicialmente, Calbino e Paula (2013, p. 374), delimitam a Economia Solidária, 

descrevendo-a: 

[...] em termos genéricos, a economia solidária pode 
ser apresentada por uma pluralidade de atividades 
voltadas para a geração de trabalho e renda, 
envolvendo empreendimentos produtivos e de 
prestação de serviços, além de organizações que 
prestam atividades de suporte, como financiamento, 
comércio e consumo dos bens e serviços ofertados 
pelos empreendimentos. Esses empreendimentos 
assumem formas variadas de organização 
(cooperativas, associações, grupos não formalizados) 
e apresentam características bem marcantes que os 
distinguem tanto da atividade econômica capitalista 
tradicional como também da economia informal. 
(CALBINO; PAULA, 2013 apud COSTA; CARRION, 
2009). 

 

A partir da busca dos autores mais influentes, que mais publicam e mais são 

referenciados na área, considerando ainda a militância destes, demonstra-se abaixo 

a síntese do posicionamento desses 5 autores: 

 

Tabela 4: Síntese das abordagens dos principais autores acerca da Economia 

Solidária 

Autor Crítica Transição Utopia 

Singer 
Desemprego; 

Alienação. 

Políticas 
compensatórias; 
Fases de 
experimentação; 
Acumulação autônoma; 
Apoio do estado e 
agências; 
Sustentabilidade 
cooperativa; 
Autogestão; 
Efeito militância. 

Fim da exclusão; 
Renda cidadã; 
Homem  racionalmente 
cooperativo e solidário; 
Socialismo. 

Arruda 

Crise civilizatória; 
Ethos competitivo; 

Opressão; 
Crescimento ilimitado. 

Desconstrução e 
reconstrução conceitual; 
Ciência e educação da 
práxis; 
Despertar da 
espiritualidade; 
Emancipação do 
trabalho; 
Ocupação de espaços 
(econômico, político, 
informativo e cultural); 
Cooperativa 
autogestionária. 

Retomada do caminho 
evolutivo; 
Ter o suficiente; 
Dimensão de 
desenvolvimento 
superiores; 
Reconceituação do 
trabalho; 
Economia amorosa. 

Mance Insustentabilidade; Consumo solidário; Colaboração solidária; 
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Paradigma da escassez; 
Estreitamento das 

possibilidades. 

Autopoiese de ações 
sociais; 
Organização em rede; 
Uso de tecnologias; 
Reorientação dos gastos 
estatais; 
Coordenação mundial; 
Revolução molar e 
molecular; 
Organização e cadeias 
produtivas. 

Geração de empregos; 
Sustentabilidade 
ecológica; 
Redução da jornada; 
Aumento da poupança 
interna; 
Distribuição da riqueza; 
Desconcentração 
Geográfica; 
Melhor enfrentamento 
das incertezas e riscos. 

Coraggio
/Gaiger 

Crise da reprodução 
continuada; 

Anomia; 
Homogeneização; 

Simbólica do bem viver. 
 

Sinergia de ações locais 
e intelectuais; 
Revalorização do 
nacional; 
Pluralismo de iniciativas; 
Diversidade de formas 
de organização; 
Mudança da relação de 
poder; 
Importância dos 
movimentos sociais; 
Redes de solidarismo 
econômico; 
Ênfase no curto prazo. 

Reprodução ampliada 
da vida; 
Viabilidade de  
manutenção de 
empregados; 
Emancipação do 
trabalho; 
Nova racionalidade. 

Fonte: Vieira (2005, p. 162) 

 

Conforme percebido no quadro acima, esta é a matriz teórica apresentada 

pelos autores destacados, entre as quais se encontra dificuldades inclusive de 

estabelecer linhas limítrofes. Em muitos casos, possuem intercâmbios entre si, 

assim como pontos de concordância e divergências entre eles. 

O principal ponto de consenso entre os autores diz respeito à emancipação 

do trabalho, à desalienação dos trabalhadores e o fato das revoluções deverem ser 

realizadas de “baixo para cima”(VIEIRA, 2005). 

Quanto às divergências entre os modelos de cada autor, pode-se demonstrá-

las com maior didática a partir do quadro abaixo: 

 

Tabela 5: Síntese da Teoria da Transição dos autores 

 Singer Arruda Mance Corragio/Gaiger 

Horizonte Temporal Longo Infinito Médio Curto 

Sentido temporal Unidirecional Bidirecional Unidirecional Bidirecional 

Papel do Estado Apoiador Regulador Acessório Inteventor 

Desencadeador Produção Educação Consumo Produção 

Catalisador Força política Amorização Redes Intercompetição 
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Economia Final Heterogênea Homogênea Homogênea Heterogênea 

Redistribuição de 

Renda 
Média Média Forte Fraca 

Homem Inicial Alienado Egoísta Irracional Necessitado 

Homem Final Solidário Amoroso Solidário Saciado 

Crescimento Ilimitado Limitado Indireto Indireto 

Ponto de Partida Crise Neoliberal Crise Civilizatória 
Crise do 

Capitalismo 
Subdesenvolvimento 

Papel da Tecnologia Destruição Criativa Emancipatória Emacipatória Destruição Criativa 

Redução da 

incerteza 
Micro e Macro Macro Micro e Macro Micro 

Arrefecedor Degeneração Entropia Entropia Fragilidade 

Obstruidor Poder Privado Infra-humano Inexistente 
Poder Público  e 

Provado 

Metodologia 

Histórico-

estruturalista 

(materialista) 

Evolucionista Racionalista Empirista 

Fonte: Vieira (2005, p. 165) 

 

Com base no quadro acima, fica evidenciado que a Economia Solidária conta 

com um amplo leque de espectros e crenças, revelando uma visão ideológica, que 

busca prioritariamente, diminuir as desigualdades socioeconômicas e, para além, um 

ser humano mais consciente, e ciente, que age coletivamente, reivindica os direitos 

para si e para todos, com vistas ao bem viver. 

 

2.1.3. Participação e autogestão 
 

A partir da visão dos diversos autores que tratam a participação coletiva e a 

autogestão como alternativa de transição para possível “perfeição utópica” da 

economia solidária, torna-se fundamental conceituar e pontuar o papel de relevância 

destas variáveis na pesquisa em pauta. 

Tratando especificamente da participação interna, buscou-se verificar de que 

forma os trabalhadores participam, e se participam das atividades internas e 

decisões que envolvem o negócio, afetando de alguma forma a gestão. Mesmo a 

pesquisa se referindo somente a empreendimentos econômicos solidários, faz-se 

mister retomar à noção de participação praticada pelos modelos fordistas e 

toyotistas, no qual a participação  tem sido estimulada de forma controlada, sendo 
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favorecida ou incentivada somente com o objetivo de aumentar a  competitividade 

do negócio e seus resultados. A falta de cultura de gestão por parte dos 

trabalhadores (da ideia de que todos devem contribuir para a gestão) acaba muitas 

vezes por favorecer a hierarquização e o conseqüente desinteresse em participar 

por parte daqueles que “não fazem parte do administrativo”, acarretando a 

separação, falta de unidade e distanciamento de uma possível autogestão. 

Ao vislumbrarmos a o conceito de autogestão 

[...] no sentido político, econômico e filosófico, é um 
conceito que encerra a idéia de uma forma de 
organização social em que os sujeitos têm autonomia 
e autodeterminação na gestão do trabalho e em todas 
as instâncias das relações sociais. Tem como 
pressupostos a propriedade comum e a posse dos 
meios de produção da vida social e, por conseguinte, 
o controle coletivo e soberano das relações que os 
grupos sociais estabelecem com a natureza e entre si 
no processo de produção da existência humana. 
Nessa acepção, a autogestão tem o ideário da 
superação das relações de produção capitalistas e a 
constituição do socialismo, concebido como uma 
sociedade autogestionária. No sentido restrito, é uma 
atividade econômica caracterizada pela propriedade 
coletiva dos meios de produção de bens e serviços e 
pela participação ativa dos trabalhadores nas 
decisões da organização. (TIRIBA, 2008, p. 83) 

 

Percebe-se portanto, que a participação age como um encaminhamento para 

o atingimento da autogestão, que em si é mais ampla: engloba a cooperação, a 

propriedade coletiva, o envolvimento dos membros com o processo produtivo de 

forma mais ampliada e profunda. Nos empreendimentos econômicos em que se 

busca a autogestão há o empoderamento dos trabalhadores, que se sentem e agem 

como donos do negócio, que decidem juntos qual caminho dar a ele, dispostos a 

arcar com o bônus e o ônus de suas decisões. 

2.2. Emancipação social 
 

A revisão de literatura em destaque foi realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica e estudo bibliométrico, em que se discorreu sobre as percepções 

relacionadas à temática da Emancipação social. De forma geral, constata-se que a 

literatura pautada conta com uma grande amplitude de definições, principalmente 

pela diversidade deparada entre os autores, do que se confirma não haver discurso 

uníssono a respeito do tema, do mesmo modo que muitas visões são consideradas 

ultrapassadas, considerando a dinâmica socioeconômica global que faz com que os 



33 
 

cenários locais e mundial, relacionado a questões como trabalho, organização 

associativa, interesse coletivo e participação social, sejam constantemente 

abalados. Este estudo, especificamente, tem como âncora Boaventura de Souza 

Santos, apoiado ainda por outros autores como SANTOS (2014), NUNES et al 

(2003), SHETH (2003), BUHLUNGU (2003). 

Inicialmente pode-se pautar que na atualidade, é (in)visível o conflito existente 

entre a homogeneização da cultura ocidental de globalização e processo de 

emancipação social buscado por alguns segmentos da sociedade atual, que buscam 

por uma mudança de visão de mundo, da retomada do caminho para a emancipação 

social. Contudo, existem inúmeras barreiras, sendo a principal delas a que remonta 

à colonização e sua significação (pós-colonialismo). O entendimento geral de que o 

colonialismo findou-se fica comprometido, quando se reflete minimamente acerca 

das conhecidas relações sociais ou culturais entre as nações dominantes e 

dominadas, caracterizadas pelo antagonismo Norte x Sul do mundo. 

Visualizando essas relações de opressão e exclusão, as consequências do 

pós-colonialismo podem ser percebidas não somente entre países “independentes”, 

como dentro de uma ex-colônia, como o Brasil, desdobrando-se em silenciamento, 

apatia, conformação com o status quo, que ratificam a impressão de que não existe 

justificativa para se mobilizar e participar, visto que não há o que ser feito. O referido 

cenário pode ser percebido cotidianamente, em situações nas quais a população 

desconhece a aplicabilidade de seus diretos, nas quais não tem interesse em se 

mobilizar para reivindicar por melhor atendimento em órgão públicos ou privados ou 

ainda quando recusam-se a opinar em decisões sociais, políticas e econômicas em 

sua comunidade, estado ou país, mesmo que convidados para tal. Não se mobilizam 

pois há uma cultura do medo, medo do desagrado daqueles que detém o poder e 

podem agravar suas dificuldades. 

Considerando o contexto hegemônico atual, no qual o saber científico foi 

totalmente desenvolvido e construiu suas premissas fundamentais, a busca da 

emancipação em muitos momentos é vista como caminhar em trajetória oposta, 

rumo à ignorância, à desconstrução, entretanto, isso não significa necessariamente 

regredir em conhecimento. Entende-se que a ciência é fundamental na discussão da 

reconstituição da emancipação, porém faz-se mister que essa busca seja a união de 

uma gama de conhecimentos, que leve em conta as culturas e necessidades locais, 
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resultando em uma visão multidimensional, que valorize outras formas de saber, 

tornando seus resultados mais amplos e abrangentes. 

Deste modo, a emancipação social, como participação transformadora, tem 

sido um tema estudado desde 1967, irregularmente, e mais expressivamente a partir 

de 1993, porém, ainda faz-se necessário estudos que possam trazer luz e promover 

maior consolidação acerca do tema. 

 

2.2.1. Amplitude da Emancipação Social 
 

Em termos gerais, pode-se entender a emancipação social como meio de 

globalização contra hegemônico constituída por alianças locais-globais entre grupos 

sociais que lutam contra a exclusão, a exploração e a opressão produzidas pela 

globalização hegemônica neoliberal. Tais lutas traduzem-se na criação de 

alternativas à lógica monolítica e excludente do capitalismo global, espaços de 

participação democrática, de produção não capitalista de bens e serviços, de criação 

de conhecimentos emancipatórios, de promoção de trocas culturais pós-coloniais e 

de novas solidariedades internacionais (CES/REINVENÇÃO DA EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL, 2001). 

Tratando especificamente do caráter contra-hegemônico das iniciativas, 

Santos (2014, p. 17), esclarece que este “dependerá de uma série de prerrogativas 

que ou já sustentem as experiências de início ou se consolidem à medida que elas 

se firmam na comunidade local”. Entre essa prerrogativas, tem-se a necessidade de 

não reduzir o conceito de emancipação à desenvolvimento econômico, visto que a 

emancipação social implica, antes, a possibilidade de ultrapassar a racionalidade 

moderno-ocidental (SANTOS, 2007), que estabelece uma matriz dominante e pouco 

flexível de valores e que inviabiliza experiências comunitárias não-escalares, 

comprometidas com outras lógicas de organização econômica, requerendo a 

abertura para outras lógicas de organização da vida material (SANTOS, 2014). 

Uma segunda prerrogativa seria a recusa ao silenciamento, dos saberes que 

circulam na comunidade, das formas múltiplas de existir e prover, dos diferentes 

ritmos e das temporalidades que podem coexistir no tecido social. E, a terceira 

prerrogativa seria a condição de continuidade das iniciativas, entendendo que 

quando as decisões são tomadas por um grupo restrito, o mais provável é que as 
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iniciativas tenham vida curta, existindo apenas enquanto haja quem as conduza e 

anime (SANTOS, 2014). 

Ademais, é importante salientar que a manutenção das iniciativas está 

diretamente relacionada com a apropriação e participação efetiva da comunidade e 

que pode ser fortalecida com o estímulo progressivo da autogestão (BENINI; 

BENINI, 2010) e da autonomia (SANTOS, 2014), condicionantes para o caráter 

emancipatório das experiências. 

Acrescendo-se ainda os estudos de Santos (2007), Nunes e Serra (2003), 

Sheth (2003), destaca-se que a emancipação social seria algo que se encontra 

distante da sociedade atual, haja vista as mudanças necessárias para que haja 

efetiva participação e que a sociedade caminhe no sentido de promover o 

conhecimento-emancipação. Para Santos (2007, p. 59), “permanecemos em estado 

de “colonialismo social ou cultural, pois vivemos em sociedades nas quais não se 

pode entender a opressão ou a dominação, a desigualdade, sem a idéia de que 

continuamos sendo, em muitos aspectos, sociedades coloniais”. Basta verificar a 

divergência existente no Brasil, entre o contexto econômico e social, em um país 

que ocupa a 7º economia e, em contrapartida, o 79º lugar no ranking do IDH 

mundial. O que se pode inferir é que questões sociais invariavelmente não são 

priorizadas. A educação, analisada como um todo, não cumpre o papel de formar 

seres críticos, que são incapazes, na maioria dos casos, de se reunirem por grupos 

de interesses e lutar por seus direitos, coletivamente, com vistas ao bem comum. 

 

2.2.2. Conceituação e caracterização da Emancipação Social 
 

A emancipação social conta com uma grande amplitude de definições, 

principalmente pela diversidade deparada entre os autores, do que se confirma não 

haver como estabelecer até o presente momento concordância a respeito do tema, 

do mesmo modo que muitas visões são consideradas ultrapassadas, por conta da 

dinâmica social, econômica, política e cultural dos cenários locais e global. 

Consequentemente verifica-se a convivência simultânea de diversas reproduções, 

amparadas em ideologias distintas. Daí que, buscou-se neste estudo, trabalhar com 

uma definição que atendesse a premissa de inclusão e participação ativa.  

Conforme estudos realizados por de Santos (2007), Nunes e Serra (2003), 

Sheth (2003), a emancipação social seria algo que se encontra distante da 
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sociedade atual, haja vista as mudanças necessárias para que haja efetiva 

participação e que a sociedade caminhe no sentido de promover o conhecimento-

emancipação. Para ele, permanecemos em estado de “colonialismo social ou 

cultural”: 

[...] vivemos em sociedades nas quais não se pode 
entender a opressão ou a dominação, a 
desigualdade, sem a idéia de que continuamos 
sendo, em muitos aspectos, sociedades coloniais. 
Não é um colonialismo político, é de outra índole, mas 
existe. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, fala da 
colonialidade do poder. O outro princípio do pós-
colonialismo é uma primazia na construção teórica 
das relações Norte-Sul para tentar pensar o Sul fora 
dessa relação (SANTOS, 2007, p. 59). 

 

A concepção apresentada remete ao conceito de pós-colonialismo, que 

segundo SANTOS (2007, p. 58-59),  

É a idéia de que a modernidade ocidental tem uma 
violência matricial - a violência colonial - e nem 
sequer as correntes mais críticas de um pós-
modernismo de oposição se dão conta dessa 
violência matricial que é o colonialismo, [...] que para 
essa concepção são todas as trocas, todos os 
intercâmbios, as relações, em que urna parte mais 
fraca é expropriada de sua humanidade. 

 

O pós-colonialismo fica evidente em diversas situações cotidianas, as quais 

se podem citar as relações comerciais entre países em desenvolvimento, como 

Brasil ou China, com potências, como os Estados Unidos, nas quais este busca 

sempre determinar as regras da transação, impõe embargos para produtos 

concorrentes, além da transferência de parques industriais para aqueles países, 

objetivando explorar recursos naturais e mão de obra barata. 

E o autor continua, abordando a questão do silêncio, isto é, do silenciamento, 

já que a cultura ocidental e a modernidade têm uma ampla experiência histórica de 

contato com outras culturas –contato colonial – uma relação de opressão, pela qual 

calaram muitas dessas culturas, algumas das quais destruíram. Em virtude desse 

fato, ao tentar uma nova teoria intercultural, o diálogo não é possível simplesmente 

porque as pessoas não sabem dizer (SANTOS, 2007). 

Dessa maneira, ratifica-se essa hegemonia, sendo aceita por inércia, pelo 

todo acreditar que a mudança é impossível, que não há alternativa. Autores como 

Buhlungu, tratam da necessidade da participação como forma de fomento à 
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emancipação social, sublinhando que a participação é livre de coerção, significativa 

e uma expressão da autonomia dos participantes. Ressalta ainda que 

[...] a maioria das transições democráticas não 
resultam necessariamente numa inclusão da maioria 
em processos de tomada de decisão, nem levam à 
emancipação psicológica teorizada por Rousseau. 
Resultam, sim, numa forma de democracia em que a 
participação da maioria é limitada à participação em 
eleições periódicas [...] O problema destes enclaves 
de emancipação é o fato de a sua ação estar 
circunscrita e a sua influência confinada às pequenas 
comunidades locais, as quais estão constantemente 
sob ameaça de serem desmembradas e 
reincorporadas na órbita do regime opressivo. 
Buhlungu (2003, p. 132-133) 

 

Assim, mesmo em casos em que se chega à ruptura revolucionária, muitos 

não se apercebem do significado dos momentos embrionários de emancipação 

social que se vão desenrolando durante a própria luta e, invariavelmente não são 

atingidas as expectativas no que diz respeito às suas possibilidades emancipatórias. 

Na maioria desses episódios, o resultado é o desarme dos ativistas e a 

desmobilização de todos aqueles que, nas suas comunidades, locais de trabalho, 

escolas e organizações, se empenhavam na construção de utopias reais que davam 

sentido às suas vidas (BUHLUNGU, 2003). 

Em acréscimo, Santos (2007) justifica o porquê de ser necessário reinventar o 

conhecimento-emancipação, por meio de uma discussão multidisciplinar. O autor 

entende que esta reinvenção  

[...] não pode ser simplesmente o saber 
científico moderno que temos: este é 
importante, necessário, mas tem de estar 
incluído em uma ecologia de saberes mais 
ampla. É muito importante fazer essa 
mudança, de uma epistemologia baseada 
somente em uma forma de conhecimento 
para outra de ecologia (SANTOS, 2007, p. 
53). 

 

Verifica-se que a emancipação social é um tema que debate questões atuais 

e divergentes da sociedade, propondo mudanças profundas. Assim sendo, o debate 

torna-se extremamente benéfico para a construção e consolidação de uma definição 

para o tema, e em contrapartida, a abertura o diálogo materializa a viabilidade da 

constituição de uma ecologia, por diversos saberes. 

 



38 
 

2.2.3. Panorama da Emancipação Social 
Em pesquisa realizada, por meio de estudo bibliométrico, procurou-se 

averiguar a produção científica e evidências de avanços da temática nos cenários 

internacional e nacional, motivada ainda por identifica práticas mobilizadoras e 

unificar conceitos. A coleta de dados foi realizada na base de dados Web Of 

Science, em 19 de junho de 2014, sem recorte temporal definido. Considerando a 

dificuldade em encontrar o tema “emancipação social” (social empowerment), 

exatamente descrito nos campos título, resumo e palavras-chave, foram 

estabelecidos alguns termos indexadores na busca, quais foram: “emancipação 

social/social empowerment”, “participação social/ social participatory”, “participação 

popular/ popular participatory”, “participação democrática/ democratic participatory/ 

democratic participation”, “participação cidadã/ citizen participatory”, “cidadania/ 

citizenship”, “democracia/ democracy”.  

Foram encontrados artigos 244 artigos, sendo as categorias mais freqüentes, 

Ciência Política, Estudos Ambientais, Sociologia, Planejamento e Desenvolvimento, 

Ciências Sociais/ Interdisciplinar, Saúde pública, ambiental e Ocupacional e 

Trabalho Social, nesta ordem. 

 

Tabela 6: Categorias Web of science para estudo da Emancipação Social 

Categorias Web of Science  Artigos 

Political Science 40 

Environmental Studies 28 

Sociology 26 

Planning & Development 24 

Social Sciences, Interdisciplinary 24 

Public, Environmental & 
Occupational Health 22 

Social Work 22 
Fonte: Baseado na base de dados Web of science 

 

2.2.3.1. Cenário Internacional 
As primeiras publicações encontradas na área datavam a partir de 1967, 

verificando-se que eram mínimas. Somente a partir de 1993, houve uma progressão, 

ainda que descontínua, porém crescente de publicações a respeito do tema, 

conforme demonstra o gráfico abaixo. O auge ocorreu em 2013, com 31 

publicações, o que representa 13% do total. Digno de nota, o comportamento 
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evolutivo das publicações apresenta um movimento oscilante, com a queda e 

ascensão do quantitativo anual durante todo o período estudado. 

 

Figura 5: Número de artigos internacionais publicados na área de Emancipação Social por ano 
Fonte: Baseado na base de dados Web of science 

 

Com relação aos periódicos, que publicaram os artigos, pode-se perceber que 

a líder é a Revista Society & Natural Resources, com 7 artigos, seguida pela Ecology 

and Society (6), Indian Journal of social work (5) e Systemic Practice and Action 

Research (5). A tabela a seguir demonstra os periódicos que publicaram artigos 

sobre a temática, que demonstra ser um tema multidisciplinar, visto que as revistas 

são de diversas áreas, sobre sociedade e cultura, saúde, desenvolvimento, políticas 

públicas, Psicologia, Paisagem e planejamento urbano, entre outros. 

 

Tabela 7: Periódicos internacionais com publicações na área de Emancipação Social 

Fonte  (Revistas) 
Nº de 

artigos 

SOCIETY & NATURAL RESOURCES 7 

ECOLOGY AND SOCIETY 6 

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK 5 

SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 5 

MEDIA CULTURE & SOCIETY 4 

BMC PUBLIC HEALTH 3 

COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL 3 

COMPARATIVE POLITICS 3 

ASJASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES 
AND SOCIAL SIMULATION 3 

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 3 

LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 3 
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SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 3 

24 Revistas 2 

148 Revistas 1 
Fonte: Baseado na base de dados Web of science 

 

As palavras-chave, por sua vez, foram muito variadas, chegando a 494 

unitermos diferentes. Constatou-se, entretanto, que os termos mais utilizados tinham 

relação com o tema de interesse, como participation/ participação (13), participatory 

action research/ pesquisa-ação participativa (9), democracy/ democracia (9), 

participatory research/ pesquisa participativa (6), social learning / aprendizagem 

social (6), empowerment/ emancipação (5), Governance / regulamentação (governo) 

(4), politics/ políticas públicas (4), citizenship / cidadania (3), participatory democracy 

/ democracia participativa (3), Participatory planning/ planejamento participativo (3), 

public participation / participação pública (3), social justice / justiça social (3). 

O termo “Brasil” aparece como palavra-chave em 5 publicações, o que pode 

indicar a realização de pesquisas no país ou da presença de pesquisadores 

brasileiros em publicações internacionais. No campo título, o nome Brasil é citado 

em 4 artigos, os quais tratam especificamente de questões ligadas à participação 

social, conselhos municipais e a efetividade deste tipo de ferramentas.Segue o 

gráfico representativo das palavras-chave: 
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Figura 6: Palavras-chave utilizadas nos artigos internacionais pesquisados 
Fonte: Baseado na base de dados Web of science 

 

Em se tratando dos autores, identificou-se que a grande maioria dos 

pesquisadores tem como localidade de origem os Estados Unidos, com 106 autores, 

seguido de longe pelo Reino Unido (30), Austrália (17), Holanda(17) e Canadá (16).  

A maior parte das publicações terem  sido realizada em países de língua inglesa 

(61%), pode ter sido dado em função da influência da língua, que foi estipulada 

como oficial na comunicação mundial, além do grande potencial de pesquisa em 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, entre outros. Mais 

uma vez fica evidenciado o silenciamento do Sul, o pouco investimento em 

educação e em pesquisa científica, ou ainda a falta de interesse/conhecimento a 

respeito do tema. 

Ainda sobre autores, temos representado nos gráficos seguintes os mais 

citados e o número de autores por artigo. Curiosamente, o autor mais citado, o foi 
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apenas 4 vezes, na contramão dos que foram citados apenas 1 vez3, sendo  437 

outros autores, conforme podemos analisar. 

 

Figura 7: Número de citações por autor 
Fonte: Baseado na base de dados Web of science 

 

No que se refere às correlações entre os autores, ela se revela bastante frágil. 

Existem vários grupos, todavia estes se mostram isolados. Grande parte ainda não 

possuem relação com quaisquer outros autores presentes. Até mesmo o autor mais 

citado (BUCHECKER, M) não aparece em qualquer grupo de interrelação, o que 

pode ser uma preocupação para a possível consolidação de uma definição para o 

tema Emancipação social. 

 

2.2.3.2. Cenário Nacional 
Considerando o cenário nacional, as publicações apresentaram o início 

posterior (somente em 1992) e ainda estão em fase de exploração/ ascensão, 

conforme demonstra o gráfico abaixo. Detalhe importante, que o ano de 2014, 

considera apenas os meses de janeiro a maio, o que pode justificar o baixo número 

de artigos publicados. 

 

                                                 
3
 No gráfico não foi apresentada a real proporção em virtude da grande disparidade. Os autores 

citados apenas 1 vez foram considerados apenas pelo número 1. 
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Figura 8: Número de artigos nacionais publicados na área por ano 
Fonte: Baseado na base de dados SPELL 

 

 

Quanto aos periódicos que publicaram artigos, estes demonstraram maior 

coesão, tendo 8 revistas com o mínimo de 3 publicações, totalizando 53 artigos e o 

restante com 2 ou 1 artigo cada, conforme demonstram as tabelas a seguir: 

 

Tabela 8: Periódicos nacionais com publicações na área de Emancipação Social 

Revista nº artigos 

RAP 12 

O&S 10 

Cadernos EBAPE.BR 8 

APGS 7 

GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA 6 

Desenvolvimento em questão 4 

Alcance 3 

RAC 3 

Fonte: Baseado na base de dados SPELL 

 

Relativamente às palavras-chave, igualmente o cenário nacional esteve mais 

concentrado, com palavras chave mais próximas, delimitando o campo do 

movimento social e gestão pública. 
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Figura 9: . Palavras-chave utilizadas nos artigos nacionais pesquisados 
Fonte: Baseado na base de dados SPELL 

 

Os pesquisadores que publicaram tem origem em sua grande maioria de 

Universidades Federais, conforme demonstra a tabela de instituições de vinculação 

dos pesquisadores. 

 

Tabela 9: Instituições mais citadas 

Instituição Nº de incidências 

FGV 30 

UFBA 20 

PUC 18 

UFLA 15 

UFV 13 

UNIJUI 12 

UDESC 8 

UFRGS 8 

UFMG 7 

USP 7 

UFPE 6 

UFSC 6 

Participação 

Cidadania 

Democracia 

Gestão pública 

 Desenvolvimento 

 Política pública 

 Conselhos 

Educação 

 Emancipação 

 Administração Pública 

 accountability 

 Brasil 

estadania 

exclusão racial 

 Inclusão política 

28 

20 

16 

15 

12 

12 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

Ocorrências de palavras-chave 
(nacional) 
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Universidade de Paris/France 5 

CNPQ 4 

UFC 4 

UFF 4 

UFPR 4 

UFRJ 4 

UNB 4 

Unicamp 4 

Fonte: Baseado na base de dados SPELL 

 

A mesma centralidade foi demonstrada quando se tratou dos autores mais 

citados, demonstrando que, apesar do tema não ter atingindo grande profundidade e 

amplitude, tem caminhado um consenso de opiniões, pelo menos no cenário 

nacional. 

 

Tabela 10: Autores mais citados em artigos nacionais 

AUTOR CITADO Nº CITAÇÕES 

TENÓRIO, F. 31 

SANTOS, B. S. 17 

AVRITZER, L. 17 

SINGER, P. 16 

DEMO, P. 15 

HABERMAS, J. 14 

CARVALHO, J. M. 12 

FISCHER, T. 12 

BOBBIO, N. 11 

BRESSER-PEREIRA, L. C. 11 

ALLEBRANDT, S. L. 10 

FRANÇA FILHO, G. C. 10 

JACOBI, P.R 8 

DAHL, R. 7 

BENINI, E. A. 6 

DELGADO, N. 6 

FREIRE, P. 6 

GOHN, M. G. 6 

MONZÓN, J. L. 6 

SINTOMER, Y. 6 

SERVA, M. 6 

ARRETCHE, M. 5 

BANDEIRA, P. S. 5 

BAUMAN, Z. 5 

BONNAL, P. 5 

CHAUI, M. 5 
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DINIZ, E. 5 

FAVARETO, A. 5 

TEODÓSIO, A. S. S. 5 

VERGARA, S. C. 5 

ZIMMERMANN, S. 5 

PUTNAM, R. D. 5 

SABEL, C. 5 

SARAIVA, L. A. S. 5 

Fonte: Baseado na base de dados SPELL 

 

Considerando as correlações entre os autores, ela se mostra em formação, 

com os autores já publicando em grupo e alguns interagindo entre grupos. Este pode 

ser um ponto bastante positivo para o avanço e aprofundamento da concepção 

acerca da Emancipação social. 

Pode-se observar que as publicações relativas ao tema Emancipação Social 

aumentaram, tanto internacionalmente quanto no campo nacional,cresceu de forma 

irregular no período estudado. Trata-se ainda de um tema multidisciplinar, avaliando 

a variedade de revistas que publicaram artigos sobre a temática e pelo grande 

número de categorias de assuntos tratados dentro do tema (categorias temáticas da 

Web of science). Nacionalmente, existe uma maior concentração em áreas como 

movimentos sociais e gestão pública. 

Visualizando o cenário internacional, a maior produção é oriunda de países de 

origem anglo-saxônica, sendo os Estados Unidos o grande centro, disparadamente. 

As instituições com publicações na área, por sua vez, apresentaram-se de forma 

bastante pulverizada, assim como os autores que publicam, os quais, em sua 

maioria, escreveram apenas uma vez sobre o assunto. No Brasil, o destaque fica por 

conta de periódicos da área de administração (RAP e O&S), assim como para 

Instituições que possuem curso na área (FGV e UFBA). 

Por conseguinte, poder-se-ia inferir que não há uma atenção internacional 

para o tema ou que este ainda não está bastante amadurecido. Isto é, tratando-se 

de um tema que busca um avanço contra-hegemônico, é até certo ponto natural a 

dificuldade na progressão da discussão deste. No cenário nacional, entretanto, há 

um indicativo de progressão e aprofundamento no tema. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa em pauta, de caráter exploratório4, tem características teórico-

empíricas e se desenvolve a partir de técnicas qualitativas de coleta e análise de 

dados, as quais serão enumeradas a seguir. 

 

3.1. Técnicas de coleta de dados 

3.1.1. Pesquisa documental 

A pesquisa documental, diferentemente das técnicas de coletas de dados que 

são aplicadas diretamente às pessoas, é uma técnica em que os dados são obtidos 

de maneira indireta, que tomam a forma de documentos. Para fins de pesquisa 

científica, são considerados documentos não apenas os escritos utilizados para 

esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a 

investigação de determinado fato ou fenômeno, como jornais, papéis oficiais, 

registros estatísticos, fotos, discos, filmes, vídeos, registros institucionais escritos, 

documentos pessoais, entre outros (GIL, 2009). 

A pesquisa documental realizada neste estudo abrangeu os instrumentos 

descritos abaixo, com objetivo de conhecer os registros das rotinas, normas internas 

e comportamento dos integrantes coletivamente, contribuindo para a análise de 

como os empreendimentos solidários colaboram para a emancipação social de seus 

cooperados. 

a) Documentação interna dos empreendimentos solidários, para verificação do 

perfil do empreendimento e cooperados, assim como verificar associações 

externas; 

b) Atas das reuniões do empreendimento, visando o levantamento da quantidade 

de reuniões, participação, comportamento do grupo, entre outros. 

c) Registro fotográfico dos empreendimentos, acompanhando os eventos que 

organizaram e / ou participaram. 

 

                                                 
4[Pesquisas exploratórias] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade 
do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos (MARCONI; LAKATOS, 2003). 
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3.1.2. Pesquisa bibliográfica 
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Parte dos estudos 

exploratórios pode ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo 

número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo. A 

principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisa diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. É também indispensável nos estudos históricos, visto que em muitas 

situações não há outra maneira de conhecer os fatos passados senão com base em 

dados secundários. 

O presente estudo, portanto, contou com a pesquisa bibliográfica como parte 

dos dados coletados, inicialmente para conhecer os estudos já realizados na área e 

delimitar a abrangência das temáticas pesquisadas. 

 

3.1.2.1. Tema Emancipação Social: Bases de dados consultadas 

a) Base de dados Web of science 

A base de dados Web of science (WOS), é uma base de dados composta por 

meticulosa indexação da literatura mais importante do mundo, conectando 

publicações e pesquisadores por meio de citações e indexação em bases de dados, 

abrangendo todas as disciplinas, [...] incluindo 2,6 milhões de registros datados de 

1898. Oferece uma cobertura abrangente e relevante a partir de um padrão de 

confiança em pesquisa. Identifica ainda padrões ocultos, ganhando uma visão sobre 

as tendências de pesquisa emergentes (THOMSON REUTERS, 2014) 

A coleta de dados foi efetivada por meio de busca na base de dados WOS, 

em 19 de junho de 2014, sem recorte temporal definido, isto é aberto a todas as 

publicações disponíveis, tendo por finalidade a revisão bibliográfica a propósito do 

tema emancipação social, no cenário internacional. 

 

b) Base de dados SPELL 

O Spell – Scientific Periodicals Electronic Library (ANPAD, 2014) é um 

sistema de indexação, pesquisa e disponibilização gratuita da produção científica. 

Seu o objetivo central é de promover o acesso, organização, disseminação e análise 
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da produção científica de distintas áreas do conhecimento, o Spell cumpre com uma 

dupla missão: organizar, numa única base de dados, um significativo acervo de 

conhecimento e proporcionar acesso livre a usuários interessados na produção 

científica. Iniciado em 2012, o Spell concentra, inicialmente, a produção científica 

das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo. 

A coleta de dados foi realizada em 15 de junho de 2014, sem recorte temporal 

definido, isto é aberto a todas as publicações disponíveis, tendo por finalidade a 

revisão bibliográfica a propósito do tema emancipação social, no cenário nacional. 

 

3.1.2.2.Tratamento dos dados (Vantage Point) 

O software Vantage Point é uma ferramenta de mineração de texto para 

descoberta de conhecimento em resultados de pesquisa por meio de bases de 

dados de patentes e de literatura. Ajuda a entender rapidamente e navegar através 

de resultados de pesquisa de grande porte, o que lhe dá uma melhor perspectiva e 

um melhor ponto de vista de suas informações. A perspectiva fornecida pelo 

Vantage Point permite que você encontre rapidamente quem, que, quando e onde, 

ajudando a esclarecer as relações e encontrar padrões críticos (SEARCH 

TECHNOLOGY, 2014) 

Posteriormente ao processo de coleta pela WOS e SPELL, que geraram os 

referidos arquivos texto e Excel (.xlsx) respectivamente, estes foram importados para 

o software Vantage Point e na sequência procedeu-se ao ajuste do enquadramento 

de autores, e outras a limpezas necessárias dos dados. A folha sumário (summary 

sheet) compôs de tabelas contendo registros e ocorrências de dados dos autores, a 

localidade de origem e instituições de filiação destes, título, resumo e palavras-

chave dos artigos, local de publicação, número de citação de cada autor, 

publicações em função do período, com possibilidade de cruzamento das 

informações, criação de tabelas, matrizes e gráficos, vislumbrando a apresentação 

dos resultados. 

 

3.1.2.3. Tema Economia solidária: Revisão de literatura 
A revisão de literatura a respeito da Economia solidária foi realizada por meio 

do sistema de busca Google acadêmico, a partir do ano de 2012, no qual foram 

utilizados os seguintes termos indexadores: “Economia solidária”, “Histórico da 

economia solidária” e “Panorama da economia solidária”. 
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Foram encontrados mais de 14.000 itens, em diversas bases de dados, entre 

elas: Scielo, Portais da UFBA, FGV e Unisinos. As fontes bibliográficas foram 

selecionadas entre as mais citadas e, em alguns casos foram buscados autores 

citados nessas mesmas fontes. 

 

3.1.3. Entrevistas em profundidade 
A entrevista é uma das técnicas de coletas de dados mais utilizadas no 

âmbito das Ciências Sociais. Ela pode ser definida como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 

objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, 

portanto, uma forma de interação social, em que, especificamente, uma das partes 

busca coletar dados e outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 2009). É 

bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas 

sabem, crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, 

bem como acerca de suas explicações ou azoes a respeito das coisas precedentes 

(GIL, 2009 apud SELTIZ et al, 1967). 

Com vistas ao andamento da pesquisa em pauta, as entrevistas foram 

realizadas tanto com os membros participantes dos empreendimentos, como com os 

técnicos das incubadoras que os acompanham ou acompanharam. A seleção dos 

entrevistados se deu principalmente por conta da disponibilidade, mas também pelo 

nível de envolvimento com os empreendimentos e tiveram as motivações 

explicitadas abaixo: 

a) Com os participantes, com vistas à obter dados objetivos do 

empreendimento, assim como perceber a estrutura de poder, as relações 

de cooperação, participação, como eles se percebem inseridos no 

empreendimento e fora dele, entre outros. 

b) Com os técnicos das incubadoras, com vistas a ter impressão mais 

imparcial a respeito do andamento do empreendimento, do relacionamento 

entre os cooperados e a participação em composições externas, da 

vivência de experiências de emancipação social por parte de algum dos 

participantes. 
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3.1.4. Grupo Focal 
O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa baseada numa entrevista 

em profundidade realizada em grupos contendo, geralmente, de seis a dez pessoas, 

que busca captar o entendimento dos participantes sobre o assunto de interesse da 

pesquisa (SCHRÖEDER; KLERING, 2009). De acordo com Ruediger e Riccio (2006, 

p.151) o “grupo focal caracteriza-se pela possibilidade de intervenção em tempo real 

no curso da análise e de confrontar as percepções de participantes, em suas 

similitudes e contradições, a respeito de um tema, ou grupo de temas, relacionados 

com o objeto da pesquisa”. 

Entre os participantes há uma influência mútua, ao verificar-se que as 

respostas e colocações de um participante repercutem na forma como o outro 

responde durante a discussão, estimulada por comentários ou questões levantados 

por um moderador (SCHRÖEDER; KLERING, 2009). A busca é de um acúmulo de 

impressões e possíveis consensos sobre o assunto em discussão e, neste caso, 

realizaram-se grupos focais com os EES e com os técnicos das incubadoras. 

a) Com os participantes, com vistas à inferir questões mais subjetivas do 

comportamento em grupo, perceber a estrutura de poder, as relações de 

cooperação, participação, como eles se comportam em grupo, se estão 

ambientados às discussões coletivas e como trabalham o consenso, entre 

outros; 

b) Com os técnicos das incubadoras, com vistas à captar as impressões 

do grupo acerca das dificuldades e desafios dos empreendimentos, assim 

como ações que mereçam destaque no sentido na vivência da 

emancipação social.  

 

3.1.5. Observação Participante 
A observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real 

do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada. Neste caso, o observador assume, até certo ponto, o papel de um 

membro do grupo, sendo uma técnica pela qual se chega ao conhecimento da vida 

desse grupo a partir do interior dele mesmo. A observação participante pode assumir 

a forma natural – quando o observador pertence à comunidade que investiga – ou 

artificial – quando o observador se integra ao grupo com o objetivo de realizar uma 

investigação (GIL, 2009). 



52 
 

A observação participante foi indicada no estudo em questão, visto que as os 

membros das comunidades estudadas – os EES – em alguns casos se mostraram 

retraídos e desconfiados, com restrições a revelar tantos detalhes nas entrevistas 

formais. Logo, a observação participante ocorreu nos empreendimentos, assim 

como junto aos técnicos da incubadora, com o intuito de aprofundar as impressões 

sobre o relacionamento interno do grupo, como funciona a sua rotina, assim como 

de que forma acontecem as decisões coletivas. 

 

3.2. Técnica de análise de dados 
A técnica de análise de dados adotada foi a Análise de Conteúdo, que 

enquanto método torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens (BARDIN, 2009). Ainda segundo a autora, as diversas fases da análise 

de conteúdo organizam-se em torno de três polos: 1. A pré-análise; 2. A exploração 

do materiale, por fim, 3. O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação 

(BARDIN, 2009). 

A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o 

objetivo de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da 

organização propriamente dita por meio de quatro etapas: 

a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da 

coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o texto; 

b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado; 

c) formulação das hipóteses e dos objetivos; 

d) referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que envolve a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise (BARDIN, 2009). 

A exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na 

exploração do material com a definição de categorias – sistemas de codificação – e 

a identificação das unidades de registro – unidade de significação a codificar 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à 

categorização e à contagem frequencial – e das unidades de contexto nos 

documentos – unidade de compreensão para codificar a unidade de registro que 

corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a significação exata 

da unidade de registro. A exploração do material consiste numa etapa importante, 
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porque vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a 

fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus submetido a um estudo 

aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase (BARDIN, 

2009). 

 A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando nas 

interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica 

(BARDIN, 2009). 

 

3.3. Caracterização do objeto de pesquisa 
 O público alvo da pesquisa foram três empreendimentos econômicos 

solidários e seus cooperados, localizados no interior do Estado do Rio de Janeiro, 

vinculados à Incubadoras Tecnológicas, estas coordenadas por Universidades 

Federais. As coletas de dados foram realizadas a partir de visitas aos 

empreendimentos em datas de reuniões regulares dos grupos, assim como em 

outros momentos previamente agendados. Com relação às incubadoras, tem sido 

agendadas datas em encontros coletivos e individuais, no período de maio de 2014 

a maio de 2015. 

Os empreendimentos em questão e igualmente seus membros foram 

referenciados por meio de identificadores, sendo para este estudo, os 

empreendimentos A, B e C, evitando a exposição indesejada dos grupos. A seguir, 

fez-se uma breve descrição de cada um deles. 

 

3.3.1. Empreendimento A 
Localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, em um município com a 

população estimada em 23.887 habitantes (IBGE, 2015), o qual é o único do Médio 

Paraíba que possui um Fórum Municipal de Economia Solidaria e uma estrutura de 

governo (Coordenação de Economia Solidária) vinculada à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, o empreendimento A atua no campo de produção e 

serviços na área alimentícia. 
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Considerando que as oportunidades de emprego no âmbito local estão 

ligadas basicamente ao comércio e a empresas de serviços e procurando ampliar 

capacidades e oportunidades entre as mulheres de baixa renda do município, 

ocorreram, a partir de 2011, capacitações por meio do Programa Mulheres Mil5 do 

Governo Federal, nas áreas de Salgadeira, Panificação, Cuidador de Idosos, 

Garçom, entre outros. Da primeira turma, com o curso de Salgadeira, foram 

capacitadas 83 mulheres, que passados 2 anos do final da capacitação (2014) 

iniciaram, com apoio da Instituição formadora, prefeitura municipal e a Incubadora 

de EES, uma iniciativa de produção coletiva de salgados para comercialização. 

A proposta inicial consistia apenas na implantação de uma fábrica de 

salgados. Porém, após um curto período de existência, analisando as demandas 

nascentes, optou-se por, além da fábrica, e com base em um modelo de 

organização e articulação de empreendimentos de Economia Solidária para o 

Comércio Justo em Portugal, oferecer em acréscimo o “Pausa Justa” que é um 

serviço de coffee break onde os salgados e sucos ofertados aos participantes são 

preparados a partir do aproveitamento integral dos alimentos. Atualmente, o grupo 

está em uma fase de acomodação inicial, contando com 12 participantes, que se 

revezam nas atividades de produção e atendimento aos serviços solicitados. 

Adicionalmente, acabam de ocupar um espaço alugado, com recursos subsidiados, 

exclusivo para desenvolver suas atividades de produção e administrativas, além da 

programação para capacitações acerca de empreendedorismo e gestão, e da 

regularização do empreendimento, com vistas ao atendimento de maiores eventos, 

promovidos por empresas. 

O grupo atual é formado por mulheres de 38 a 60 anos, que em sua maioria 

são casadas, possuem filhos e não possuem o ensino fundamental completo. Se 

reúnem com freqüência para discussão e decisões coletivas e possuem diferentes 

habilidades, que estão buscando adaptar às diversas atividades exigidas pelo 

empreendimento, apesar das divergências e da fase de enquadramento que ainda 

não permitiram uma maior delimitação das tarefas de cada membro no grupo. Até o 

momento não se pôde verificar uma renda fixa mensal, considerando o tempo de 

atuação e a oscilação de serviços. 

                                                 
5Programa que tem como objetivo elevar a escolaridade e a formação profissional de brasileiras em 

situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 2011). 
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Portanto, pode-se afirmar que empreendimento A está em uma fase inicial, 

ainda em implantação. 

 

3.3.2. Empreendimento B 
Localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, em um município com a 

população estimada em 262.970 habitantes (IBGE, 2015), o empreendimento B atua 

no campo da gestão de resíduos sólidos, sendo uma cooperativa de catadores de 

materiais reciclados, que iniciou suas atividades em 2012, ocupando com outras 

duas cooperativas o segmento no município. A cooperativa, desde então, se 

estrutura lentamente e com muita dificuldade, tanto no que diz respeito à 

infraestrutura e organização do espaço de produção como ao processo de 

formalização e consolidação do grupo de catadores cooperados. Em paralelo, luta 

para que o poder público municipal reconheça e integre o empreendimento ao 

serviço de coleta seletiva, como faz com as outras duas cooperativas, mais antigas e 

que recebem, além do material coletado, apoio na forma de aluguel, equipamentos e 

alimentação para os cooperados, visto que inicialmente o empreendimento B atuava 

em um espaço alugado com recursos próprios, distante da movimentação de 

compradores e sem recebimento regular de insumos, assim como de outros 

benefícios. 

Entretanto, o empreendimento B conta com o apoio de uma Universidade 

Federal desde 2012 e posteriormente da incubadora de EES, vinculada à ela. Deste 

apoio resultou, especificamente, na discussão e construção coletiva do Estatuto da 

cooperativa, com vistas à sua formalização. A incubação da cooperativa visa 

favorecer sua consolidação, sobretudo no que diz respeito à manutenção do grupo 

de cooperados, o que implica num trabalho direcionado, sobretudo, ao 

fortalecimento das relações interpessoais. No entanto, a referida manutenção do 

grupo depende de investimentos na melhoria da infraestrutura e de todo o processo 

produtivo e de gestão. 

Atualmente, o grupo conta com 10 cooperados, com faixa etária entre 27 e 53 

anos, com apenas um dos membros com o ensino médio completo e tendo uma das 

mulheres como presidente, assim como dois membros apenas do sexo masculino. 

Estão em fase de reestruturação, pois foram transferidos para a área de uma das 

cooperativas da cidade, com quem dividem o espaço, equipamentos e material. 

Apesar da redução imediata do ganho mensal, de R$ 500,00 para R$ 400,00 com a 
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mudança de local de atuação, existe a possibilidade de melhorias no cenário, devido 

à centralidade do novo local, com a variedade compradores e a regularidade do 

recebimento dos insumos. 

Desta forma, os cooperados, mantém a resistência pela unidade do 

grupo,lutando por sua autonomia e por sua consolidação junto ao serviço público de 

coleta seletiva. Se reúnem com freqüência para discussão e decisões coletivas, a 

despeito das divergências e da fase de readaptação, tentando delimitar as tarefas de 

cada membro no grupo e contemplar as necessidades de todos. Pode-se afirmar, 

neste caso, que o empreendimento B está em uma fase também inicial, porém um 

pouco mais avançada, buscando consolidar o grupo e a continuidade de insumos e 

renda. 

 

3.3.3. Empreendimento C 
Localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, no mesmo município do 

empreendimento B, população estimada em 262.970 habitantes (IBGE, 2015), o 

empreendimento C atua na área de artesanato, sendo uma associação de artesãos 

que igualmente iniciou suas atividades em 2012, no mesmo ano em que realizou sua 

primeira feira.A feira de artesanato nasceu da iniciativa de artesãos dos bairros 

próximos, com o propósito de comercializar as suas peças uma vez por mês em uma 

praça centralizada e de fácil acesso para todos. 

Quando começaram a se organizar para a feira no bairro, os artesãos ainda 

não haviam se aproximado da Economia Solidária. O primeiro contato ocorreu por 

ocasião de um mapeamento da Economia Solidária, no final de 2013, quando o 

grupo foi identificado em razão de sua potencialidade para a autogestão. A partir 

deste contato o grupo passou a participar do movimento de Economia Solidária do 

município, inclusive tendo representantes do grupo eleitos como delegados para as 

conferências estadual e nacional de Economia Solidária em 2014. 

Os artesãos têm avançado no processo de organização da feira de forma 

autogestionária, com a inserção de novas artesãs e a participação de algumas em 

outras feiras. O grupo ainda não está formalizado como associação, apesar de 

possuir um regimento interno observado pelos participantes.  

Atualmente o grupo conta com 20 artesãos, de 25 a 70 anos, formado por 

uma maioria de aposentados e em seguida por trabalhadores de outras áreas que 

buscam complementação de renda. A maioria do grupo é composto em sua 
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maioriapor mulheres, membros casados e com filhos, com ensino médio ou superior. 

A INTECSOL incuba essa iniciativa com o interesse de contribuir com o 

fortalecimento de espaços de comercialização de artesanato e, posteriormente, de 

outros produtos, como os de agricultura familiar, na região do Médio Paraíba, em 

resposta à demanda dos artesãos e produtores familiares manifestada nos 

seminários regionais de Economia Solidária, fortalecendo, assim, o comércio justo 

na região.  

A perspectiva futura é a de consolidação de uma feira regional itinerante de 

economia solidária, a partir da experiência de incubação da feira em questão. 

 

3.4. Modelo de análise 
A seguir se apresenta  o modelo de análise da pesquisa, por meio de fluxo 

esquematizado. 

 



58 
 

Figura 10: Modelo de análise 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.5. Fluxo cronológico da pesquisa 
As etapas contidas no desenrolar da presente pesquisa foram realizadas, 

conforme o fluxo de ações abaixo discriminado: 
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Figura 11: fluxo cronológico da pesquisa 

Fonte: 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Economia Solidária e os EES estudados 

Na presente seção, se apresenta de que forma os empreendimentos 

econômicos solidários analisados se consolidaram e sobreviveram até julho de 

2015, considerando os fatores que compunham o histórico, evolução do EES e 

igualmente sua condição legal e de sustentabilidade. 

 

4.1.1. Participação interna e autogestão 

Na tentativa de aprofundar o conhecimento acerca de como ocorrem a 

participação interna e a autogestão nos empreendimentos econômicos solidários, 

utilizou-se como parâmetro duas varáveis, quais foram o perfil dos empreendimentos 

e o perfil dos cooperados, já que estes foram vistos como fatores decisivos para 

compreender de que forma as relações interpessoais acontecem nos EES e se é 

possível obter decisões coletivas e autogestão. 

Não houve possibilidade de verificar as variáveis descritas por meio de 

documentação interna dos empreendimentos, pois estes não possuíam um grau de 

organização interna tal que permitisse a referida investigação. As reuniões não eram 

registradas por ata, não continham estatuto ou regulamento interno, cópias dos 

documentos dos membros não eram arquivadas, do mesmo modo que os EES não 

tinham finalizado o processo de regularização e legalização.Em um panorama geral, 

ponderando o fato de que os empreendimentos estudados encontravam-se 

incubados na INTECSOL,identificou-se que eles estavam em fase de legalização, ou 

pelo menos já haviam demonstrado a necessidade disso, e que os 

empreendimentos buscavam voluntariamente a participação interna, a despeito de 

se encontrarem em posições muito variáveis entre si, considerando uma escala de 

participação interna, construída a partir das entrevistas realizadas em todos os 

EES e que teve como base a ponderação de quanto cada empreendimento se 

aproximava das variáveis pré-estabelecidas para tratar a participação interna (o 

perfil dos empreendimentos e dos cooperados), vinculando principalmente as 

relações interpessoais, heterogeneidade do grupo, e a forma de condução das 
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reuniões.

 

Figura 12: Escala de participação interna do EES 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O primeiro deles (empreendimento C) conduzia as reuniões com facilidade, 

contando com a participação de todos, que discutiam e discordavam chegar a um 

possível consenso do grupo, o que foi em muito facilitado pela condição 

socioeconômica favorável dos membros. O segundo (empreendimento B) apesar 

de deter certo conhecimento e vontade, ainda esbarravam na resistência de alguns 

de seus membros. Percebia-se a participação interna, porém as discussões eram 

conturbadas e em vários momentos não se chegava a um consenso, o que foi de 

encontro ao perfil heterogêneo dos membros, e ao baixo grau de escolaridade, 

renda, entre outros fatores. O terceiro (empreendimento A) ainda encontrava sérios 

entraves para atingir uma condição mínima de participação interna, que consegui 

discutir e acordar decisões coletivas apenas em casos raros. Apesar deste cenário, 

os grupos se encontravam em uma trajetória apontada para a conscientização e já 

compreendiam o significado da autogestão, além de declarar ser da vontade do 

grupo conquistar este patamar. 

No empreendimento A, o mais recente deles que atua na área de serviços 

de alimentação, contava com 12 mulheres trabalhando, das quais a grande maioria 

não possuía o ensino fundamental completo e tinham renda familiar até um salário 

mínimo, sendo considerado um grupo homogêneo. Foi possível observar que, em 

função de estarem em uma fase inicial e em fase de organização interna, o grupo 

não se empoderou como “dono” do negócio e apresentou muitas dificuldades em 

tomar atitudes coletivamente, seja para argumentarem quando da tomada de 

decisões ou mesmo abrir alguma discussão e, nos momentos de estimulação, em 

que debates foram propostos, houve uma enorme resistência delas a se colocarem, 

EES A EES B EES C 

Participação interna crescente 
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ainda que fossem de total interesse do empreendimento ou que as afetasse. Logo, a 

participação interna neste grupo foi considerada incipiente, o que, por consequência, 

acabou por inviabilizar o processo de autogestão neste empreendimento, não 

obstante o acompanhamento e processo de conscientização constante desenvolvido 

pelos técnicos da INTECSOL. Todavia, relatou-se uma iniciativa suplementar na 

qual as mulheres do empreendimento A têm sido submetidas a oficinas de música, 

na busca de promover maior aproximação e integração do grupo, assim como fazer 

com que cada uma delas se sinta parte integrante e mais segura para intervir nas 

discussões e decisões coletivas. 

O empreendimento B, um grupo de catadores de resíduos sólidos e 

existente desde 2013, computava 10 membros fixos trabalhando em julho de 2015. 

Apesar de o grupo encontrar muitas dificuldades para a execução de seu trabalho 

por não possuir um espaço próprio ou apoio governamental por meio da efetivação 

da legislação pertinente, percebeu-se que elas possuem um entrosamento maior 

que os outros EES. Foi possível identificar um “núcleo rígido” no grupo, em que era 

claramente perceptível o envolvimento e comprometimento com a atividade, se 

revezavam na condução da mesa de separação de resíduos e demonstravam 

proatividade na solução de problemas cotidianos, mobilizando a todos 

independentemente de quem estava presente. Os demais, entretanto, encaravam o 

EES como uma fonte de renda qualquer, vislumbrando prioritariamente o retorno 

financeiro. Em muitos momentos traziam problemas pessoais, considerados 

emergenciais, como justificativa para retiradas de dinheiro impróprias. Este fato foi 

relatado como o maior complicador para a unidade do grupo, assim como do avanço 

na busca da coletividade e autogestão, visto que há momentos em que uma parte 

dos membros do empreendimento, considerada mais comprometida, se sentia 

prejudicada por arcar com a maior parte do trabalho e pelos desfalques financeiros, 

com as retiradas impróprias que em muitos casos não eram devolvidas ou 

descontadas. Diante dessas situações, os membros acabavam por depositar em 

uma liderança do grupo o poder de decidir unilateralmente, o que também 

compromete a busca da autogestão pelo empreendimento. Assim sendo, considera-

se que o empreendimento B é o grupo que conhece e busca a participação interna 

de forma efetiva, porém em função de todas as intercorrências, encontra-se com 

dificuldades em avançar para o consenso e a autogestão. 
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O empreendimento C, um grupo de artesãos, contava com 20 membros 

trabalhando e em sua maioria, continha integrantes com ensino médio ou superior, 

aposentados ou pessoas que já possuíam um emprego fixo e buscavam uma 

complementação salarial. Foi verificada uma peculiaridade com relação aos outros 

empreendimentos que se tratou do formato de produção e divisão do trabalho, em 

que cada um produzia de modo individual, de acordo com suas habilidades e 

disponibilidade de tempo. Isso quer dizer que tanto os custos, a produção quanto o 

retorno financeiro era individualizado. A coletividade se dava por conta da 

organização do empreendimento (interna e externa), do fundo coletivo e do 

planejamento e execução da feira mensal do grupo. Ressaltando a organização 

interna do grupo, as reuniões realizadas pelo EES ocorria semanalmente, na qual 

todos os itens eram debatidos coletivamente, de forma natural, com a intervenção de 

todos e, percebeu-se que, quase unanimemente, os membros tinham envolvimento 

e identidade com o grupo/causa e procuravam conduzir as decisões para o que seria 

mais fértil para o empreendimento. Ponderando o fator da produção e remuneração 

individual, a participação interna deles era forte e consistente. Embora o referido 

grupo tivesse se aproximado da economia solidária há pouco tempo, 

aproximadamente 18 meses, a consciência da autogestão se mostrou presente no 

discurso deles como uma intenção a ser atingida plenamente. Portanto, mesmo 

entendendo que o processo de participação interna ainda não seria o ideal no 

empreendimento C, evidenciou-se que este foi o grupo no qual a participação 

interna ocorria de forma mais evidente e constante. Quanto à autogestão, ela 

também se mostra de forma mais evidente que nos outros empreendimentos, porém 

necessitam ainda vivenciá-la de forma plena. 
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Figura 13: Tendência à autogestão os EES estudados 
Fonte: elaboração da autora 

 

O gráfico acima apresenta pesquisa realizada junto aos empreendimentos, 

por meio de entrevistas nos EES, no qual se buscou perceber de que forma estes 

percebiam a vivência da participação e da autogestão em seus empreendimentos e, 

segundo relato deles, o empreendimento C seria o que mais vivencia a participação 

e autogestão. O empreendimento B surge em seguida, apresentando ações que já 

demonstram alguma participação e autogestão e por último o empreendimento A,  

que ainda se mostram muito aquém dos demais e com ações muito tímidas de 

participação e autogestão irrelevante. Notou-se que apesar de conseguirem de 

alguma forma experimentarem a participação interna e decisão coletiva, ainda falta 

muito para vivenciarem a autogestão plenamente, entretanto, perceberam que a 

participação está vinculada à autogestão e ao avançarem na participação interna 

também o fazem para a autogestão. 

 

4.1.2. Sobrevivência dos EES 

Buscando analisar a sobrevivência dos empreendimentos, considerou-se 

como parâmetro 3 variáveis do empreendimento, sendo o tempo de vida dos EES, o 

conhecimento e a aplicação da legislação vigente, associada a cada um deles, 

entendendo que os empreendimentos que conseguem se manter vivos se 
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consolidam e fortalecem com tempo, assim como o conhecimento e busca da 

aplicação da legislação pertinente pode ser fundamental para que os EES consigam 

meios de sobreviver e se desenvolver, principalmente no que tange à destinação de 

recursos. 

A partir da verificação da primeira variável, o tempo de vida dos EES, pode-se 

notar que os empreendimentos de forma geral encontravam-se em uma fase inicial, 

com tempo de vida entre 11 meses e 3 anos. Aqueles que de algum modo 

coexistiam há mais tempo, passaram a se reconhecer como empreendimento 

econômico solidário apenas recentemente, demonstrando que, para todos eles, há 

ainda muito para caminhar no sentido do amadurecimento dos grupos e de seus 

propósitos coletivos. Averiguando as demais variáveis, que consistiram no 

conhecimento e a aplicação da legislação vigente, associada a cada um deles, 

percebeu-se que em dois dos empreendimentos (apenas os empreendimentos B e 

C),o conhecimento acerca da legislação relacionada à área de atuação era bastante 

abrangente, o qual pode-se vincular à escolaridade e ao tempo de experiência, que 

eram mais desenvolvidos nestes grupos. Possuíam algum tipo de mobilização no 

sentido de cobrança do poder público para que os direitos de suas categorias sejam 

respeitados e implementados, e sempre que possível provocavam movimentações 

de cobrança do cumprimento de leis que pudessem ser benéficas às suas 

categorias, ou reverter recursos para o empreendimento. O destaque foi para 

empreendimento B que, não obstante a baixa instrução, possuía muitos anos de 

experiência acumulada e, portanto, membros articulados nas instâncias locais, 

regionais e nacionais. Em contrapartida, no outro EES (empreendimento A) o 

conhecimento era praticamente nulo, assim como a movimentação destes com 

vistas à conquista de direitos. Este panorama evidenciou conhecimento e 

movimentação para a aplicação legal bastante discrepante entre os 

empreendimentos, que fez conexão com o tempo de existência, escolaridade e 

experiência acumulada. 
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Figura 14: Tendência a sobrevivência dos EES em função da escolaridade x experiência x 
tempo de existência 

Fonte: elaboração da autora 

 

No empreendimento A, o EES identificou-se o menor tempo de existência (1 

ano) e experiência (1 ano) e com o menor grau de instrução, o que refletiu-se 

igualmente no conhecimento e movimentação para a aplicação legal, inexistente 

neste grupo. A divergência ficou para os demais, visto que apesar de possuírem o 

mesmo tempo de existência (3 anos), para o empreendimento B o fator de 

destaque seria a experiência acumulada dos membros (12 anos), enquanto para o 

empreendimento C, o diferencial está na média dos anos de escolaridade dos 

membros do grupo (15 anos). Verificou-se neles mobilização para o conhecimento e 

a aplicação da legislação, e, se considerar o coletivo, seria mais acentuada no 

empreendimento C. 

Tratando individualmente, o empreendimento A é o mais recente deles, com 

menos de um ano de existência, tendo iniciado suas atividades com a primeira 

reunião em setembro de 2014. As 12 mulheres que lá atuam, perceptivelmente 

estão ainda em fase de organização interna do grupo, não se empoderaram como 

“donas” do seu próprio negócio e por apresentarem dificuldades em conduzir 

discussões coletivas, em muitos momentos, deixam transparecer a fragilidade de 

suas relações interpessoais e igualmente do EES, visto que em várias 

oportunidades se recusam a se posicionar ou a opinar sobre divisão de tarefas, 
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formas de rateio de serviços e destinação de recursos, o que pode comprometer 

direta ou indiretamente a sobrevivência do negócio. Desconhecem totalmente a 

legislação relativa à sua área de atuação, da mesma forma que se apresentam 

totalmente dependentes no que tange às ações necessárias para a sobrevivência do 

negócio como busca de informações para a legalização, organização administrativa 

e financeira, abertura de contas bancárias, entre outros. Entende-se por conseguinte 

que as condições de sobrevivência do empreendimento A, por si só no dado 

momento seriam praticamente nulas. 

O empreendimento B existe há 3 anos e, apesar de alguns de seus 

membros possuírem experiências anteriores no ramo e na economia solidária (12 

anos), ainda encontram muitas dificuldades para sua organização interna. Notou-se 

que o envolvimento e experiência dos membros que atuavam na área há mais 

tempo, sustentava o grupo nos embates cotidianos (internos e externos) no sentido 

da busca pela mudança de visão e de postura do grupo. Considerando o período de 

atuação como empreendimento econômico solidário, é o mais antigo dos EES 

estudados, pois desde o início de suas atividades possuía esta perspectiva, todavia, 

era o grupo que enfrentava a maior carga de problemas para sua estruturação e 

consolidação. Tendo em vista que a coleta de resíduos sólidos6, é de 

responsabilidade do poder municipal, não sendo realizada e repassada de forma 

satisfatória, e que até o momento não possuíam espaço próprio, ficavam na 

dependência da execução de políticas públicas municipais, em muitos casos 

extremamente lentas. Este fator se tornou prejudicial em diversos aspectos, 

principalmente para a manutenção do empreendimento, pois sem garantias de 

fornecimento ininterrupto de insumos, tornava-se impossível se estruturar e 

sobreviver, o que influenciava inclusive diretamente a coesão do grupo. Neste caso 

específico, ponderando a total vinculação a fatores externos, entendeu-se que a 

variável tempo perdeu influência para a sobrevivência do EES, o que poderia ser 

compensado pelo tempo de experiência de alguns dos membros no ramo, que 

demonstraram poder lidar com os entraves de forma mais criativa. Acredita-se ainda 

que o cenário poderia ser revertido, caso houvesse possibilidade de conquista de 

um espaço próprio e outras fontes de insumos, suprindo as intermitências. Logo, a 

sobrevivência do empreendimento B foi considerado algo possível e papável, 

                                                 
6
Entre outras atividades relacionadas à gestão de resíduos sólidos. 
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apesar das constantes ameaças externas. Pode-se perceber ainda que a maior 

vivência da economia solidária e de seus princípios por um de seus membros tem 

prermitido ao grupo maior possibilidade de sustentabilidade interna e engajamento 

externo, fortalecendo os contatos e a articulação em rede. 

O empreendimento C existe igualmente há 3 anos, porém entraram em 

contato com a economia solidária há um ano e meio apenas. É composto por 

membros que, em sua maioria, já possuem uma fonte de renda base e a despeito 

disso mantém-se coesos em torno da proposta de promover a economia solidária 

por meio do artesanato. O empreendimento em questão foi o último deles a entrar 

em contato com a economia solidária e a incorporar seus princípios, porém, 

considerando a sua pré-existência, organização, o nível de escolaridade, a 

capacidade de articulação e argumentação dos membros promoveu uma adequação 

quase automática à filosofia. A participação interna do grupo tem gerado, apesar dos 

embates, aproximação e fortalecimento no enfrentamento das dificuldades relativas 

a regulamentação da atividade da categoria no município. 

O artesanato possui regulamentação e incentivos para funcionar no município 

em que o grupo se localizava, contudo não houve até o momento a efetiva 

implementação por parte do poder municipal e o EES não possuía sequer 

normatização para ter a feira de artesanato mensal funcionando em local público. 

Tais fatores motivaram o empreendimento a buscar as fontes de regulamentação da 

atividade de artesãos e cada vez mais os tem levado a se organizar, 

conscientizando os demais artesãos do município sobre seus direitos de deveres. 

Outros desdobramentos tem sido a mobilização e saída de representantes do 

empreendimento para os conselhos, fóruns de discussão municipais e regionais, 

entre outros, com vistas a se fazerem presentes, influenciar e cobrar as medidas 

legais. Portanto, mesmo com pouco contato que possuíam com a economia 

solidária, o grupo buscou se articular e se fortalecer, buscando fontes de 

experiências e articulação externas, objetivando conhecer novas experiências e 

apoio de outras instâncias. Arrematando, o empreendimento C tem caminhado 

para consolidação, isto é, suas perspectivas de sobrevivência eram palpáveis, e 

apesar do pouco tempo de contato com a economia solidária, se adequou 

rapidamente e tem buscado o fortalecimento interno e externo do grupo. 

Por fim, em contato com os empreendimentos, foi possível vislumbrar que o 

conhecimento e busca da aplicação da legislação pertinente pode ser fundamental 



69 
 

para que os EES consigam meios de sobreviver e se desenvolver, principalmente no 

que tange à destinação de recursos, seja por meio da experiência acumulada, 

relações interpessoais, ou pela busca através do conhecimento técnico e outras 

articulações.  
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4.2. Evidências de emancipação social nos EES 

A despeito da crescente atenção acadêmica para a temática da emancipação 

social, nota-se o distanciamento dos EES das variáveis que poderiam caracterizar 

este estado de consciência e/ou vivência, devido a atavismos conhecidos da 

sociedade há tempos e que ainda permanecem presentes, assim como por falta de 

políticas públicas que possam reverter a precariedade das condições primárias de 

bem estar desses indivíduos. 

 

4.2.1. Participação ativa e condução do EES 

Procurando evidenciar como ocorre a participação ativa e a condução dos 

EES estudados, empregou-se quatro variáveis, sendo: 

1.  Deliberações: como ocorrem as decisões em cada EES; 

2.  Número de reuniões: a constância das reuniões nos EES 

3.  Percentual de participantes: qual a atuação dos membros, 

considerando o percentual de presença nas reuniões de cada EES; 

4. Participação e multiplicação: como são captadas as novidades de fora, 

participação e multiplicação de capacitações e/ou redes de economia 

solidária. 

Porém, conforme descrito anteriormente não houve possibilidade de verificar 

as variáveis descritas por meio de documentação interna dos empreendimentos, 

pois estes não possuíam um grau de organização interna tal que permitisse a 

referida investigação. As reuniões não eram registradas por ata, não continham 

estatuto ou regulamento interno, cópias dos documentos dos membros não eram 

arquivadas, apenas um dos empreendimentos possuía ficha de cadastro preenchida 

pelos membros. As variáveis em questão foram verificadas, sempre que possível, 

por meio e observação e entrevistas. 

No geral, percebeu-se, por meio de acompanhamento dos EES e utilização 

da técnica de observação participante, que existiam cenários muito diversos nos 

empreendimentos estudados, iniciando-se pelo uso da deliberação coletiva. 

Enquanto no empreendimento C todos participavam, interagiam e discutiam, 

visivelmente interessados, nos empreendimentos A e B, esse processo se 

mostrava um tanto mais conflituoso, ou pela dificuldade na interação interpessoal e 

argumentação como por interesses difusos na condução do empreendimento 

(empenho em função do retorno financeiro exclusivamente x busca da manutenção 
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e autogestão do negócio). As reuniões aconteciam em todos os grupos 

frequentemente, com um percentual razoável de participação, sendo semanal para 

os empreendimentos A e C, e que se adaptaram bem a essa rotina, tendo ambos 

os encontros no horário noturno, enquanto os empreendimento B encontrou 

maiores empecilhos, conseguindo reunir-se quinzenalmente na maior parte das 

vezes, com encontros vespertinos, o que poderia ser um ponto de 

descontentamento, pela parada no trabalho. O ponto divergente, com relação e esta 

variável, fica a cargo do empreendimento B, em que nem todos os membros estão 

conscientizados da importância da participação em reuniões formativas e de 

capacitação. Com relação à participação em eventos externos, foi unânime a 

concordância da necessidade de participação, com pelo menos um dos membros e 

ainda que nem todos possam participar, os conhecimentos são sempre 

multiplicados. 

No empreendimento A, as decisões na maior parte das vezes acabavam 

sendo decididas por um grupo restrito, os membros que mais intervêm e, mesmo 

quando conseguem discutir mais amplamente o assunto, ficam esperando a opinião 

ou a posição dos técnicos que apóiam o empreendimento para que possam seguir a 

decisão, que para eles “já está tomada”. Percebe-se ainda claramente a presença 

de interesses pessoais nos posicionamentos dos membros. O grupo conseguia 

manter um número regular de reuniões, que eram semanais, ou em raros casos, 

quinzenais, com alguns membros fixos, que estavam em todas e outros mais 

flutuantes, o que demonstra até certo ponto o comprometimento e envolvimento de 

alguns e a oscilação de outros membros do EES, com relação à adesão integral 

deles ao empreendimento e à causa. Percebia-se que havia poucas faltas, mas 

alguns membros revezavam-se entre si. A média de participação girava em torno de 

75%, com a atuação mais incisiva desses membros fixos, que assumiam a maior 

parte do trabalho, com os planejamentos, preparações e serviços em si. 

Com relação à procura e participação de eventos externos, o EES A iniciou 

uma aproximação com outros empreendimentos, enviando representantes para 

capacitações, fóruns e congressos, além de trazer para os que ficavam as 

experiências vividas e conhecimentos adquiridos, o que confirma o potencial para a 

adesão a redes de economia solidária e perspectivas de ampliação, enquanto um 

grupo de economia solidária. Logo, não se pode afirmar que o empreendimento A 

possui uma participação ativa de todo os membros, assim como a condução do 
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empreendimento pareceu pouco estruturada e tende a ficar comprometida, devido à 

dependência demonstrada por eles, em função do apoio oferecido pelos técnicos da 

incubadora. 

No empreendimento B, notou-se uma grande preocupação em atender às 

demandas de todos e igualmente das decisões serem compartilhadas, por 

entenderem que a participação traz maior envolvimento, contudo a existência de 

membros novos atrapalhou muito o andamento do grupo neste sentido, visto que 

estes demonstravam preocupação apenas com rendimentos financeiros no final do 

período e se poderiam a todo tempo retirar um pouco mais. Ponderando a situação 

posta, as decisões em alguns momentos se tornavam momentos de tensão, por 

conta de muitas solicitações de cunho pessoal e que envolviam retirada de dinheiro 

do empreendimento, o que contava com a intervenção da líder do grupo que sempre 

contribuía para o apaziguamento. Na maioria dos casos, as decisões eram tomadas 

no grupo e alguns membros solucionavam problemas complexos, em substituição à 

líder do EES, o que demonstra até certo ponto descentralização e cooperação. 

Contudo, as decisões não são totalmente democráticas e coletivas, por conta da 

necessidade do grupo ainda se apoiar em um líder único a se espelhar e seguir, em 

semelhança ao mercado de trabalho formal, percebeu-se ainda, em alguns casos, a 

relação “emprego x renda”. As reuniões aconteciam no grupo quinzenalmente, 

porém de forma irregular e no período diurno, dependendo da disponibilidade da 

líder do empreendimento, que assumia muitas tarefas, e tinham igualmente uma 

grande flutuação dos membros que se negavam a deixar a produção, quando eram 

reuniões formativas e capacitações. A média de participação ficou em 

aproximadamente 70%, avaliando que as decisões em muitos casos principalmente 

as emergenciais eram tomadas pela liderança do empreendimento, que declarou 

não ver alternativa para que as coisas caminhem. 

Apesar do cenário apresentado, a participação em eventos era recebida 

positivamente, para o qual enviavam representantes. O contato com redes de 

economia solidária e as novidades de fora pareciam ser captadas com certa 

facilidade, pela participação da liderança em eventos da rede de economia solidária 

regional e nacional, que buscava repassar para os demais membros. Daí, se pode 

inferir que o empreendimento B possuía uma liderança com a vivência de 

participação e autogestão na economia solidária bastante avançada, até pelos seus 
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12 anos de experiência acumulada, enquanto os outros membros, em sua maioria, 

estavam em um processo ainda de apego à relação “emprego x renda”. 

No empreendimento C, os membros se mostraram muito participativos e 

colaboradores no processo decisório. A despeito das polêmicas e divergências 

geradas eventualmente, conseguiam discutir e chegar a uma decisão comum, sem 

necessidade de votação, por exemplo. O grupo se reunia semanalmente na casa da 

liderança da associação, no período noturno, às segundas-feiras, com uma média 

de 85% dos membros por semana. Eles se mostraram receptivos a todas as ofertas 

de capacitações, até as que foram externas, assim como para a participação em 

eventos, mesmo que demandassem viagens para outros estados e quando é 

possível a participação de poucos membros, os conhecimentos são compartilhados. 

Colocaram também como positiva a troca de experiências com empreendimentos de 

outras localidades. Eles sublinharam que a presença de cada membro era 

importante nas reuniões e capacitações, visto que as produções eram 

individualizadas, do mesmo modo que os controles financeiros. Coletivamente, eles 

organizavam a feira mensal e as demandas para a comercialização, como 

divulgação em rádios e carros de som, autorização para funcionamento junto ao 

órgão competente, aluguel de utensílios, montagem e desmontagem da feira, entre 

outros. Por conseguinte, o empreendimento C, demonstrou conter várias 

lideranças, que buscavam alinhamento com os princípios da economia solidária, 

sendo alguns conceitos muito novos para eles, que acreditavam serem difíceis de 

atingir integralmente, como a autogestão, bem viver, entre outros. Entretanto, 

considerando o empreendimento como um todo, apresentaram um progresso maior 

que os demais EES estudados. 

 

4.2.2. Inserção em redes de Ecosol 

 Na tentativa de apurar como ocorria a inserção em redes de Economia 

Solidária, debruçou-se sobre a variável participação e multiplicação (como são 

captadas as novidades de fora, participação e multiplicação de capacitações e/ou 

redes de economia solidária), que por falta de registros formais puderam ser 

verificadas, sempre que possível, por meio e observação e entrevistas. 

Concentrando-se na formação de redes, Mance traz a ideia de autopoiese, 

que poderia contribuir para a elaboração e fortalecimento de redes de economia 

solidária e, igualmente dos empreendimentos que a compõem: 
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A noção de rede coloca a ênfase nas relações 
entre diversidades que se integram, nos fluxos de 
elementos que circulam nessas relações, no laços 
que potencializam a sinergia coletiva, no movimento 
de autopoiese em que cada elemento concorre para a 
reprodução de cada outro, na potencialidade de 
transformação de cada parte pelo sua relação com as 
demais e na transformação do conjunto pelos fluxos 
que circulam através de toda a rede. Assim a 
consistência de cada membro depende de como ele 
se integra na rede, dos fluxos de que participa, de 
como acolhe e colabora com os demais. (MANCE, 
2003:2) 

 

Observando os EES em pauta, identificou-se que estão abertos à 

aproximação com outros empreendimentos de áreas afins, com níveis de 

aproximação variados. Enquanto o empreendimento C, que já vem atuando em 

formato de feira, tem mapeado os artesãos do município e os convidando para se 

integrarem à feira e ao acolhimento perante a proposta de economia solidária, sendo 

nomeado como proativo, o empreendimento A está em um momento visivelmente 

inicial, muito mais reativo, em que é levado a contatos externos somente para 

participação em eventos e capacitações. Para o empreendimento B, a questão 

apresenta-se um tanto quanto mista, ponderando que a liderança do grupo possuía 

muitas interações, sendo sempre requisitada para interações, capacitações, troca de 

experiências, e os demais encontravam muitas dificuldades para perceber na troca 

algo vantajoso, estão ainda presos na relação “emprego x renda”. Enquanto 

coletividade, o empreendimento B possuía interações com outros EES com a 

mesma atuação, porém não conseguiam estabelecer qualquer tipo de vínculo, 

ocorrendo competição entre eles. 

No empreendimento A, identificou-se uma participação considerada razoável 

em eventos externos, foram seis eventos em um ano, para o qual encaminhavam, 

sempre que possível, seus representantes para capacitações, fóruns e congressos, 

e retornavam para os que ficavam as experiências vividas e conhecimentos 

adquiridos. Este fator abonou o potencial do grupo para a adesão a redes de 

economia solidária e perspectivas de ampliação, enquanto um grupo de economia 

solidária, pois foram estabelecidos contatos e trocas de experiências promissores 

com outros empreendimentos.Evidentemente o empreendimento A iniciava suas 

atividades e não formou articulações palpáveis, visto que como o EES não possuía 

ainda uma regularidade de aquisição ou receita, não tinham um espaço próprio ou 
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rotina/continuidade de trabalho definida, mas se mostrou aberto à prática em suas 

primeiras relações externas. 

No empreendimento B, a participação em eventos era recebida 

positivamente, para os quais enviavam representantes em todas as oportunidades. 

Por conta dos 12 anos de experiência da líder da cooperativa na área, o contato com 

redes de economia solidária e as novidades de fora pareciam ser captadas com 

certa facilidade e promover o processo de autogestão e uma possível emancipação. 

Este fato deve-se em parte pela participação da liderança em eventos da rede de 

economia solidária regionais e nacionais, em contato com inúmeras pessoas e 

diversas realidades, os quais buscava repassar para os demais membros.Ela relatou 

que já havia se tornado conhecida regionalmente, até sendo convidada para 

participar de projetos, atuando como multiplicadora na região, do que se inferiu que 

ela seria uma referência para os profissionais da região de que é possível 

sobreviver, como persistir na vivência da coletividade. O contato com distintos 

empreendimentos, segundo ela, trouxe maior segurança e acarretou uma abertura 

dela e do grupo a ouvir e se aproximar de outros EES. O empreendimento B, como 

um todo, ainda não conseguiu estabelecer-se em uma rede de Ecosol, tendo contato 

com outras cooperativas, mas o que se via era uma competição bastante acirrada 

entre elas. Contudo, existia alguma possibilidade por via das articulações da líder do 

grupo, a partir da elaboração e consolidação do regimento interno do grupo e de 

aproximação de relações com as demais cooperativas.O empreendimento C se 

mostrou favorável e apontou como necessária a participação em eventos externos, 

mesmo que demandassem viagens para outros estados e já participaram de 

diversos eventos no primeiro semestre 2015, foram 5 entre congressos, seminários e 

fóruns. Revelaram que atualmente estavam em busca de articulações locais, com 

vistas à ampliação da feira mensal que realizavam, e para tal buscaram artesãos 

que atuavam em outras localidades, no município, convidando-os a se aproximarem 

da associação e da feira. Por hora, a líder declarou que os avanços não foram 

consistentes, mas viam como positiva a troca de experiências com 

empreendimentos de outras localidades e que persistiriam na aproximação com 

profissionais da área no próprio município e nos vizinhos. Quanto ao 

empreendimento C, pode-se afirmar que, localmente, almejam se articular de forma 

mais sólida e se aproximar de outros artesãos, ampliando a feira que já realizavam 

mensalmente e consolidando mais uma vertente da economia solidária no município.  
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4.2.3. Condição emancipatória dos EES e seus membros 

No presente item, buscou-se examinar qual a condição emancipatória dos 

empreendimentos e igualmente de seus membros, com base em duas variáveis, 

quais foram o critério e natureza das decisões no grupo, considerando a participação 

de cada membro e do empreendimento como um todo e a influência política dos 

membros, interna e externa ao empreendimento, alinhando aos autores que 

analisam o tema, especialmente Santos (2007), Benini (2010; 2012) e Santos 

(2014). 

Retomando Santos, que aborda algumas prerrogativas necessárias à 

emancipação, que ou já sustentem as experiências de início ou se consolidem à 

medida que elas se firmam na comunidade local, tem-se: (1) a necessidade de não 

reduzir o conceito de emancipação à desenvolvimento econômico, (2) a recusa ao 

silenciamento, dos saberes que circulam na comunidade,das formas múltiplas de 

existir e prover, dos diferentes ritmos e das temporalidades que podem coexistir no 

tecido social e (3) a condição de continuidade das iniciativas, entendendo que 

quando as decisões são tomadas por um grupo restrito, o mais provável é que as 

iniciativas tenham vida curta,existindo apenas enquanto haja quem as conduza e 

anime (SANTOS, 2014) 

Logo, nos empreendimentos em questão, foi possível verificar que os EES 

encontravam-se em condições bastante diferenciadas e, nenhum deles apresentava 

evidências de emancipação,já que a maior parte deles entendiam o empreendimento 

como um negócio, segundo os padrões capitalistas, se mostravam silenciados e 

inertes perante a ditadura do mercado e permitiam a fragilidade dos 

empreendimentos quanto à tomada de decisões, ainda concentrada em grupos 

restritos. Fatos estes demonstrados na convivência entre eles e na condução do 

coletivo, o que pode ser verificado no acompanhamento dos EES, por meio da 

técnica de observação participante. 

Ademais, entendendo que a emancipação social implica,a possibilidade de 

ultrapassar a racionalidade moderno-ocidental (SANTOS, 2007), que inviabiliza 

experiências comunitárias não-escalares, comprometidas com outras lógicas de 

organização econômica, requerendo a abertura para outras lógicas de organização 

da vida material (SANTOS, 2014), os EES estudados precisariam caminhar uma 

trajetória mais ou menos longa, no sentido da superação da escravidão com relação 
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ao capital, tendo em vista que se mantém vinculados à ideia de resultado e 

desenvolvimento econômico 

A despeito disso, e atentando para uma perspectiva embrionária, os EES , 

estariam a dar os seus passos a caminho de vivenciar com maior plenitude a 

economia solidária e a autogestão. Enquanto grupo, o empreendimento C se 

apresentou mais próximo de uma condição do que se poderia chamar de 

autogestionário e na trajetória de uma possível emancipação (algo ainda almejado 

pelo grupo), seguido pelo empreendimento B e mais distante, tem-se 

empreendimento A. Contudo, considerando os membros individualmente, o 

empreendimento B ofereceu o membro que demonstra maiores características 

pertinentes à autogestão e à emancipação social de forma clara e naturalizada em 

ações. Nos outros EES (empreendimentos A e C) não é possível verificar tal fato. 

No empreendimento A, as decisões transcorriam na grande maioria das 

vezes de forma amigável, e sem muitas contestações. Cada membro da cooperativa 

de mulheres representava um voto, sendo realizado de forma igualitária. Porém, não 

era possível identificar nelas a satisfação real pela realização do trabalho, a relação 

que libertaria, que demonstraria a expressão, a marca delas na relação com a 

natureza. Unanimemente, a condução do empreendimento era pautada na melhor 

forma de adaptação ao capital, isto é, de que forma poderiam fazê-lo de forma que 

obtivessem maior rentabilidade, independente do que seria preciso fazer (dentro de 

sua atividade econômica). Não houve momento em que discutiu-se a relação de 

satisfação com a atividade. O horizonte visto por elas não era o trabalho em si, e sim 

a “propriedade abstrata” dela, qual seja a possibilidade de vendê-la em 

determinadas condições. A influência política dos membros da mesma forma era 

algo praticamente imperceptível no grupo, assim como fora dele. Esse fator pode ser 

entrelaçado com a questão anterior, pois ao se constatar que a filosofia da economia 

solidária e da autogestão não foi internalizada pelo grupo, dificilmente haveria forma 

do grupo caminhar para a emancipação, o oposto da alienação, da venda de si. 

Logo, no empreendimento A, não foram encontradas condições suficientes para 

afirmar qualquer possibilidade emancipação dos membros ou ainda do EES como 

um todo, sendo necessário aos membros a incorporação dos princípios 

fundamentais e a vivência da economia solidária, do trabalho livre e da autogestão. 

No empreendimento B, verificavam-se maiores conflitos no processo 

decisório, apresentados por um “racha” do grupo. Em uma extremidade (“X”), 
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membros à procura incessante de retorno financeiro e em outra (“Y”), membros em 

busca de experenciar a economia solidária e autogestão em plenitude. Por 

conseguinte, essa “rachadura” no grupo os distanciava e gerava divergências 

constantemente. As deliberações eram por votação e, cada membro representava 

um voto, o que inicialmente representaria um processo igualitário. Entretanto, 

internamente havia um número expressivo de parentes, o que influenciava de forma 

determinante as decisões. Daí poder-se-ia afirmar que, de alguma forma existia 

influência política interna, o que não se via desdobrada externamente, em outras 

instâncias (em nome do grupo como um todo). A falta de um estatuto ou regimento 

interno do grupo aprofundava ainda mais as diferenças, por entender que eles não 

possuíam formalmente uma diretriz comum a seguir. A liderança do grupo ressaltou 

que se enxergava em uma posição bastante difícil, percebendo X e Y em 

desavenças, sem respaldo para tomar alguma posição. O relato apresentado pela 

liderança, assim como de técnicos da INTECSOL, afirmavam que enquanto o 

subgrupo X, objetivava apenas a sobrevivência e o dinheiro, dando destaque à suas 

demandas pessoais que invariavelmente influenciavam negativamente o trabalho e o 

grupo, o subgrupo Y, demonstrava envolvimento com a atividade e apesar de 

trabalharem com coleta e separação de resíduo sólidos, a percebiam como algo 

dignificante e prazeroso. O destaque ficou para uma mulher do grupo que declarou 

obter “através do lixo, a sua liberdade”. Segundo ela, é possível fazer o que se ama 

e se sentir livre e que é “possível, bom e rentável viver do lixo”. A sua força de 

vontade foi comprovada em todo o seu relato, no qual colocou diversas situações 

nas quais utilizou a falta de recursos e dificuldades financeiras, como oportunidade 

para compartilhar e levar aos outros a necessidade do trabalho comum, da 

reciprocidade para a manutenção da coletividade, para o bem viver. Sua influência 

política, consequentemente, ultrapassava largamente os muros do empreendimento, 

sendo uma referência regional em sua área de atuação, sempre solicitada para 

realizar atividades junto a outros grupos que se propunham a formar 

empreendimentos solidários, para mapeamentos, capacitações, entre outros. Deste 

modo, o empreendimento B, foi um empreendimento que apresentou uma grande 

dualidade interna e, apesar de um critério igualitário de decisão e da utilização da 

votação como meio de deliberação, não conseguiam sanar suas dissensões, tendo 

em vista que, enquanto parte do grupo se mantinha vivendo em função do capital e 

de seus princípios, a outra parte caminhava para a vivência da autogestão e da 
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conexão com uma função mais profunda de sua atividade, com um caso extremo de 

busca consciente de expressão interna e libertação por meio do trabalho.  

O empreendimento C, assim como os outros empreendimentos estudados, 

adotava a votação como forma de deliberação e, cada membro representava um 

voto, que era exercido e defendido de forma bem mais contundente que nos outros 

grupos, pela existência de debate e argumentação mais prolongados e 

fundamentados. Foi o EES que demonstrou maior igualdade entre os membros, 

assim como foi percebido como o mais autogestionário deles. Realizavam a feira 

conjuntamente, com divisão igual de tarefas, e todas as decisões passavam pela 

reunião semanal do grupo. Quanto à influência política, eles possuíam uma líder 

interna no grupo, mas ainda assim se posicionavam de forma homogênea. 

Externamente, o EES como um todo se mostrou ciente da necessidade de 

associação, pontuavam e encaminhavam as demandas necessárias no intuito de 

formar uma cadeia de produção solidária, citando as necessidades de compra de 

materiais e o fornecimentos de seus produtos em um formato do que entendeu ser 

uma rede. Além disso, atuavam na relação com o poder local, por meio de 

conselhos, na busca da garantia de direitos para os artesão e ainda mapeavam os 

artesãos locais, os envolvendo para a causa e os convidando para participar e 

consolidar a feira fundada por eles. Assim sendo, o empreendimento C, 

considerando os EES como um todo, foi o que mais se aproximou do conceito de 

autogestão e de influenciador, conscientes de que é preciso mobilização e 

articulação para a formação de redes de economia solidária, com vistas à maior 

autonomia e futuramente vislumbrar a possibilidade de emancipação social. 

Com base nas informações angariadas dos relatos de membros dos grupos, 

elaborou-se um mapeamento dos EES estudados (de sua unidade), que pode ser 

conferido no esquema abaixo, em tentativa à compreensão de como eles se 

encontrariam na caminhada para a autogestão e emancipação social  
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Figura 15: Contínuo da trajetória de participação, autogestão e emancipação 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Na figura acima, fica evidente que os EES se encontravam em situações 

díspares, no que se refere à participação e à autogestão. O empreendimento C se 

coloca como o EES que mais procura a realização e a expressão de si pelo trabalho 

e, por conseguinte mais se destaca na vivência da autogestão, o empreendimento 

B tem problemas para avançar, como grupo,demonstrando que a baixa autogestão 

aparece como resposta à dificuldade notada na participação interna. Por fim, o 

empreendimento A, seria o grupo com menor vivência da autogestão, em virtude 

de ser recente, com pouca experiência em economia solidária, que ainda não se 

empoderaram de sua atividade. 

Percebe-se assim, que os grupos estudados, de alguma forma se 

impulsionam para a participação e a autogestão e, conforme descrito por Benini e 

Benini, quando os EES caminham para a vivência da autogestão,pode-se deixar 

entrever perspectivas de trabalho emancipado, que requer uma forma de autogestão 

densa tanto na sua forma, como no seu conteúdo e dinâmicas, no qual os seus 

protagonistas tenham condições plenas de decifrar e intervir na sua própria história. 

(BENINI; BENINI, 2010) 

Portanto, a emancipação social, defendida por Santos, Benini e Santos não 

pode ser verificada nos EES observados. Entretanto, existiram indícios (por meio de 

relatos), que a autogestão vivida mais intensamente e expandida para uma rede de 
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economia solidária, poderia facilitar o processo de autonomia e emancipação desses 

grupos. E, de que forma esses princípios poderiam ser visualizados em práticas 

cotidianas?  Haveria casos que pudessem deixar entrever a emancipação? Qual 

seria o fio condutor? Existiria alguma perspectiva real de emancipação social? 
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4.3. Perspectivas de emancipação social por meio da EcoSol 

Apesar da impossibilidade de se verificar a emancipação social em um dos 

empreendimentos estudados, considerando o grupo como um corpo único, uma 

unidade notou-se um caso pontual, que atenderia algumas das características 

consideradas necessárias para a emancipação, as quais foram apontadas por Benini 

e Benini (2010; 2012), Mance (1999; 2003), Arruda (2000a; 2000b; 2003a; 2003b, 

2003c, 2005), Gaiger (2004a; 2004b; 2004c; 2007), Santos (2003; 2007) e Santos 

(2014). 

Trata-se de uma integrante de um dos EES estudados, que atua em sua área 

desde 2002, sendo o membro que possuía o maior contato com a economia 

solidária, não só em tempo transcorrido (13 anos), mas também em vivências. A 

partir de então, a denominaremos EMA, buscando preservar a sua identidade. 

EMA era uma senhora, que constantemente passava por dificuldades 

financeiras e com muitos problemas pessoais. Não tinha esperança de futuro 

promissor, tendo em vista a falta de estudos e das demais estruturas necessárias 

para a uma boa colocação no mercado de trabalho formal, que atende às exigências 

do capital. Entretanto, pelos seus relatos é possível perceber que, desde o início de 

sua vida adulta ela não se conformou com a situação posta e buscava, sempre que 

possível, novas formas e oportunidades de conhecimento. Entrava em todas as 

capacitações que tinha conhecimento e, com isso, ingressou em um grupo 

aproximado para a preparação de refeições, no qual permaneceu até que o grupo se 

desfizesse. Num dado momento de sua vida, em que passava por muitas 

dificuldades pessoais, ela conheceu a “catação de lixo”, por meio de uma mulher, a 

qual teve oportunidade de acompanhar e, a despeito da vergonha inicial que ela 

sentiu, percebeu que era viável recolher um volume grande de material e estocá-lo, 

e que aquilo era bom, que seria possível fazer dinheiro imediato. 

Naquele dia, a vida dela mudou, quando chegou em casa com aqueles 

primeiros vinte e cinco reais (metade do valor que obtivera em parceria com a outra 

mulher). Viu que estava ao seu alcance atender as demandas básicas diárias e que 

principalmente dependia de si mesma para isso. Daí, ela iniciou suas atividades, em 

2002, com seu carrinho, e nunca mais a deixou. No princípio, descia com o carrinho 

recolhia os recicláveis e subia o morro íngreme até a casa da mulher com quem 

trabalhava e, logo ofereceu para que o material ficasse em sua casa, que era mais 

próxima e tinha mais espaço. Com o tempo, já tinha contatos da localidade 
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mapeados e pontos fixos de coleta e conseguiu sobreviver assim por um bom 

tempo. Foi expandindo suas relações e oportunidades de atuação em eventos e 

projetos, como representante da categoria. Buscou complementação para sua 

formação escolar e, finalizou o ensino médio. Não se deu por satisfeita e quis seguir 

em frente, prestando vestibular para a graduação em Direito na Universidade 

Federal Fluminense, para a qual foi aprovada, mas não conseguiu ingressar. 

Em seus treze anos de experiência na área de recolhimento e separação de 

resíduos, EMA passou por 3 cooperativas. A primeira somente formada por 

mulheres foi de base feminista. A segunda formou junto com um conhecido da área, 

com quem sustentou a cooperativa desde o início e, por divergências de opiniões e 

por entender que teve o cerceamento de sua liberdade, optou por se afastar.Foi 

neste período, em que já representava a categoria em fóruns e conselhos, que se 

aproximou do PANGEA (Centro de Estudos Socioambientais. É uma OSCIP – 

Organização da Sociedade Civil para o interesse público, de utilidade pública 

estadual e municipal, que desenvolve ações culturais, sociais, econômicas e 

ambientais) e em seguida foi convidada a atuar no projeto, como agente 

multiplicadora, em capacitações de cooperativas da região. Na cooperativa atual, 

junto com outros 9 membros, ela encontrou muitos obstáculos para prosseguir com 

a iniciativa, motivados pela falta de um espaço próprio, adequado às necessidades 

do empreendimento, pela não implementação da legislação pertinente, além da 

precariedade da coleta seletiva no município e o prevalecimento de interesses 

particulares. Ela ressaltou que “realmente fica muito difícil conseguir fazer um bom 

trabalho, quando não [se] tem apoio do poder público. Como você [es]ta vendo aqui, 

não temos um espaço nosso, para fazer as nossas coisas, não tenho acesso ao 

escritório e nem ao telefone. Tem outra pessoa sentada no lugar que era para eu 

estar trabalhando.” 

Ainda assim, EMA ressaltava sua disposição perante essa luta diária pela 

manutenção do EES, e que em muitos momentos faltou o básico, pois eles tinham 

muitas demandas não atendidas.Com palavras dela: “Eu, às vezes, até penso em 

desistir disso tudo aqui, eu estudei, eu posso ter um bom trabalho... Se eu for no 

mercado de trabalho, eu consigo, mas eu não iria mais me adaptar (risos)... Eu 

gosto do que eu faço, gosto da minha liberdade. Trabalhar com o lixo é bom, dá um 

bom resultado e ainda tem o lado social muito forte [...]. Antes era muito pior, hoje as 
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pessoas já estão mais conscientes, já evoluiu muito. São 13 anos de luta e pode 

ficar ainda melhor. Por que eu não ia querer isso?” 

Ao ser questionada acerca de sua motivação para continuar mesmo diante de 

tantas dificuldades, ela descreveu que sua persistência era resultado de sua busca 

em fazer o que amava, por sua liberdade, pela igualdade de oportunidades entre as 

pessoas. Em um ponto de destaque de sua fala ela descreveu: “A reciclagem para 

mim é um sonho, um sonho que eu quero que ele seja realizado da maneira que tem 

que ser feito: os catadores tendo aquilo que é de direito, porque nós catadores 

temos leis que nos amparam e não são respeitadas. Se isso acontecer um dia, o ser 

catador e a reciclagem vai se tornar pra gente tudo que agente quer. [...] Por que 

não fazer dela uma coisa boa? [...] Só cabe agente agora é tentar mudar isso, mudar 

essa história, brigar por isso aí.” 

Ao conversar sobre a sua relação com os outros catadores dentro e fora do 

empreendimento e de como via o trabalho coletivo, ela destaca que acredita na 

coletividade e que as pessoas podem construir algo melhor juntas: “Vale à pena, eu 

trabalho muito o exemplo,  se agente colocar isso no trabalho, no dia à dia, não fica 

difícil não... quem passa pela gente pega um poquinho e vai levar pra frente alguma 

coisa, vem outros e agente faz a mesma coisa.É mesmo um trabalho de 

formiguinha, mas vale à pena. Eu tenho visto mudanças, entendeu? Agente tem 

problemas, mas que podemos contornar. O ser humano vale à pena. 

Quando foi questionada acerca do que precisaria mudar para que o 

empreendimento pudesse trabalhar de forma “ideal”, ela disse: primeiro, é preciso 

trabalhar muito a conscientização, não só do grupo, mas dos outros também, da 

população, Conscientizar mais o catador em si, que o nosso trabalho vale à pena, 

mas precisa ser feito com mais disciplina, mais garra, mais vontade, mais foco, 

procurando uma forma melhor de trabalhar, que seja melhor para todo mundo, é isso 

que eu penso. 

Pode-se notar que EMA vivia um momento diferente dos outros membros 

deste e dos outros empreendimentos. Suas ações cotidianas, suas falas, suas 

crenças demonstravam mais que um negócio coletivo. Percebia-se , por meio da 

convivência com ela que, conforme descreve Arruda (1998), havia a promoção de 

um espaço de aprendizado de novos valores societais, no sentido de uma economia 

da reciprocidade pautada pelo dar, acolher, receber, compartilhar. Ela se mostrou 

em diversos momentos disposta a acolher seus companheiros do empreendimento, 
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discutindo as necessidades de cada um, ponderando se seria possível fazer um 

pouco mais por cada um. Um fato curioso, digno de nota, foi quando foram 

pressionados a mudar de localidade e dividir o espaço de trabalho com outra 

cooperativa que já atuava no local, logo de início acolheram duas mulheres que 

pertenciam à outra cooperativa, mas que não estavam satisfeitas com a forma de 

trabalho e tratamento, as inserindo de forma igual às demais. 

Como pode ser percebido nos relatos, por mais que estivesse mergulhada no 

capitalismo, resistia a ele e seus elementos (competição predatória e busca 

incessante por acumulação e poder), priorizando a qualidade de vida dos membros 

como podia, além de seus valores culturais e ético-morais. 

Retomando à literatura, Benini e Benini (2010) enfatizam que: 

[...] ao se compreender os elementos que determinam 
o trabalho enquanto atividade produtiva alienada e/ou 
estranhada, percebe-se com clareza que o seu 
oposto, o trabalho emancipado, requer uma forma de 
autogestão densa tanto na sua forma, como no seu 
conteúdo e dinâmicas, no qual os seus protagonistas 
tenham condições plenas de decifrar e intervir na sua 
própria história. (BENINI; BENINI, 2010, p. 614) 

 

Por meio de um comparativo, foi possível notar que enquanto os 

empreendimentos estudados (como um todo) estavam ainda fortemente vinculados 

à atividade produtiva alienada (que visualiza e prioriza apenas a venda de sua mão 

de obra/ produção), em busca de resultado financeiro imediato, com vistas ao 

consumo, EMA já apresentava indícios de emancipação de seu trabalho, intervindo 

em sua própria história a partir da determinação dos caminhos que pretendia seguir, 

ressaltando a importância de sua liberdade e de seus companheiros, à despeito das 

sanções ou consequências indesejáveis. Uma das frases mais marcantes de suas 

entrevistas foi: “estou sempre pronta a começar denovo, se for preciso”. 

Os autores continuam, ponderando a dicotomia vivida pela economia 

solidária, sobrevivendo entre a “funcionalidade conservadora ou espaço de 

resistência ao capital” (BENINI; BENINI, 2010: p. 615), sendo aquela vinculada ao 

sistema econômico vigente e esta, uma aproximação da emancipação social. A 

referida dicotomia foi sentida nos EES pesquisados, os quais se limitaram 

invariavelmente para a busca da geração e trabalho e renda, acumulação de capital, 

angustiados pela incerteza se poder comprar insumos, e vender com possibilidade 

de lucro, muitas vezes se curvando a demandas que fugiam de suas atividades 
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específicas, com o único propósito de vender.Em contrapartida EMA via na vivência 

da economia solidária a oportunidade de tentar unir forças e resistir. 

Os autores ponderam ainda que se pode arriscar dizer que a economia 

solidária carece de um projeto político articulado para além do capital, sem o qual, 

tais práticas continuariam,reiteradamente, a oscilar entre a funcionalidade e algumas 

linhas de resistência,flutuando entre as crises permanentes do capital, 

compreendendo que o projeto utópico da autogestão está constrangido, no atual 

contexto da economia solidária, justamente, por falta de um projeto político 

correspondente ao seu horizonte emancipatório, que potencialize as atuais 

contradições para uma antítese que puxe novas contradições e alternativas, e que 

não apenas conserve / reitere alguns impasses em aberto. (BENINI; BENINI, 2010). 

Como percebido nesses EES, enquanto o geral tendia para a funcionalidade, EMA 

tentava construir algum tipo de resistência. 

Em acréscimo, Santos (2003) coloca como um dos pilares de sua perspectiva 

emancipatória o princípio do reconhecimento da igualdade e da diferença: “defender 

a igualdade sempre que a diferença gerar inferioridade e defender a diferença 

sempre que igualdade implicar descaracterização”(SANTOS, 2003, p. 64). Nos EES 

em questão, analisando-os internamente, verificou-se ainda grandes divergências e 

até uma certa competição, o que inibiu quaisquer tipos de convenção geral nesse 

sentido. EMA, entretanto, buscava oferecer a todos meios para trabalhar em 

igualdade de condições, mesmo que isso significasse distribuir os recursos de forma 

desigual e o grupo não compreendesse, buscando entender as singularidades de 

cada membro. 

Arruda (2003, p. 234), reforça a ideia, adicionando o papel da educação 

como o mecanismo emancipatório, uma educação imbuída de elementos 

sensíveis e valores humanísticos, objetivando o despertar de uma maior 

consciência social e um engajamento em prol do bem comum. Essa noção de 

bem comum, foi encontrada nos EES de forma geral, mesmo que de maneira 

rudimentar e em EMA, de modo bem mais aparente, presente em seu discurso 

em inúmeros momentos, ao tratar da questão ambiental, mobilização, 

conscientização das pessoas, observando sempre a necessidade de mudança 

para um mundo que seja melhor para todos. 
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Portanto, ao correlacionarmos o mapeamento dos EES estudados com a 

trajetória de EMA, em um ensaio analítico, pode-se atentar para a separação 

existente entre os empreendimentos e sua experiência pessoal, na caminhada para 

a vivência da autogestão e emancipação social  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Adverte-se entretanto que, apesar da distância percebida entre EMA e os 

empreendimentos, esse cenário pode ser revertido, conforme defende Gaiger 

(2004b, p. 395), quando cita a emancipação, analisando os empreendimentos como 

“comunidades-projeto”, nos quais vem ancorar-se a reflexidade crítica dos 

indivíduos, propiciando-lhes um distanciamento do sistema num processo de 

subjetivação autorreferenciada, no qual ganham sentido e corpo outras identidades 

e outros horizontes éticos. Deste modo, o autor abre a possibilidade para que o 

contexto atual nos empreendimentos seja revertido, desde que eles se tornem este 

ambiente de reflexidade crítica e de subjetivação, aperfeiçoado pelo fator tempo, 

considerando a grande diferença de experiência entre EMA e os demais membros 

dos EES, que precisariam buscar uma ruptura com as crenças atuais e buscar uma 

nova visão de mundo e de trabalho coletivo. 
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Figura 16: Trajetória de participação, autogestão e emancipação - EES x EMA 
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Diante disso, propõe-se que existe um caminho percorrido pelos membros de 

empreendimentos solidários, como sugere o esquema abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Trajetória para a conquista da emancipação social 
Fonte: elaborado pela autora 

 

A figura acima representa os degraus a serem atingidos pelos indivíduos e 

seus respectivos pontos de ruptura, entendendo que inicialmente há a busca por 

trabalho e renda, como alternativa às crises do capitalismo. Ao perceberem que é 

possível criar um ambiente de trabalho interno diferenciado, no qual todos são iguais 

e podem participar e gerir o negócio coletivamente, verifica-se o momento de ruptura 

para a Participação / Autogestão. Em seguida, após a conscientização do que 

significa e do que almeja a economia solidária e de que é possível construir algo 

diferente do que é feito atualmente, sem apelo para o consumo excessivo, mais 

autônomo e livre, seria o momento de romper o status quo para uma possível 

emancipação social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário da economia solidária no Brasil apresenta ainda muitas demandas 

para se consolidar. Ponderando sua proposta, que remete a uma outra economia, 

fica um pouco mais fácil apreender o quanto a situação é árdua e ao mesmo tempo 

delicada: Como promover uma forma de gestão e subsistência alternativas, externas 

à economia capitalista e baseadas na colaboração e ausência de 

hierarquia/opressão, por intermédio do sistema vigente, o qual se caracteriza por 

fatores contrários? 

Inicialmente, a “olhos nus”, poderia se afirmar que os empreendimentos 

econômicos solidários estariam fadados ao insucesso, se não fossem as brechas do 

próprio sistema que, ao promover competição desmedida, desemprego e 

concentração de renda, abrem caminho para a busca de alternativas de 

sobrevivência, nas quais seja possível gerar recursos que permitam a 

subsistência,às margens do capital. 

Atendendo aos objetivos estabelecidos, e a partir da pesquisa bibliográfica 

realizada nesta investigação, foi possível identificar que os EES são uma realidade 

e, mesmo em uma condição ainda imperfeita, o projeto persiste com o passar dos 

anos. Identificou-se igualmente que existem muitos estudos e relatos de economia 

solidária na área de administração, assim como em áreas afins. Porém, quando se 

aborda a emancipação social, a questão se reverte, sendo poucos os autores 

nacionais que tratam do tema, sendo necessário adotar pesquisadores de áreas 

afins. 

Após o contato com os EES inseridos na presente pesquisa, pode-se 

perceber que considerando como um marco inicial a participação em um 

empreendimento econômico solidário e vislumbrando uma possível tomada de 

consciência e o atingimento da emancipação social há uma longa e penosa 

trajetória. Os membros, até pelas questões expostas acima, na grande maioria dos 

casos estão em busca de renda para atender a questões básicas e, quando 

percebem que existem dificuldades, retornam ao mercado formal em busca de 

“estabilidade”. 

Rememorando Santos (2007), o colonialismo permanece evidenciado nesses 

empreendimentos, pois fica claro que de alguma forma as trocas, os intercâmbios, 

as relações estabelecidas pelos EES (a parte mais fraca) são desvantajosas, não só 

pela relação de dependência com a produção em massa, mas por não ter suas 
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necessidades básicas, garantidas por lei atendidas. Isto é, desde o início, estão em 

desvantagem, de alguma maneira, “expropriados de sua humanidade”. 

Nos estágios em que se encontravam, os empreendimentos demonstraram 

que a participação interna e as práticas autogestionárias dos grupos possuíam 

limitações, visto que as discordâncias não eram debatidas ampla e abertamente e, 

além disso, o processo deliberativo era baseado apenas em sistema de voto, para 

os quais existia um certo lobby. Quanto à organização interna dos 

empreendimentos, o funcionamento era ainda muito próximo ao funcionamento de 

empresas capitalistas, como ilhas fechadas para outros empreendimentos da 

mesma área de atuação, os quais tratavam como concorrentes em competição. Isso 

dificultava a formação de redes de economia solidária e um conseqüente 

fortalecimento dos grupos. Com raras ressalvas conseguem se associar e conviver 

harmoniosamente, contribuindo para o bem comum. 

Acredita-se que a participação em redes de economia solidária poderia 

favorecer a formação ou aproximação de associações de participação social e 

intervenção coletiva na sociedade, os quais poderiam fortalecer-se mutuamente, em 

busca da emancipação social, a partir da incentivação de um discurso livre de 

exploração e do acolhimento de uma ecologia de saberes no processo decisório. 

Enquanto diagnóstico, respondendo à questão-problema desta pesquisa, 

conclui-se que, neste contexto,a emancipação social dos indivíduos dos EES foi 

considerada inexistente em linhas gerais e, pode ser vivenciada por meio da 

participação em empreendimentos solidários, somente com uma única exceção 

(EMA), justificada por sua larga experiência na área,associados ao longo tempo de 

vivência da economia solidária e seus princípios. Entretanto, verificou-se que seria 

possível caminhar para a emancipação social por meio de empreendimentos 

solidários em ambientes ancorados pela reflexidade crítica, nos quais seja possível 

propiciar um distanciamento do sistema, no qual ganham sentido e corpo outras 

identidades e outros horizontes éticos. Daí, seria possível transformar, em função do 

tempo, a busca por renda em comprometimento, participação, autogestão e, em 

conscientização para a autonomia e liberdade que, por fim, romper-se-iam em 

emancipação social. 

Pontua-se como limitações do estudos o número e abrangência dos 

empreendimentos estudados, considerando os três EES acompanhados, 

concentrados no Sul do Estado do Rio de Janeiro, o que não permitiu conhecer 
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coletividades diversificadas, além do tempo de análise da experiência, entendido 

como curto para vislumbrar a construção da emancipação social. Sugere-se novas 

investigações com EES de outras atividades econômicas e tempos de existência 

mais variados, que possam contribuir e diversificar o olhar para a economia solidária 

e sua perspectiva emancipatória. 
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