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RESUMO 

 

A economia capitalista manifesta constantemente sintomas de seu processo de 

desestruturação, o que provoca inquietações em diversos cenários. No ambiente científico, 

massificam-se pesquisas e teorias voltadas à negação ou ratificação do paradigma imposto pela 

economia capitalista, a busca pelo lucro, o acirramento da competição e a necessidade da 

manutenção da tônica da exploração do homem pelo homem. Valores como a liberdade, a 

igualdade e a solidariedade distanciam-se cada vez mais do cotidiano dos grandes centros e de 

suas rotinas aceleradas, e a falta de tempo se impõe como regra que afasta cada vez mais a 

possibilidade de revisão de valores e a alteração dessa realidade impositiva.  Alternativas 

econômicas que buscam o resgate de tais valores são frequentemente rotuladas de inviáveis, 

precárias, e, em certas perspectivas, utópicas. 

A economia solidária surge, neste sentido, como uma afronta à realidade decretada pelo 

capital, apresentando como princípios a autogestão (como mecanismo valorizador da liberdade), 

a igualdade entre os sócios, e a solidariedade. Neste estudo buscou-se evidenciar o contexto de 

surgimento e evolução da economia solidária, sendo que para tanto recorreu-se aos fundamentos 

e teorias apresentados por Mance (2000), Caeiro (2008), França Filho (2002), Lechat (2002), 

Laville (2000), Paul Singer (vários anos) entre outros. 

Buscou-se ainda compreender a dinâmica de funcionamento da economia solidária no 

Brasil, em especial, as políticas de fomento à dinamização do segmento traçadas pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), tendo como foco principal compreender a economia 

solidária no Estado do Amapá, localizado no extremo norte do Brasil. Foram selecionados quatro 

empreendimentos para realização de estudos de caso, de forma a viabilizar análise mais 

particularizada. Como método de análise, utilizou-se a análise de custo-efetividade, no intuito de 

mensurar os principais avanços e desafios que se impõem ao segmento, e ainda os impactos 

das políticas de fomento à economia solidária para os empreendimentos delimitados. 

Este estudo identificou a necessidade de reestruturação nos formatos de gestão das 

políticas de fomento por partes dos órgãos governamentais, os quais deveriam funcionar de 

forma harmônica e articulada, mas ao contrário disso, atuam de forma isolada e sem 

comunicação efetiva entre si, prejudicando a qualidade e a quantidade dos serviços ofertados. 

Com relação aos impactos da economia solidária para os empreendimentos, a maioria das 

atividades investigadas alcançam retorno financeiro com o empreendimento, os quais poderiam 

ser substancialmente intensificados, caso houvesse a efetividade da política de fomento.  

Palavras-chave: Economia Solidária, Pobreza, Desenvolvimento, Políticas Públicas, Secretaria 

Nacional de Economia Solidária, Amapá.  
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ABSTRACT 
 

 

The capitalist economy constantly manifested symptoms of his breakdown process, which 

causes worries in diverse settings. In the scientific environment, massify up research and theories 

directed to denying or ratification of paradigm imposed by the capitalist economy, the profit motive, 

the increased competition and the need of the tonic maintenance for the exploitation of man by 

man. Values such as freedom, equality and solidarity It is distanced more and more everyday 

from big centers and their accelerated routines, and the lack of time is imposed as a rule that 

separates increasingly the possibility of revision of values and alteration this imposing reality. 

Economic alternatives that seek to rescue these values are often labeled inviable, poor, and in 

some perspectives, utopic. 

The solidarity economy comes in this sense as an affront to reality decreed by capital, 

presenting as self managing principles (such as adding value mechanism of freedom), the equality 

between partners, and solidarity. In this study we attempted to demonstrate the emergence of 

context and evolution of the social economy, for which it appealed to the fundamental and theories 

presented by Mance (2000), Caeiro (2008), França Filho (2002), Lechat (2002) Laville (2000), 

Paul Singer (several years) among others. 

It has also sought to understand the functional dynamics of solidarity economy in Brazil, 

especially fomental policies to segment dynamics traced by the National Solidarity Economy 

Secretariat (NASEC), by focusing primarily on understanding the solidarity economy in the state 

of Amapá, located in the extreme north of Brazil. We selected four projects to realization of case 

studies in order to offer more detailed analysis. As a method of analysis, we used the cost-

effectiveness analysis in order to measure the main advances and challenges that it faces the 

segment, and also the impact of encouraging policies to solidarity economy for defined projects. 

This study identified the need for restructuring in the formats management of encouraging 

policies for parts of government agencies, that should function in a harmonious and coordinated 

manner, but on the contrary, act in isolation and without effective communication with each other, 

damaging the quality and the amount of services offered. 

In relation to the impact of the solidarity economy for businesses, the most investigated 

activities reach financial return from the projectwhich could otherwise be substantially intensify if 

there were the effectiveness of development policy. 

 
Keywords: Solidarity Economy, Poverty, Development, Public Policies, National Secretariat of 

Solidarity Economy, Amapa. 
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A economia solidária insere-se num contexto significativamente complexo e dinâmico, 

uma vez que surge como uma possibilidade diferenciada dentro de um modelo com fragilidades 

expostas, e que tenta inviabilizar qualquer tentativa de alteração de sua lógica, como se fosse 

um corpo estranho em um organismo. As constantes crises e desestruturações demostradas pela 

economia capitalista impulsionam cada vez mais a busca por alternativas, seja por parte da 

sociedade civil organizada, seja por parte do Estado, como sistematizador de regras e ações 

políticas. Para Marx (1867), as forças produtivas tenderiam historicamente para o 

desenvolvimento, o que acirraria as contradições com as relações de produção que qualificaria 

e conservaria o modo de produção. Essa contradição intrínseca, emergida das bases de 

produção e reprodução material da sociedade, prolongar-se-ia nos âmbitos jurídico, político e 

ideológico e criaria um contexto histórico propício para as transformações sociais. 

Os reflexos da exploração do homem pelo homem, intensificado e afirmado como regra 

no modelo capitalista, e suas várias faces orquestradas pela tônica do liberalismo ou 

neoliberalismo econômico, possui consequências políticas, econômicas e sociais diversas, as 

quais ultrapassam em muito a análise restrita ou a mera dualidade dicotômica limitada entre o 

bem o mal. Certamente faz-se imperativa a necessidade de se ressaltar os avanços alcançados 

em tal “era”, a era do capital e suas várias etapas, como o frenético, constante e intenso avanço 

das descobertas científicas e tecnológicas, intensificação, sofisticação e dinamização dos meios 

de comunicação e transporte, revolução nas indústrias alimentares, de medicamentos, de 

tratamentos diversos, etc. Mas, hão de ser expostas e interpretadas também as consequências 

desastrosas de tal modelo, como seus mecanismos de exclusão, desvalorização do indivíduo em 

detrimento ao capital, desníveis de renda, intensificação da pobreza e os vários reflexos 

provocados por ela, os quais talvez sejam os sintomas mais imperativos. 

No cenário brasileiro, a pobreza e a questão social que deriva dela é um problema 

histórico que está relacionado à forma de desenvolvimento adotada desde seu descobrimento 

(na perspectiva ocidental), até os dias atuais. Sua formação é marcada por 300 anos de 

escravidão, que por si só é gerador de grandes abismos sociais, soma-se a isso o modelo de 

desenvolvimento econômico adotado, que se encontra voltado, prioritariamente, ao atendimento 

das necessidades de mercado, relegando a segundo plano a preocupação com a redução dos 

conflitos ocasionados pela pobreza e exclusão social, latentes no País. 

No entanto, nas últimas décadas o contexto social brasileiro vem sendo alterado 

perceptivelmente. Rocha (2013) ressalta que ao longo dos últimos quarenta anos o Brasil 
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desruralizou, modernizou e enriqueceu, sendo que a pobreza absoluta, entendida como a não 

satisfação das necessidades básicas por falta de meios ainda existe, mas com frequência e 

características drasticamente diversas daquelas do início dos anos setenta, o Brasil hoje é um 

país diverso, num mundo que também se modificou. 

Entre os esforços que se constituem como ferramentas diretas de combate à 

desigualdade e exclusão social no Brasil, destacam-se as estratégias assistencialistas e as de 

geração de renda. Com relação as políticas de geração de renda, nas últimas décadas 

significativas medidas vêm sendo adotadas pelo Estado para o fortalecimento e incentivo ao 

empreendedorismo no Brasil, seja com foco em micro e pequenos empreendedores, seja voltado 

às grandes empresas. Em meio a este contexto, onde criatividade, inovação, busca pela 

satisfação do cliente e concorrência são característica fundamentais, emerge uma proposta com 

características bastante diferenciadas do empreendedorismo tradicional, a economia solidária, 

que traz como missão a promessa de aliar geração de renda à solidariedade, gerando fortes 

expectativas de se tornar uma alternativa às mazelas econômicas e sociais vivenciados no 

cenário brasileiro. 

A economia solidária tem crescido no Brasil em diferentes perspectivas. Do ponto de vista 

social, percebe-se uma elevação referente à quantidade de empreendimentos que compõem o 

setor, e ainda a elevação do esclarecimento referente ao contexto teórico e ideológico em que 

estes estão inseridos, uma vez que muitos encontravam-se inseridos na economia solidária, sem 

saber exatamente o significado e as diferenças de nuances em comparação à economia 

capitalista tradicional. Além disso, verificou-se na última década uma intensificação significativa 

das políticas públicas de fomento à economia solidária, viabilizadas pela criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2003. A institucionalização da SENAES aliada 

ao delineamento de uma política concentrada em ações pautadas em pesquisas empíricas, 

geraram credibilidade e reconhecimento social da Instituição, impactando em muitos de seus 

resultados. 

Dado o caráter continental da dimensão do território brasileiro, e ainda as abruptas 

diferenças econômicas e culturais que se afirmam entre as regiões, delimitou-se a presente 

investigação no extremo norte do Brasil, especificamente, no Estado do Amapá, que possui 

caraterísticas históricas e geográficas bastante diferenciadas e interessantes no contexto 

nacional, estando inserido dentro da Amazônia Brasileira, e possuindo uma localização 

significativamente privilegiada em termos logísticos. O Estado do Amapá é banhado pelo maior 

rio do mundo, em volume de água e extensão, o Amazonas, sendo também cortado pela Linha 

do Equador, o que lhe viabiliza um clima equatorial, de sol intenso e períodos de muitas chuvas. 

Possui muitas comunidades ribeirinhas, que são povoamentos que se instalam às beiras dos 

rios, de comunidades que moram geralmente em palafitas (casebres de madeira construídas 

sobre as águas) e que se mantém com os recursos naturais das florestas e da pesca. 



3 

Introdução 
 

 

Embora ainda possua muitas comunidades ribeirinhas, caraterística peculiar à realidade 

da Amazônia Brasileira, o Estado do Amapá vem apresentando um significativo crescimento 

populacional, de forma a integrar cada vez mais as características dos grandes centros urbanos. 

De acordo com o último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a elevação populacional foi de 40,18%, bem superior à média nacional, de 

12,33%, e ainda da Região Norte, 22,98%, compondo a maior taxa de crescimento populacional 

do Brasil. Tal crescimento reflete as expectativas econômicas vinculadas ao Estado, 

impulsionadas pela criação na década de 1990 da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 

(Capital do Estado e segunda maior cidade em número populacional, respectivamente), e ainda 

da implantação de grandes multinacionais da mineração, que geraram amplas perspectivas de 

emprego. 

Nesse sentido, esta investigação parte da questão central, quais os impactos da política 

pública de fomento à economia solidária junto aos empreendedores do Estado do Amapá? Para 

tanto, o objetivo deste estudo foi, de uma maneira mais geral, analisar as formas de gestão da 

política de economia solidária no Brasil, e de forma mais específica, identificar seus principais 

avanços e fragilidades no Estado do Amapá, em especial junto aos empreendimentos 

econômicos solidários retratados nos quatro estudos de caso que compõem o capítulo de 

resultados desta investigação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, partiu-se dos seguintes pressupostos teóricos: (i) a 

política pública de fomento à economia solidária contribui para a elevação da renda e da 

capacidade de gestão dos empreendedores contemplados; (ii) a SENAES e os demais órgãos 

de fomento à economia solidária, possuem uma gestão democrática e participativa junto aos 

empreendimentos atendidos; e (iii) a economia solidária viabiliza inclusão social, sendo viável 

nas perspectivas econômica e social para os sócios dos empreendimentos. 

A pesquisa buscou alcançar os seguintes objetivos específicos: (a) compreender a 

trajetória da pobreza, questão social e das políticas públicas no Brasil, bem como as estratégias 

adotadas para o enfrentamento à pobreza; (b) apresentar a evolução da Economia Solidária, sua 

origem, conceitos e reflexos sociais e econômicos; (c) compreender a estrutura, missão 

estratégica e a forma de gestão da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Brasil 

(SENAES); (d) contextualizar as políticas realizadas pela SENAES e demais Instituições de 

fomento à economia solidária no Estado do Amapá, de forma a enfatizar a percepção dos 

gestores, sociedade civil organizada e empreendedores contemplados; e (e) analisar os 

resultados de quatro casos específicos de empreendimentos econômicos solidários no Estado 

do Amapá, de maneira a viabilizar a compreensão suas formas de gestão, estruturas, resultados 

para os sócios e impactos das políticas de fomento.  

Embora a presente pesquisa tenha como objetivo a avaliação de política pública, o que lhe 

atribui caráter empírico, os quatro primeiros capítulos fazem uso de pesquisa bibliográfica e 

documental, como forma de esclarecer as categorias questão social e pobreza no Brasil, e ainda 
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Estado e Políticas Públicas. Buscou-se mensurar também as principais divergências e similitudes 

entre as conceituações e posicionamentos teóricos sobre as categorias crescimento, progresso, 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável.  

Com relação aos objetivos, a metodologia deste estudo possui dois focos: (i) apresenta 

caráter exploratório, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema da 

investigação, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo: levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, e 

análise de exemplos que estimulem a compreensão (Gil, 2008); (ii) possui ainda caráter 

explicativo, uma vez que se preocupa em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos (Gil, 2008). Com relação ao segundo foco, a 

presente pesquisa buscou compreender os resultados da economia solidária na realidade 

cotidiana dos associados, e ainda compreender os impactos da política de economia solidária 

para os empreendimentos apreciados, para o que se utilizou a análise de custo-efetividade. 

Quanto à forma de abordagem, a presente pesquisa possui caráter qualitativo, 

preocupando-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Ressalta-se que em dois momentos 

desta pesquisa foram realizadas análises de dados, onde recorreu-se a bancos de informações 

previamente existentes. Na primeira situação, ilustrada na quarta parte do Capítulo IV, discorreu-

se sobre o mapeamento nacional dos empreendimentos econômicos solidários, cujo resultado 

fora publicado em 2013, ocasião em que se teve como objetivo ilustrar as principais 

características de tais empreendimentos, o qual já havia sido contemplado com análise em outras 

pesquisas. No segundo momento, realizou-se análise inédita do mapeamento dos 

empreendimentos econômicos solidários do Estado do Amapá, cujos dados encontram-se 

disponíveis em portal on line vinculado à SENAES, sem, contudo, apresentar análise de dados, 

as quais foram desenvolvidas por este estudo, na terceira parte do Capítulo IV.  

Como estratégia de desenvolvimento da investigação, optou-se pela realização de quatro 

estudos de casos de empreendimentos econômicos solidários no Estado do Amapá. O capítulo 

de resultados apresenta as informações alcançadas pelos estudos, por meio da técnica de 

observação in loco, análise documental e realização de entrevistas com os presidentes e sócios 

dos empreendimentos. Realizou-se também entrevistas com gestores da política de economia 

solidária de diferentes órgãos e também com a representação do Fórum Amapaense de 

Economia Solidária.  

Optou-se pela utilização de estudos de casos múltiplos, que de acordo com Gil (2009), 

estuda conjuntamente mais de um caso para investigar determinado fenômeno. São utilizados 

com vistas a estabelecer comparações e testar e aperfeiçoar teorias. Para selecionar os 

empreendimentos, utilizou-se como base a amostragem propositalmente estratificada, que é 

definida por Patton (1990) como aquela que focaliza as características de um subgrupo particular, 

para facilitar sua comparação com outros subgrupos, e ainda os critérios da amostragem de 
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casos selecionados aleatoriamente, os quais de acordo com Patton (1990) são mais indicados 

para garantir confiabilidade ao estudo.  

Neste sentido, foram selecionados quatro empreendimentos econômicos solidários do 

Estado do Amapá, um deles localizado na cidade de Macapá, a Associação de Catadores de 

Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM), um empreendimento na comunidade do Maruanum, a 

Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA), dois localizados no município de 

Laranjal do Jari, a Associação de Extrativistas de Açaí dos Estados do Amapá e Para (ATEAEPA) 

e a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC). Buscou-se analisar 

diferentes nichos econômicos, focando-se, então, no reaproveitamento dos resíduos sólidos, 

alimentação, extrativismo e beneficiamento do açaí e artesanato. 

Esta investigação encontra-se estruturada em sete capítulos, sendo que os quatro 

primeiros foram construídos por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental (esta última 

referente ao Capítulo IV), o quinto capítulo apresenta as informações referentes à metodologia 

do estudo, o sexto capítulo apresenta a análise dos resultados, evidenciados pelos estudos de 

caso e ainda pela análise do mapeamento da economia solidária no Amapá, e ainda pelas 

entrevistas realizadas com os gestores e demais atores sociais do processo. Por fim, foram 

apresentadas as considerações finais da pesquisa, que contempla as recomendações e limites 

do estudo. 

 

 

Quadro 1: Estruturação da investigação. 

Introdução 

Parte 1: Revisão bibliográfica e enquadramento do tema 

Capítulo I 

Pobreza e desenvolvimento: evolução do quadro teórico 

a) Pobreza e questão social: marcos teóricos e conceituais 

b) Progresso e desenvolvimento: questão econômica x questão social 

c) Questão social no Brasil: trajetória da desigualdade e massificação da pobreza 

Capítulo II 

Estado e políticas públicas: tendências e desafios no contexto capitalista 

a) Indicadores de desenvolvimento no Brasil: carências da gestão pública 

b) Estado e políticas públicas: controvérsias de um sistema 

Capítulo III 

Economia solidária como mecanismo de combate à pobreza e desenvolvimento 

social: conceitos, propósitos e focos de atuação 
 

a) Desenvolvimento sustentável: nova ideologia, novos paradigmas 

b) Economia solidária: origem, conceitos e perspectivas 

c) Economia solidária em países periféricos: um olhar na América Latina 

Capítulo IV 

Gestão da política nacional de economia solidária no Brasil: estratégias de 

atuação da Secretaria Nacional de Economia Solidária  

 

a) A Secretaria Nacional de Economia Solidária  
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b) O Fórum Brasileiro de Economia Solidária e Conferências Nacionais de 

Economia Solidária 

c) Gestão da política de fomento à economia solidária no Brasil 

d) Economia solidária no Brasil: características gerais dos empreendimentos 

Parte 2: Metodologia  

Capítulo V 

Metodologia da pesquisa 

a) Definições do instrumental metodológico 

b) Definição dos empreendimentos a serem estudados 

Parte 3: Abordagem empírica 

Capítulo VI 

Recolha, tratamento e análise de resultados: o papel da economia solidária 

no combate à pobreza e no desenvolvimento do Estado do Amapá, uma 

análise do modelo de gestão utilizado 

a) O Estado do Amapá: caraterísticas, perfil socioeconômico e mercado de trabalho 

b) Instituições de apoio à economia solidária no Amapá 

c) Mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários no Amapá: 

resultados e perspectivas 

d) Empreendimentos econômicos solidários no Amapá: estudos de caso 

Considerações finais 

Capítulo VII 

Considerações Finais 

a) Considerações finais 

b) Recomendações  

c) Limites da pesquisa e perspectivas de trabalhos futuros 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Capítulo I, a análise voltou-se às categorias pobreza e desenvolvimento, sendo 

estruturado em três eixos, pobreza e questão social, nas dicotomias conceituais de progresso e 

desenvolvimento, e na questão social brasileira. O desenvolvimento deste capítulo contou com 

autores clássicos e contemporâneos, buscando-se, num primeiro momento, travar uma evolução 

entre as diferentes etapas do capitalismo, a partir de sua realidade concorrencial até a realidade 

de inserção atual, o neoliberalismo. Ilustrou também as mudanças de paradigma referentes a 

ideia de progresso e de desenvolvimento, de maneira a evidenciar suas principais sustentações 

e fragilidades. Por fim, o capítulo foi concluído com análise da problemática social brasileira, 

imposta pela desigualdade social e a pobreza derivadas dela, perpassando o olhar em diferentes 

etapas históricas, que são iniciadas na década de 1930 e estendidas até os dias atuais. 

No Capítulo II houve predominância da discussão das categorias Estado e Políticas 

Públicas, sendo a análise desenvolvida em duas etapas, a primeira buscou demonstrar a 

trajetória e indicadores de desenvolvimento do Brasil, ilustrando a realidade a partir da década 

de 1970, e a segunda tratou da análise do Estado enquanto organizador e sistematizador de 

políticas públicas, discorrendo sobre as dificuldades encontradas para a atuação estatal no 
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contexto capitalista, a contextualização das políticas públicas no Brasil, bem como a importância 

da avaliação para a efetividade das mesmas. 

O Capítulo III evidenciou a origem e evolução da economia solidária, enfatizando-se as 

categorias desenvolvimento sustentável e economia solidária. O capítulo é estruturado em três 

eixos de análise, o primeiro tratou do desenvolvimento sustentável, sua origem e evolução 

conceitual. O segundo tratou da origem, impasses e contradições da economia solidária, e, por 

fim, a economia solidária foi analisada na realidade dos países periféricos, possuindo um recorte 

para a América Latina e Brasil. 

O Capítulo IV analisou a política nacional de fomento à economia solidária empreendida 

no Brasil, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), sendo esta a 

principal categoria de análise. Neste capítulo foi apresentada a origem da SENAES e a forma de 

inserção da política de economia solidária no cenário nacional, seus mecanismos de controle, e 

ainda os principais avanços e desafios, assim como os principais resultados demonstrados pelo 

mapeamento nacional dos empreendimentos da economia solidária. 

O Capítulo V destinou-se à descrição metodológica dos procedimentos adotados pela 

pesquisa; e o Capítulo VI voltou-se à análise dos resultados alcançados pelo estudo, que foi 

estruturado em quatro partes. Na primeira, realizou-se a apresentação do local da pesquisa, o 

Estado do Amapá, sendo retratado seus principais aspectos históricos, geográficos e 

econômicos. No segundo momento, foram analisadas as principais instituições governamentais 

e não governamentais que atuam no fomento à economia solidária no Amapá, enfatizando os 

principais avanços e desafios na percepção dos gestores e demais agentes envolvidos. A terceira 

parte voltou-se à apresentação e interpretação de dados do mapeamento dos empreendimentos 

da economia solidária realizados no Estado do Amapá, que mensuraram o perfil socioeconômico, 

as formas de gestão dos empreendimentos, os fomentos recebidos e os resultados alcançados. 

O capítulo de resultados foi finalizado com exposição e análise dos quatro estudos de caso, 

sendo ressaltados suas formas de gestão, fomentos governamentais recebidos e os principais 

avanços e dificuldades encontradas para desenvolvimento. 

Nas considerações finais da pesquisa buscou-se mensurar a efetividade da política de 

fomento à economia solidária dos empreendimentos analisados, bem como a viabilidade dos 

mesmos na perspectiva da análise de custo-efetividade, ressaltando-se os principais resultados 

da pesquisa, e ainda seus principais contrastes. Empreendeu-se ainda as recomendações 

voltadas ao fortalecimento da política de fomento aos empreendimentos, de acordo com a análise 

das dificuldades e potencialidades observadas. O capítulo foi finalizado com limites impostos pela 

pesquisa, os quais geram, inevitavelmente, sugestões pertinentes para investigações futuras. 
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CAPÍTULO 

1 

- POBREZA E DESENVOLVIMENTO: EVOLUÇÃO DO QUADRO TEÓRICO - 
 

 

 

As transformações econômicas, científicas e tecnológicas vivenciadas no contexto global, 

bem como os significativos avanços relacionados aos direitos humanos, e, consequentemente, 

à idealização das políticas públicas, tem afetado a realidade econômica e social de vários países, 

sejam os mais ricos ou os emergentes. O Brasil insere-se no contexto dos países que ainda não 

alcançaram um status satisfatório de desenvolvimento, e é marcado pelo histórico e indicadores 

alarmantes de desigualdade e pobreza. Constata-se, contudo, que nas últimas décadas, os 

indicadores brasileiros demonstram uma tímida elevação, a qual tem contribuído para o aumento 

das expectativas sociais, voltadas especialmente para o desvende de uma histórica 

problemática, conhecida como questão social brasileira. 

A ideia central deste estudo é compreender as formas de atuação da gestão da política 

de economia solidária no Brasil, em especial no Estado do Amapá, compreende-se, no entanto, 

que para analisar as questões específicas da economia solidária é necessário percorrer uma 

trajetória que proporcione uma visão mais panorâmica do contexto em que esta está inserida, 

bem como a linha evolutiva do desenvolvimento e da realidade, consequências e sequelas do 

modelo econômico mundial vigente, o capitalismo. 

Massificam-se pesquisas voltadas às sequelas o capitalismo como o desemprego, a 

desigualdade e os bolsões de miséria, que passam a ser analisados por diferentes percepções 

e correntes científicas. Neste sentido, Montanõ (2012) propõe uma reflexão muito pertinente, 

onde indaga as razões de se pensar a pobreza na sociedade capitalista, se em toda sociedade 

de classes sempre houve pobreza e desigualdade. Será que este fenômeno, quase sempre 

presente nas diversas organizações sociais ao longo da história, apresenta alguma característica 

central no modo de produção capitalista (MPC), diferente de outros sistemas sociais? Será que 

o capitalismo gera uma pobreza que se funda em bases diferentes de outras sociedades?  
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Reforça ainda Montanõ (2012) que numa sociedade de escassez ou carências (não de 

abundância), onde a produção é insuficiente para satisfazer as necessidades de toda a 

população, a distribuição equitativa dos bens existentes faria com que toda a produção fosse 

consumida sem sobrar um excedente para promover o desenvolvimento das forças produtivas. 

A sociedade não cresceria produtivamente. Nas sociedades de escassez, portanto, a 

desigualdade de classes (a desigual distribuição da riqueza socialmente existente) é que 

permitiria o acúmulo de riqueza por parte de alguns e o empobrecimento por parte de outros, 

permitindo que o excedente acumulado nas mãos de uns possa ser investido no crescimento 

produtivo. A desigualdade, em contexto de escassez, é vista pelos liberais como necessária ao 

crescimento e ao desenvolvimento das forças produtivas. Contrariamente, em sociedades de 

abundância, onde a produção é suficiente para abastecer toda a população, como é a sociedade 

capitalista na era dos monopólios, a desigualdade social é produto do próprio desenvolvimento 

das forças produtivas, e não o resultado do seu insuficiente desenvolvimento, nem a condição 

para o mesmo. Aqui a desigualdade é consequência do processo que, mesmo em abundância 

de mercadorias, articula acumulação e empobrecimento. 

Bresser-Pereira (2011) enfatiza que a rigor só existem duas fases da história humana: 

uma fase pré-capitalista, na qual se sucederam e coexistiram a comunidade primitiva, os impérios 

antigos escravistas, o feudalismo, as sociedades aristocráticas letradas do absolutismo, e a fase 

capitalista. Entre as duas fases há um período de grande transformação, a Revolução Capitalista 

– que, entendida amplamente, é um período longo, porque começa no norte da Itália, e partir do 

século XIV, e pela primeira vez se completa na Inglaterra com a formação do Estado-nação e a 

Revolução Industrial no final do século XVIII. 

Neste sentido, de acordo com Netto (2001) em sociedades pré‑capitalistas a pobreza é o 

resultado, para além da desigualdade na distribuição da riqueza, do insuficiente desenvolvimento 

da produção de bens de consumo, ou seja, da escassez de produtos. Contrariamente, no modo 

de produção capitalista a pobreza (pauperização absoluta ou relativa), conforme caracteriza Marx 

(1867, I, p. 747 e 717),  

 
é o resultado da acumulação privada de capital, mediante a exploração (da 

mais‑valia), na relação entre capital e trabalho, entre donos dos meios de 
produção e donos de mera força de trabalho, exploradores e explorados, 
produtores diretos de riqueza e usurpadores do trabalho alheio. No modo de 
produção capitalista (MPC) não é o precário desenvolvimento, mas o próprio 
desenvolvimento que gera desigualdade e pobreza.  
 
 

No capitalismo, quanto mais se desenvolvem as forças produtivas, maior a acumulação 

ampliada de capital e maior pobreza (absoluta ou relativa) (Marx, 1867, I, p. 712). Quanto mais 

riqueza produz o trabalhador, maior é a exploração, mais riqueza é expropriada (do trabalhador) 

e apropriada (pelo capital). Assim, não é a escassez que gera a pobreza, mas a abundância 
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(concentrada a riqueza em poucas mãos) que gera desigualdade e pauperização absoluta e 

relativa. De acordo com Marx, em o Capital (1867, I, p. 747), 

 

quanto maior a potência de acumular riqueza, maior a magnitude do exército 
industrial de reserva. E quanto maior esse exército industrial de reserva em 
relação ao exército ativo, tanto maior a massa da superpopulação. E quanto 
maior essa massa (de Lázaros da classe trabalhadora) tanto maior o pauperismo. 

 

 
Observa-se que quanto maior desenvolvimento, maior acumulação privada de capital. O 

desenvolvimento no capitalismo não promove maior distribuição de riqueza, mas maior 

concentração de capital, portanto, maior empobrecimento (absoluto e relativo), isto é, maior 

desigualdade. A partir dessa constatação, uma caracterização histórico‑crítica da pobreza e da 

“questão social” deve considerar os seguintes aspectos: (Montanõ 2012) 

 

a) “questão social”, como fenômeno próprio do MPC, constitui‑se da relação capital‑trabalho a 

partir do processo produtivo, suas contradições de interesses e suas formas de enfrentamento e 

lutas de classes. Expressa a relação entre as classes (e seu antagonismo de interesses) 

conformadas a partir do lugar que ocupam e o papel que desempenham os sujeitos no processo 

produtivo. 

b) a pobreza no MPC, enquanto expressão da “questão social”, é uma manifestação da relação 

de exploração entre capital e trabalho, tendo sua gênese nas relações de produção capitalista, 

onde se gestam as classes e seus interesses. Como afirmamos, se o pauperismo e a pobreza, 

em sociedades pré‑capitalistas, é resultado da escassez de produtos, na sociedade comandada 

pelo capital elas são o resultado da acumulação privada de capital. No MPC, não é o precário 

desenvolvimento social e econômico que leva à pauperização de amplos setores sociais, mas o 

próprio desenvolvimento (das forças produtivas) é o responsável pelo empobrecimento (absoluto 

ou relativo) de segmentos da sociedade. Não é, portanto, um problema de distribuição no 

mercado, mas tem sua gênese na produção (no lugar que ocupam os sujeitos no processo 

produtivo). 

c) desta forma todo enfrentamento da pobreza direcionado ao fornecimento de bens e serviços 

é meramente paliativo. Toda proposta de desenvolvimento econômico como forma de combater 

a pobreza (sem enfrentar a acumulação de riqueza, sem questionar a propriedade privada) não 

faz outra coisa senão ampliar a pauperização (absoluta e/ou relativa). Toda medida de “combate 

à pobreza” no capitalismo não faz mais do que reproduzi‑la, desde que amplia a acumulação de 

capital. Quanto mais desenvolvimento das forças produtivas, maior a desigualdade e o 

pauperismo.  

d) no entanto, no contexto da ordem do capital, o fornecimento de bens e serviços constitui, em 

parte, o resultado de demandas e lutas de classes sociais, caracterizando‑se assim um processo 
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contraditório entre a sua funcionalidade com a hegemonia e a acumulação capitalista 

(produtivo‑comercial), e a representação de conquistas e direitos dos trabalhadores e cidadãos. 

e) portanto, não há novidade (a não ser nas formas e dimensões que assume) na “questão social” 

na atualidade. As análises que tratam de uma suposta “nova questão social”, de uma “nova 

pobreza”, dos “novos excluídos sociais”, constituem abordagens que se sustentam na 

desvinculação da “questão social” e de suas manifestações (pobreza, carências, subalternidade 

cultural etc.) dos seus verdadeiros fundamentos: a exploração do trabalho pelo capital. E estes 

fundamentos permanecem (e permanecerão enquanto a ordem capitalista estiver de pé) 

inalterados; 

f) só as lutas de classes, e a mudança na correlação de forças sociais, poderão reverter esse 

processo histórico, confirmando e ampliando conquistas e direitos trabalhistas, políticos e sociais, 

e superando a ordem do capital. 

 

Neste contexto, há de ser ressaltado o pensamento de Octávio Ianni (2004), para quem 

a história do mundo moderno é também a história da questão racial, um dos dilemas da 

modernidade. Ao lado de outros dilemas, também fundamentais, como as guerras religiosas, as 

desigualdades masculino-feminino, o contraponto natureza e sociedade e as contradições de 

classes sociais, a questão racial revela-se um desafio permanente, tanto no limite, a questão 

racial, em todas as suas implicações sociais, políticas, econômicas, culturais, ideológicas, pode 

ser vista como uma expressão e um desenvolvimento fundamentais do que tem sido a dialética 

escravo e senhor no curso da história do mundo moderno. A dialética do escravo e do senhor 

pode ser tomada como uma das mais importantes alegorias do mundo moderno, fundamental na 

filosofia, ciências sociais e artes. 

Neste capítulo buscou-se colocar em evidência as construções teóricas das categorias 

pobreza e desenvolvimento, em especial, a realidade desta discussão no contexto histórico e 

atual brasileiro. Certamente que as desigualdades sociais ocasionadas pela concentração de 

riqueza não se definem como a única mazela social existente no país, sendo que algumas 

questões sociais como o famoso “jeitinho brasileiro”, que muitas vezes se mistura ou é camuflado 

sob as vestimentas da corrupção, e a própria corrupção infiltrada em diferentes esferas do poder, 

possuem sérios reflexos econômicos e sociais para o Brasil, afetando a sociedade de forma muito 

severa.  

Contudo, a discussão sobre o “jeitinho brasileiro” não é o foco deste estudo, que se volta 

ao tratamento dos aspectos econômicos da questão. Neste sentido, este capítulo fora estruturado 

em três partes, a primeira trata da discussão dos conceitos e percepções teóricas da pobreza e 

questão social, intensificados no contexto capitalista; em seguida, voltou-se a análise à evolução 

conceitual de progresso e desenvolvimento, ressaltando as principais diferenças, avanços e 

limites de cada modelo; e, por fim, tratou-se especificamente da pobreza e questão social no 
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caso brasileiro, sua trajetória, a partir do contexto republicano, e reflexos marcados pela 

desigualdade e exclusão sociais.   

 

1.1 POBREZA E QUESTÃO SOCIAL: MARCOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

É quase consenso entre os teóricos que analisam as questões sociais que a realidade 

capitalista inviabiliza a igualdade material no contexto social. A própria dialética deste sistema 

pauta-se num processo cruel, onde de um lado, encontra-se uma pequena fatia da sociedade, 

detentora do capital e dos meios de produção, e de outro, a grande massa social, a quem não 

resta muita opção, a não ser servir como mão-de-obra, e “dançar conforme a música” ditada por 

quem detém os meios produtivos, os empregos e as possibilidades de renda. O Estado entraria 

como regulador de conflitos neste contexto. No entanto, o que se percebe é que os conflitos que 

derivam dessa dinâmica são muito superiores à capacidade de atuação do Estado, ou ainda, a 

atuação do Estado (o pacificador de conflitos) passaria a ser regida ou regulada de acordo com 

os interesses dos detentores do capital. 

Verifica-se que os conflitos que convergem na massificação da pobreza e desigualdades 

sociais integram desde o aspecto mais basilar da dinâmica capitalista, como a relação entre força 

de trabalho (grande massa social) e detentores do capital (classe dominante), a até os fatores 

mais complexos, como a forma de atuação do Estado diante de tais conflitos. Marx (1867, I, p. 

211), em o Capital, descreve sobre a relação operário-detentores do capital, enfatizando que: 

 

A utilização da forma do trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de 
trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este ao trabalhar, torna-
se realmente no que antes era apenas potencialmente: força de trabalho em 
ação, trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser 
empregado em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer 
necessidades de qualquer natureza. O que o capitalista determina ao trabalhador 
produzir é, portanto, um valor de uso particular, um artigo especificado. A 
produção dos valores de uso não muda sua natureza geral por ser levada a cabo 
em benefício do capitalista ou estar sob eu controle. Por isso, temos que 
considerar o trabalho à parte de qualquer estrutura social determinada. 

 

De acordo com Ivo (2008) a reprodução da pobreza e das desigualdades econômico 

sociais nas sociedades capitalistas modernas sempre se constituíram num dilema para os ideais 

democráticos de igualdade. No encaminhamento deste dilema, e em meio ao embate entre 

socialistas e liberais, o pensamento “moderno” delineou um conjunto de princípios e de 

mecanismos institucionais (políticas e direitos sociais) para afrontar a crescente diversificação 

socioeconômica das sociedades urbano-industriais, a qual chamou de “questão social”.  

Ao analisar a categoria pobreza, Gonçalves (2011) ressalta que, paulatinamente, firmou-

se um novo quadro teórico em torno do entendimento de pobreza que, questionando a 

consideração exclusivamente econômica, foi procedendo a uma interpretação mais ampla, de 
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caráter subjetivo, incluindo-lhe indicadores não suscetíveis de traduzir em moeda. Na perspectiva 

deste quadro teórico-institucional, o estudo dos níveis de pobreza deve introduzir uma 

interpretação mais ampla, que inclua fatores subjetivos e apreciações dos próprios indivíduos em 

situação de pobreza. As Nações Unidas, através do seu programa de desenvolvimento social, 

deram passos largos nesta complementaridade, utilizando uma ampla variedade de 

aproximações, nomeadamente, as percepções subjetivas das pessoas nos respectivos contextos 

sobre as suas necessidades básicas. Do mesmo modo, o próprio Banco Mundial desde 2001, 

encara a pobreza como vulnerabilidade e incapacidade, de se fazer ouvir, de ter poder e 

representação. Partilhando das concepções de pobreza que aproximam o conceito da relação 

com o capital social, definido em termos de recursos aos quais um ator tem acesso, a revisão do 

conceito de pobreza parece estabelecer aproximações e sobreposições com o conceito de 

exclusão social. 

 
O alcance do conceito de pobreza vária de sociedade para sociedade, de época 
para época e de grupo social para grupo social, trata-se de um problema 
recorrente na história, que, actualmente, mantendo seus “velhos rostos”, aparece 
reconfigurado num novo perfil, marcado pelo mau emprego e pelo desemprego. 
Embora se trate de uma construção relativamente recente existe relevância 
empírica e conceptual no reconhecimento de que a pobreza é determinada por 
uma multiplicidade de factores dando origem a variadíssimos rostos. (Gonçalves, 
2011, p. 33) 
 
 

Paralelamente, a questão social, enquanto questão pública, emerge da crítica marxista 

aos princípios a democracia liberal (liberdade e igualdades), que, diante do empobrecimento da 

classe trabalhadora, indagava: será que o indivíduo que não come e não dispõe de meios para 

ganhar a vida é verdadeiramente livre? A essa questão, posta pelo marxismo, os liberais 

europeus responderam com a institucionalização do “direito de obter do Estado, por leis sociais, 

recursos mínimos que tornem possível uma vida decente, no nível tolerável da riqueza coletiva” 

(Schnapper, 2002).  

De acordo com Aron (1969), esses direitos sociais não se opõem ao direito-liberdade, 

mas são condições para o exercício desse direito, ou seja, eles condicionam a liberdade política. 

Em Dezoito lições sobre sociedade industrial, Aron (1962, p. 77) enfatiza que:  

 
 
O homem, enquanto animal, deve obviamente satisfazer suas necessidades 
elementares para sobreviver. O homem, enquanto homem conhece, desde que 
as sociedades existem, necessidades não-biológicas, que não são menos 
exigentes, nem menos urgentes do que aquelas chamadas básicas. Todas as 
sociedades são pobres, e precisam resolver um problema que nós chamamos 
problema econômico. Isso não significa que todas as sociedades tenham 
consciência do problema econômico, isto é, da administração racional dos meios 
escassos. Todas as sociedades têm uma economia em si, mas nem todas têm 
uma economia por si. Mais simplesmente, todas as sociedades têm uma 
economia e resolvem o seu problema econômico, mas nem todas os formulam 
em termos explícitos. 
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Castells (1996), em O Fim do Milênio, esboça uma interessante diferenciação entre alguns 

conceitos. Define por Desigualdade a apropriação diferencial da riqueza (renda e bens) por parte 

de indivíduos e grupos sociais distintos, que se relacionam entre si. Afirma que Polarização 

consiste em um processo específico de desigualdade, que ocorre quando o topo e a base da 

escala de distribuição de renda e riqueza crescem mais rapidamente que a faixa intermediária 

da escala, causando, portanto, seu encolhimento e acentuando as disparidades sociais entre as 

populações situadas nas duas extremidades da escala. Pobreza, de acordo com o autor, é uma 

norma definida institucionalmente, que se refere a um nível de recursos baixo do qual não é 

possível atingir o padrão de vida considerado mínimo em uma sociedade e época determinadas 

(em geral uma faixa de renda estabelecida em função de um determinado número de membros 

de uma residência, definida pelo governo ou instituição competente). Já Miséria, seria para o 

autor o que os estatísticos sociais chamam de “pobreza extrema”, isto é, o nível mais baixo de 

distribuição de renda/bens ou o que alguns especialistas conceituam como “privação”, 

apresentando uma ampla gama de desvantagens sociais/econômicas. 

Bresser-Pereira (2011) ressalta os três grandes estágios pelos quais passou o 

capitalismo: o capitalismo mercantil, vivenciado entre o século XIV e o XVIII; o capitalismo 

clássico, no século XIX e; desde o início do século XX, o capitalismo dos profissionais ou 

tecnoburocrático. No plano da sociedade, esta periodização tem como critério as relações de 

produção ou a natureza das classes dominantes. A primeira fase – o capitalismo mercantil – foi 

fruto das grandes navegações e da revolução comercial. Nessa fase a aristocracia proprietária 

de terras é ainda dominante, mas uma grande classe média burguesa está emergindo. Com a 

formação dos primeiros Estados-nação e a revolução industrial nos séculos XVII e XVIII, a 

revolução capitalista pode ser considerada “completa” em cada sociedade nacional desenvolvida 

e entramos na fase do capitalismo clássico. 

Questão Social é uma terminologia vinculada aos efeitos do capitalismo, havendo surgido 

no século XIX, na ocasião das manifestações de miséria e pobreza oriundos da exploração das 

sociedades capitalistas, com o desenvolvimento da industrialização. 

Osterne (2005) resgata a história do capitalismo, ao afirmar que há uma relação direta 

entre cada período dessa formação social - concorrencial, monopolista e tardio - com os sistemas 

de proteção social e, no caso específico, de assistência social. Na primeira fase, ou seja, na 

etapa concorrencial, havia muita filantropia, pouco Estado e não existiam as políticas sociais, 

conforme são entendidas hoje. No segundo momento, fase monopolista, o Estado se amplia, 

criam-se as políticas sociais e reduz-se o papel da filantropia. No estágio do capitalismo tardio, 

sob a égide neoliberal, a proposta é pouco Estado (com outra feição), redução das políticas 

sociais e a refilantropização da assistência, inclusive constituindo-se filantropia empresarial.  

Não obstante às particularidades inerentes a cada um destes períodos, a "questão social" 

- que expressa a contradição capital-trabalho, as lutas de classes e a desigual participação na 
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distribuição de riqueza social - continua inalterada. Ou seja, a manifestação poderá ser nova, e 

hoje, de fato, temos uma nova "questão social", porém, as determinações são as mesmas. Os 

"vagabundos" de antes da Revolução Industrial, os "miseráveis" do século XIX e os "excluídos" 

de hoje - inscrevem-se numa dinâmica social global. O que há são novas manifestações da velha 

"questão social". (Osterne, 2005)  

Para melhor compreensão desta análise, estruturou-se este tópico em três momentos: o 

primeiro que trata da pobreza e questão social no capitalismo concorrencial, o segundo que trata 

da pobreza e questão social no capitalismo monopolista do “Bem-Estar” e o terceiro que trata da 

pobreza e questão social no contexto neoliberal. 

 

1.1.1 Pobreza e questão social no capitalismo concorrencial 

 

De acordo com Netto (2001, p. 42), a expressão “questão social” começa a ser 

empregada maciçamente a partir da separação positivista, no pensamento conservador, entre o 

econômico e o social, dissociando as questões tipicamente econômicas das “questões sociais”. 

Neste sentido, o “social” pode ser visto como “fato social”, como algo natural, a‑histórico, 

desarticulado dos fundamentos econômicos e políticos da sociedade, portanto, dos interesses e 

conflitos sociais. Assim, se o problema social (a“questão social”) não tem fundamento estrutural, 

sua solução também não passaria pela transformação do sistema. (Montanõ, 2012, p. 2)  

Lukács (1923) atribui a origem desta separação aos acontecimentos vivenciados no 

momento em que a classe burguesa perde seu caráter crítico‑revolucionário perante as lutas 

proletárias, ocasião em que surge um tipo de racionalidade que procura a mistificação da 

realidade, cria uma imagem fetichizada e pulverizada desta. É o que o autor chama de 

“decadência ideológica da burguesia”. 

De acordo com Lukács (1923, p. 123),  

 
ao final do surgimento da economia marxista, seria impossível ignorar a luta de classes 
como fato fundamental do desenvolvimento social, sempre que as relações sociais fossem 
estudadas a partir da economia. A sociologia surge como como ciência autônoma que se 
afasta da perspectiva econômica. 
 
  

Neste sentido, afirma ainda que o nascimento da sociologia como disciplina independente 

faz com que o tratamento do problema da sociedade deixe de lado a sua base econômica. A 

independência supostamente firmada entre as questões sociais e as questões econômicas 

constitui o ponto de partida metodológico da sociologia. 

A partir de então, se passa se a pensar a “questão social”, a miséria, a pobreza, e todas 

suas manifestações, não como resultado da exploração econômica, mas como fenômenos 

autônomos e de responsabilidade individual ou coletiva dos setores por elas atingidos. A “questão 
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social”, portanto, passa a ser concebida como “questões” isoladas, e ainda como fenômenos 

naturais ou produzidos pelo comportamento dos sujeitos que os padecem. De acordo com 

Montanõ (2012), a partir de tal pensamento, as causas da miséria e da pobreza estariam 

vinculadas a pelo menos três fatores: Primeiramente a pobreza no pensamento burguês estaria 

vinculada a um déficit educativo (falta de conhecimento das leis “naturais” do mercado e de como 

agir dentro dele). Em segundo lugar, a pobreza é vista como um problema de planejamento 

(incapacidade de planejamento orçamentário familiar). Por último, esse flagelo é visto como 

problemas de ordem moral‑comportamental (mal-gasto de recursos, tendência ao ócio, 

alcoolismo, vadiagem etc.). Surgem com isso as bases para o desenvolvimento de concepções, 

como a da “cultura da pobreza”, onde a pobreza e as condições de vida do pobre são tidas como 

produto e responsabilidade dos limites culturais de cada indivíduo. 

 

Com esta concepção de pobreza (típica da Europa nos séculos XVI a XIX), o 
tratamento e o enfrentamento da mesma desenvolve‑se fundamentalmente a 
partir da organização de ações filantrópicas. Assim, o tratamento das chamadas 
“questões sociais” passa a ser segmentado (separado por tipo de problemas, por 
grupo populacional, por território), filantrópico (orientado segundo os valores da 
filantropia burguesa), moralizador (procurando alterar os aspectos morais do 
indivíduo) e comportamental (considerando a pobreza e as manifestações da 
“questão social” como um problema que se expressa em comportamentos, a 
solução passa por alterar tais comportamentos) (Netto, 1992, p. 47).  

 

Originam-se desta forma os abrigos para “pobres” e as organizações de caridade e 

filantropia. Em 1601 promulga-se na Inglaterra a Lei dos Pobres (Poor Law), que instituía um 

aparato oficial, centrado nas paróquias, destinado a amparar trabalhadores pobres. Durante os 

dois séculos de vigência dessa legislação, a Inglaterra cuidou do pauperismo através da 

‘beneficência’ pelo caminho burocrático. Em 1834, no contexto de grandes lutas de classes 

trabalhistas, o Parlamento inglês começa a entender a própria Lei dos Pobres como “a fonte 

principal da situação extrema do pauperismo inglês” (Duayer & Medeiros, 2003) 

Neste sentido, a partir de então difunde-se a ideia que a ação filantrópica estaria 

reforçando e estimulando os costumes e hábitos dos pobres, isto é, as (supostas) causas da 

pobreza. O sujeito que recebe assistência, beneficiário, acomodar‑se‑ia a tal situação, tendendo 

a reproduzir sua condição, sua pobreza. A assistência seria a verdadeira causa da ociosidade, 

da acomodação, do conformismo, enfim, da pobreza. (Martinelli, 1991, p. 58) 

Montanõ (2012) ressalta que a partir de então,  

 
em vez de tratar da pobreza com ações filantrópicas/assistenciais (como sendo um 
problema de déficit ou carência dos pobres), ela passa a ser reprimida e castigada (como 
sendo uma questão delitiva ou criminal dos pobres). A beneficência e os abrigos passam 
a ser substituídos pela repressão e reclusão dos pobres. A ideológica expressão de 
“marginal” começa a adquirir uma conotação de “criminalidade”. O pobre, aqui identificado 
com “marginal”, passa a ser visto como ameaça à ordem. 
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Neste contexto, empreende‑se a separação entre “pobre” (objeto de ações assistenciais, 

por mendicância e vadiagem) e “trabalhador” (objeto de serviços de saúde e previdência social); 

portanto, diferencia‑se o indivíduo “integrado” do “desintegrado” ou “disfuncional”. Montanõ 

(2012) ressalta algumas características da concepção de “questão social”, pobreza e seu 

enfrentamento após a anulação da Lei dos Pobres, a partir de 1834: 

 

a. A “questão social” é separada dos seus fundamentos econômicos (a contradição 

capital/trabalho, baseada na relação de exploração do trabalho pelo capital, que encontra na 

indústria moderna seu ápice) e políticos (as lutas de classes). É considerada a “questão social” 

durkheimianamente como problemas sociais, cujas causas estariam vinculadas a questões 

culturais, morais e comportamentais dos próprios indivíduos que os padecem. 

b. A pobreza é atribuída a causas individuais e psicológicas, jamais a aspectos estruturais do 

sistema social.  

c. O enfrentamento, seja a pobreza considerada como carência ou déficit (onde a resposta são 

ações filantrópicas e beneficência social). Ou seja, ela entendida como mendicância e vadiagem 

(onde a resposta é a criminalização da pobreza, enfrentada com repressão/reclusão), sempre 

remete à consideração de que as causas da “questão social” e da pobreza encontram‑se no 

próprio indivíduo, e a uma intervenção psicologizante, moralizadora e contenedora desses 

indivíduos. Trata‑se das manifestações da “questão social” no espaço de quem os padece, no 

interior dos limites do indivíduo, e não como questão do sistema social. 

 

1.1.2 Pobreza e questão social no capitalismo monopolista do “Bem-Estar” 

 

Em A era dos extremos: o breve século XX, Hobsbawm (1994) afirma que durante os 

anos 50, sobretudo nos países desenvolvidos, cada vez mais prósperos, muita gente sabia que 

os tempos tinham de fato melhorado, especialmente se suas lembranças alcançavam os anos 

anteriores à Segunda Guerra Mundial. 

 
Contudo, só depois que passou o grande boom, nos perturbados anos 70, à 
espera dos traumáticos 80, os observadores – sobretudo, para início de 
conversa, os economistas – começaram a perceber que o mundo, em particular 
o mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua 
história, talvez uma fase única. (Hobsbawm, 1994, p. 253) 
 
 

Nessa experiência, o Estado assume tarefas e funções essenciais para a nova fase 

de acumulação capitalista e inibição‑institucionalização dos conflitos sociais da classe 

trabalhadora (represando os anseios de superação da ordem e transformando em pontuais 

demandas dentro da mesma). Aqui a “questão social” passa a ser como que internalizada na 

ordem social. Não mais como um problema meramente oriundo do indivíduo, mas como 

consequência do ainda insuficiente desenvolvimento social e econômico (ou do 
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subdesenvolvimento). Assim, a “questão social” passa de ser um “caso de polícia” para a esfera 

da política (de uma “política” reduzida à gestão administrativa dos “problemas sociais” e seu 

enfrentamento institucional), passa a ser tratada de forma segmentada, mas sistemática, 

mediante as políticas sociais estatais (Netto, 1992).   

Proni (2006) ressalta ainda que mudanças importantes ocorreram também nas relações 

de trabalho. As formas de contratação, alocação, remuneração e demissão de trabalhadores 

deixaram e refletir apenas o livre jogo do mercado e o livre arbítrio das empresas. Generalizou-

se o contrato coletivo de trabalho, ampliaram-se os direitos trabalhistas, fortaleceu-se a ação dos 

sindicatos e centrais sindicais – especialmente na Europa Ocidental – aumentou a segurança no 

emprego e a proteção dos trabalhadores, e democratizaram-se as relações de trabalho no interior 

da grande empresa. 

 
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a preocupação central nos países 
europeus passou a ser a reconstrução a economia e das instituições sociais. Tal 
reconstrução tinha como pano de fundo o medo de uma revolução social (em 
razão do avanço dos partidos comunistas, em alguns países, especialmente na 
Itália e na França) e a necessidade de afirmação da democracia (e evitar o 
retorno de qualquer forma de fascismo). Por sua vez, o governo dos EUA aos 
poucos compreendeu a ameaça da influência da URSS na Europa Oriental e na 
Ásia e encaminhou ao Congresso um conjunto de medidas visando estabelecer 
uma posição de hegemonia no âmbito das relações internacionais (com destaque 
para o Plano Marshall e a constituição da Organização do Tratado do Atlântico 
Norte - OTAN). (Proni, 2006, p. 14-15) 
 
 

Nessa perspectiva, a pobreza e a miséria, expressões da “questão social”, são vistas, a 

partir das formulações keynesianas (Montaño & Duriguetto, 2010, p. 55‑60), como um problema 

de distribuição do mercado, como um descompasso na relação oferta/demanda de bens e 

serviços. 

Hobsbawm (1994) ressalta que vários são os motivos que explicam por que se demorou 

tanto a reconhecer a natureza excepcional da era de ouro. Para os Estados Unidos que 

dominaram a economia ela não foi tão revolucionária assim. Simplesmente continuaram a 

expansão dos anos de guerra que foram singularmente bondosos com aquele país. Na verdade, 

para os Estados Unidos, esta foi uma época mais de relativo retardo que de avanço. A distância 

entre eles e outros países medida em produtividade por homem-hora, diminuiu, e se em 1950 

desfrutavam de uma riqueza nacional (PIB) per capita que era o dobro da França e da Alemanha, 

mais de cinco vezes o Japão e mais da metade maior que a Grã-Bretanha, os outros Estados se 

aproximavam rapidamente, e continuaram a fazê-lo nas décadas de 1970 e 1980. 

 
Apesar disso, a Era de Ouro foi um fenômeno mundial, embora a riqueza geral 
jamais chegasse à vista da maioria da população do mundo – os que viviam em 
países para cuja pobreza e atraso os especialistas da ONU tentavam encontrar 
eufemismos diplomáticos. Entretanto, a população do Terceiro Mundo aumentou 
num ritmo espetacular (...). As décadas de 1970 e 1980 se familiarizaram com a 
fome endêmica, com a imagem clássica, a criança exótica morrendo de inanição, 
vista pós o jantar em toda tela de TV do Ocidente. Durante as décadas douradas 
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não houve fome endêmica, a não ser como produto de guerras e loucura política, 
como na China. Na verdade, na medida em que a população se multiplicava, a 
expectativa de vida aumentava média de sete anos – e até dezessete anos, se 
compararmos, se compararmos o fim da década de 1930 com o fim da década 
de 1960. (Hobsbawm, 1994, p. 255) 

 

 

Ao analisar a contextualização dos “anos gloriosos”, Proni (2006) revela que no caso 

específico deste período, os quais sucedem o final da Segunda Guerra Mundial, a singularidade 

se expressa nos países avançados, na combinação de altas e estáveis taxas de crescimento 

econômico, tendência ao pleno emprego da força de trabalho, salário reais crescentes, expansão 

dos gastos sociais do Estado e redução sistemática da pobreza e das desigualdades sociais. 

Mas, por uma série de motivos, essa combinação de circunstâncias favoráveis foi ficando cada 

vez mais insustentável, à medida que se transitava para uma nova conjuntura histórica. De 

qualquer modo, para compreender as várias manifestações da crise que transfigurou o mundo 

contemporâneo, assim como as possibilidades abertas nesses novos tempos é preciso recuar 

até os anos de ouro para perceber em que bases se fundamentavam as condições que conferiam 

um caráter virtuoso ao progresso das nações mais desenvolvidas. 

Montanõ (2012) ressalta ainda que no cenário em questão, novas e velhas são as 

características que marcam a compreensão da “questão social” e suas formas de enfrentamento: 

a) Esta abordagem avança ao considerar as manifestações da “questão social” como um produto 

(transitório) do sistema capitalista (ou como resultado do seu ainda insuficiente 

desenvolvimento), e não como meras consequências dos hábitos e comportamentos dos 

indivíduos que padecem as necessidades sociais.  

b. Não obstante isso, tal concepção ainda conserva o tratamento segmentado das manifestações 

da “questão social”, tal como no pensamento liberal clássico. 

c. Finalmente, considera‑se aqui a “pobreza” como um problema de distribuição. Com isso, 

desloca‑se a gênese da “questão social” da esfera econômica, do espaço da produção, da 

contradição entre capital e trabalho para a esfera política, no âmbito da distribuição, como uma 

questão entre cidadãos carentes e o Estado. Assim, o tratamento da “questão social” e o combate 

à pobreza se determina como um processo de redistribuição. Trata‑se de garantir, mediante 

políticas e serviços sociais, o acesso a bens e serviços por parte da população. Assim, não se 

questionam os fundamentos da ordem: a exploração de trabalho alheio pelo capital, a partir da 

separação entre possuidores de força de trabalho e proprietários dos meios e condições para 

efetivá‑lo. 

 Proni (2006) enfatiza que durante os anos ouro, alguns estudiosos chegaram a anunciar, 

precipitadamente, a transição para uma “sociedade do lazer”. Acreditavam que se manteriam os 

elevados ganhos de produtividade e a força de negociação dos sindicatos, permitindo que 

continuassem as reduções expressivas das jornadas e os aumentos salariais acima da inflação. 
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Estavam equivocados. De qualquer modo pode-se dizer que a sociedade salarial foi em boa 

medida festejada justamente porque as classes trabalhadoras foram aos poucos incorporadas 

aos mercados de entretenimento e turismo. 

 Ressalta ainda que nem tudo era virtuoso ou dourado neste período, alertando para os 

problemas cruciais daquele modelo de desenvolvimento acelerado: o crescente abismo entre 

ricos e pobres, a deteriorização do meio ambiente, os riscos do armamento exacerbado e uma 

potencial tendência inflacionária. O mundo desenvolvido mudou radicalmente desde que a crise 

econômica de meados dos anos 1970 e a desconstrução dos arranjos políticos e sociais tecidos 

durante aquele período virtuosos do capitalismo provocaram o rompimento do compromisso com 

o pleno emprego e trouxeram sentimentos de incerteza e perplexidade. Mas os anos de ouro 

permanecem como referência para pensar a crise contemporânea nos países mais avançados e 

a possibilidade de construção de novos alicerces para as instituições econômicas e sociais. 

 

1.1.3 Concepções de pobreza e questão social no contexto neoliberal 

 

A ideologia neoliberal contemporânea é, fundamentalmente, um liberalismo econômico, 

que exalta o mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa privada, rejeitando veemente a 

intervenção estatal na economia. (Carinhato, 2008). Boito Júnior (1999) enfatiza que o discurso 

neoliberal procurava mostrar a superioridade do mercado frente à ação estatal. Dentre essas 

superioridades, podemos distinguir quatro delas, as quais são normalmente propaladas pelos 

ideólogos do neoliberalismo: Em primeiro lugar, a superioridade econômica, já que o livre jogo 

da oferta e procura e o sistema de preços a ele ligado permitiria uma alocação ótima dos recursos 

disponíveis. Dessa forma, cresceria a riqueza geral. Em segundo, a superioridade política e 

moral, já que a soberania do consumidor, num ambiente de concorrência, possibilitaria o 

desenvolvimento moral e intelectual dos cidadãos.  

Poder-se-ia apontar certas similitudes nesta etapa com o liberalismo político de John 

Stuart Mill, no que tange à liberdade de pensamento e o direito ao voto. A terceira é propriamente 

uma constatação e crítica quanto à ação econômica do Estado: diferentemente do mercado, a 

ação estatal, seja como produtor de bens e serviços, seja como regulador das relações entre os 

agentes econômicos, seria danosa. Economicamente, ela deformaria o sistema de preços – o 

principal indicador das necessidades econômicas da sociedade – criaria monopólios, eliminando 

a soberania do consumidor e, desse modo, deixaria de punir a ineficiência. No plano político, a 

ação econômica do Estado criaria privilégio para alguns e dependência para muitos. Os cidadãos 

acostumar-se-iam ao paternalismo do Estado, e assim deixariam de desenvolver sua capacidade 

de iniciativa para resolver seus próprios problemas. E quanto aos serviços públicos, eles não 

seriam valorizados por seus usuários, uma vez que não seriam eles que o pagariam (Boito Jr, 

1999) 
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Com isto, Montanõ (2002) ressalta que o pensamento neoliberal concebe o pauperismo 

mais uma vez como um problema individual‑pessoal e, portanto, “devolve” à filantropia (individual 

ou organizacional) a responsabilidade pela intervenção social: surge o debate do “terceiro setor”, 

da filantropia empresarial (ou “responsabilidade social”), do voluntariado. A autoajuda, a 

solidariedade local, o benefício, a filantropia substituem o direito constitucional do cidadão de 

resposta estatal, característico no keynesianismo. 

De acordo com Ugá (2004), o neoliberalismo parte para a defesa do Estado mínimo, 

sendo seu objetivo prático desvalorizar as diversas formas de intervenção estatal na economia. 

Aos poucos, foram conseguindo conquistar o senso comum com esse tipo de retórica, que 

chegou à Europa no final dos anos 1970. Em 1979, na Inglaterra, assistiu-se à adaptação do 

discurso neoliberal à realidade política nacional com Margaret Thatcher; em 1980, nos Estados 

Unidos, com Ronald Reagan, e, a partir daí um crescente processo de difusão do ideário 

neoliberal pelo mundo. Nos países avançados, as propostas neoliberais consistiram na redução 

do papel do Estado, no enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do mercado de 

trabalho. 

 
É a partir da crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1974, quando a 
economia mundial foi jogada numa recessão, que as ideias neoliberais passaram 
a ter espaço. O receituário liberal era duro: a manutenção do Estado forte na 
capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas 
parco em todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. Em sua 
aplicação prática, a construção da hegemonia neoliberal iniciou-se ao final dos 
anos 70, quando foi eleita Margaret Tatcher em 1979 na Inglaterra e Ronald 
Reagan em 1981 nos EUA. É pertinente salientar a capacidade da ideologia 
neoliberal tornar-se hegemônica para boa parte dos países que anteriormente 
tinham como paradigma o Estado de Bem-Estar Social. Uma das razões para a 
constituição de sua hegemonia pode ser explicada através da 
desregulamentação financeira. Fruto do processo de mundialização, trata-se de 
um mecanismo para a manutenção da acumulação de capital por parte das elites, 
como forma a substituir a pujança e a lucratividade da produção de mercadorias 
reais de outrora. Ademais, o próprio colapso da URSS contribuiu 
tangencialmente para o triunfo do neoliberalismo liderado e simbolizado por 
Tatcher e Reagan. (Carinhato, 2008, p. 03) 

 

Carinhato (2008) afirma ainda que a América Latina vem a ser a terceira grande cena de 

experimentações neoliberais. De modo a adaptar a ideologia neoliberal para a América Latina, 

segundo seus ideólogos, nessa região o adversário da prosperidade econômica estaria no 

modelo de governo gerado pelas ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas. A entrada 

destes países se deu pela renegociação das dívidas externas, que obrigaram a pôr em prática 

um ajuste fiscal com o objetivo de saldar essas dívidas com seus países credores. Concebeu-se 

uma inserção eminentemente financeira para os países dessa região. Há de se ressaltar o 

importante papel de chanceleres que as instituições financeiras multilaterais como FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e Banco Mundial tiveram. Para auferirem empréstimos e um prazo maior 

para o pagamento das dívidas, os países foram obrigados a aquiescer ante as prescrições. 
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De acordo com Ugá (2004), no que diz respeito ao mundo do trabalho, é possível perceber 

nos relatórios do Banco Mundial que ele passa a estar dividido em dois. De um lado, estão os 

indivíduos que conseguem atuar no mercado – que seria o mecanismo de funcionamento “mais 

eficiente” da sociedade – e, de outro, estariam aqueles incapazes de integrar-se aos mercados 

– os pobres –, dos quais o Estado deve cuidar, por meio de suas políticas sociais residuais e 

focalizadas.  

 
Nesse sentido, se o Estado proposto pelo Banco Mundial ainda reserva algum 
papel no âmbito econômico – complementar a e garantidor do bom 
funcionamento dos mercados –, no que tange à questão social, ou seja, à sua 
atuação no mundo do trabalho, pode-se perceber que o termo “Estado mínimo” 
é bastante adequado, uma vez que se percebe a tendência a uma drástica 
retração do seu papel de provedor de políticas sociais. Esse novo mundo do 
trabalho pode ser recortado a partir das recomendações do Banco Mundial que 
se voltam para o “combate à pobreza”, que têm sido elaboradas desde o início 
dos anos 1990. Esse tema foi tratado sobretudo nos Relatórios sobre o 
desenvolvimento mundial de 1990 e de 2000-2001, em que o Banco Mundial 
encarrega-se de instruir e recomendar aos países em desenvolvimento 
estratégias para o enfrentamento dos elevados custos sociais decorrentes das 
políticas de ajuste. Dessa maneira, nota-se que, em vez de tratar das 
consequências negativas do ajuste – como o alto nível de informalidade do 
trabalho e o aumento do desemprego – e propor soluções estruturais, as 
estratégias de combate dos custos sociais das políticas neoliberais são reduzidas 
à estratégia de “combater a pobreza”. (Ugá, 2004, p. 06) 

 

 

Ao mesmo tempo em que o termo “pobreza” afirma-se como o alvo a ser combatido pelas 

políticas sociais focalizadas e compensatórias, ele gera dúvidas em relação ao modo de ser 

definido. Segundo o Banco Mundial, a definição de pobreza consiste na “incapacidade de atingir 

um padrão de vida mínimo” (Banco Mundial, 1990, p. 27), de que podem ser destacadas duas 

questões diferentes: (i) o que é um padrão de vida mínimo? (ii) Que se entende por 

“incapacidade”? A primeira questão apresenta-se mais como de caráter metodológico, a que o 

Banco Mundial apresenta a seguinte resposta: o padrão de vida mínimo deve ser avaliado pelo 

consumo, isto é, a despesa necessária para que se adquira um padrão mínimo de nutrição e 

outras necessidades básicas e, ainda, uma quantia que permita a participação da pessoa na vida 

cotidiana da sociedade.  

Assim, trata-se de calcular um valor mínimo para cada país (ou região) e, em seguida, 

comparar esse valor encontrado com a renda dos indivíduos. Aqueles que tiverem uma renda 

inferior a esse valor poderão ser considerados pobres e, portanto, sem condições de viver 

minimamente bem. Já a segunda questão envolve temas mais amplos e diz respeito às 

estratégias de combate à pobreza. O termo “incapacidade” no discurso do Banco Mundial remete 

a duas questões: (a) oportunidades econômicas e (b) prestação de serviços sociais. 

Consequentemente, para combater a situação de pobreza de um indivíduo, devem ser 

implementadas políticas nesses dois campos. 
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A primeira das estratégias de redução da pobreza (a) tenta identificar políticas que 

estimulem a criação de novas oportunidades econômicas para que os pobres possam obter 

rendimentos. Assim, com mais renda, o indivíduo poderia ultrapassar a “fronteira” da pobreza e, 

dessa forma, ser considerado um não-pobre. Embora o Banco Mundial ressalte a importância do 

crescimento econômico na redução da pobreza – enquanto criador de oportunidades para os 

pobres – quando se refere ao papel do Estado na política social, ele propõe políticas focalizadas 

de aumento do capital humano; a isso se refere o tópico (b). Assim, a segunda estratégia de 

combate à pobreza proposta pelo relatório do Banco Mundial refere-se à necessidade de o 

governo prestar serviços sociais – educação e saúde – aos pobres. O documento ressalta a 

íntima relação da prestação de serviços sociais com a diminuição da pobreza, pois ela significa 

uma promoção de políticas focalizadas de aumento do “capital humano” dos indivíduos. (Ugá, 

2004) 

De acordo com Montanõ (2012), no contexto neoliberal a pobreza está vinculada a um 

problema na esfera da distribuição, mas contrária à perspectiva keynesiana (que entende como 

oriundo de um “déficit de demanda efetiva no mercado”). Particularmente a partir da crise do 

capital, pós‑1973, essa corrente concebe a pobreza como vinculada a um déficit de oferta de 

bens e serviços, como um problema de escassez. O problema estaria no déficit da oferta no 

mercado, requerendo assim de um processo de desenvolvimento econômico prévio. Para isso, 

o Estado deveria canalizar toda sua capacidade de arrecadação (superávit primário) para tal 

propósito. Em lugar de estimular o consumo (com ações redistributivas), o Estado deve estimular 

o capital a investir, garantindo e preservando o lucro frente às flutuações do mercado, 

particularmente em contexto de crise. Enquanto isso, a ação social ficará focalizada e precária 

no âmbito estatal, e de fundamental responsabilidade da ação voluntária e solidária de indivíduos 

e organizações da sociedade civil. 

 
Assim, a atual estratégia neoliberal de “enfrentamento” da pobreza é diferente da 
concepção liberal clássica (até o século XVIII — onde se pensa a causa da 
miséria como um problema de carência, respondendo a ela com a organização 
da filantropia), é distinta da perspectiva pós‑1835 (século XIX — que, a partir da 
constituição do proletariado como sujeito e de suas lutas desenvolvidas 
particularmente entre 1830‑48, pensa o pauperismo como mendicância e como 
crime, tratando assim dela com repressão e reclusão), é diferente da orientação 
keynesiana (século XX até a crise de 1973 — que considera a “questão social” 
como um “mal necessário”, produzido pelo desenvolvimento social e econômico 
(ou como um insuficiente desenvolvimento), internalizando a “questão social” e 
tratando‑a sistematicamente mediante as políticas sociais estatais, como 
direitos, por meio do fornecimento de bens e serviços). (Montanõ, 2012, p. 08) 

 

A estratégia neoliberal orienta‑se numa tripla ação. Por um lado, a ação estatal, as 

políticas sociais do Estado, orientadas para a população mais pobre (cidadão usuário); ações 

focalizadas, precarizadas, regionalizadas e passíveis de clientelismo. Por outro lado, a ação 

mercantil, desenvolvida pela empresa capitalista, dirigida à população consumidora, com 

capacidade de compra (cidadão cliente), tornando os serviços sociais mercadorias lucrativas. 
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Finalmente, a ação do chamado “terceiro setor”, ou da chamada sociedade civil (organizada ou 

não), orientada para a população não atendida nos casos anteriores, desenvolvendo uma 

intervenção filantrópica. (Montaño, 2002, p. 186) 

No relatório de 2000-2001 (World Bank, 2000-2001) o tema da pobreza foi retomado e 

procurou-se analisar as experiências acumuladas nos anos 1990 e propor novas estratégias para 

combatê-la. A pobreza é vista nesse documento de um modo um pouco diferente.  Enquanto o 

relatório de 1990 avaliava a pobreza pela variável “renda”, priorizando o seu lado monetário, o 

relatório de 2000-2001 considerou-a um fenômeno multifacetado, decorrente e múltiplas 

privações produzidas por processos econômicos, políticos e sociais que se relacionam entre si. 

Assim, além da forma monetária de pobreza, ela é considerada como ausência de capacidades, 

acompanhada da vulnerabilidade do indivíduo e de sua exposição ao risco. Assim, nota-se que, 

para que o problema da pobreza como privação de capacidades seja resolvido, recorre-se, no 

relatório de 2000-2001, à noção de Sen de “desenvolvimento como liberdade” (idem), que nada 

mais é que o entendimento do desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades 

humanas. Assim, para que a pobreza seja reduzida, faz-se necessário que o Estado atue apenas 

no sentido de aumentar essas liberdades e deve fazê-lo por meio da expansão das capacidades 

humanas dos pobres.  

Gonçalves (2011) sustenta que a progressiva desmultiplicação do conceito e pobreza em 

várias dimensões permitiu enquadrar novas realidades associadas à pobreza, mas provocou 

dicotomias no conceito que se reconfiguraram em múltiplos significados: pobreza absoluta, 

pobreza relativa, pobreza objetiva, pobreza subjetiva, pobreza tradicional, nova pobreza, pobreza 

rural, pobreza urbana, pobreza temporária, pobreza duradoura, exclusão social, entre outros. 

Abaixo, sintetizou-se por meio de um quadro algumas das definições alcançadas pela autora: 

 

Quadro 2: Tipos e definições de pobreza. 

Tipo Definição 

Pobreza absoluta 

Passa a ideia de sobrevivência. Ocorre quando um determinado indivíduo 
ou grupo se encontra num nível abaixo do rendimento mínimo necessário 
para comprar bens essenciais, podendo esta situação resultar de uma 
pobreza primária, quando o próprio rendimento não permite a 
sobrevivência, ou de uma pobreza secundária, quando o rendimento é 
suficiente, mas a má gestão compromete a sobrevivência. 

Pobreza relativa 

Passa com a noção de necessidades. Ocorre quando um indivíduo ou uma 
família não dispõe dos meios necessários para viver, de acordo com os 
modelos sociais da área onde está inserido ou de indivíduos com status 
social comparável. 

Pobreza objetiva 
Está associada a um padrão de referência de necessidades sociais 
frequentemente identificado com o limiar de pobreza na sociedade em 
questão. 

Pobreza subjetiva Resulta da percepção dos atores, das representações construídas pelos 
grupos sociais em causa. 

Pobreza tradicional Centrada no carácter crónico e cíclico da pobreza. 
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Nova pobreza 

Inclui as situações decorrentes de reestruturações económicas e 
tecnológicas com impacto no sistema produtivo e de consumo, incluindo 
variáveis de rendimentos, desqualificação social e consumos. São as 
situações de desemprego estrutural ou mau emprego, a par com padrões 
de consumo inadequados face ao nível de rendimentos, ou de 
comportamentos desviantes. 

Pobreza rural 
A pobreza e a exclusão social se traduzem na baixa produtividade agrícola, 
escassez de atividades económicas e dependência face às prestações de 
segurança social por parte de uma população maioritariamente idosa. 

Pobreza urbana A pobreza e a exclusão social tomam proporções como a precarização do 
emprego, baixos salários e sobrelotação dos espaços. 

Pobreza suburbana 

Com grande incidência na periferia das cidades e nalguns bairros sociais, 
incorpora um conjunto de problemas sociais emergentes, os quais, face à 
proximidade com o espaço urbano, apresentam contornos semelhantes aos 
observáveis em contextos urbanos. 

Pobreza temporária 
O enfraquecimento dos vínculos laborais e o mau emprego, 
nomeadamente, são variáveis decisivas. 

Pobreza duradoura 
Quando existem mecanismos de reprodução social duradouros e difíceis de 
superar, muito associada ao conceito de ciclo de pobreza. 

Fonte: Gonçalves (2011). 

 

Na União Europeia, consideram-se pobres as pessoas com um rendimento inferior a 60% 

do salário médio do país em que vivem. De acordo com esta definição, quase 80 milhões de 

europeus, ou seja, mais de 15 % da população, vivem no limiar ou abaixo do limiar de pobreza. 

Um em cada dez europeus vive num agregado familiar onde ninguém trabalha e para 8% dos 

europeus ter um emprego não é suficiente para sair da situação de pobreza. (Comissão Europeia, 

2009) 

De acordo com o Banco Mundial (2010), no início da crise financeira e econômica de 

2009-2009, muitos observadores acreditaram que o mundo em desenvolvimento seria resistente 

à turbulência nos países avançados. Contudo, a condição financeira de muitos países em 

desenvolvimento deteriorou-se acentuadamente à medida que a economia mundial retraiu em 

2009. Como resultado da crise, cerca de 64 milhões a mais de pessoas no mundo em 

desenvolvimento entrariam na extrema pobreza (definida como viver com US$ 1,25 por dia, ou 

menos) até o final de 2010 com relação à tendência antes da crise. Algumas regiões seriam mais 

afetadas do que outras. A recessão foi severa na Europa e a Ásia Central, e a África foi fortemente 

atingida. Em contrapartida, o crescimento continuou relativamente forte no Leste Asiático e na 

região do Pacífico; Sul da Ásia e no Oriente Médio e África do Norte escaparam dos piores efeitos 

da crise; e uma base mais sólida ajudou a América Latina e o Caribe a superar a crise muito 

melhor do que no passado. 

Voltando-se à análise ao Brasil, Octavio Ianni (1989) reforça que a sociedade brasileira 

está permeada de situações nas quais um ou mais aspectos importantes da questão social estão 

presentes. Nas diferentes etapas da história brasileira essa questão se apresenta como um elo 

básico da problemática social, dos impasses, dos regimes políticos ou dilemas dos governantes 

refletem as disparidades econômicas, políticas e culturais, envolvendo classes sociais, grupos 
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raciais e formações regionais. Sempre põe em causa as relações entre amplos segmentos da 

sociedade civil e poder estatal.  

 

1.2 PROGRESSO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO: QUESTÃO ECONÔMICA 

VERSUS QUESTÃO SOCIAL 

 

A sociedade burguesa emerge com a decadência da sociedade feudal, eliminando os 

antagonismos estamentais do feudalismo e os transformando na dialética capitalista, marcada 

pela intensificação das lutas de classe, da exploração e opressão de uma classe sobre outra e 

na exploração desenfreada ou insustentável dos recursos naturais.  

No transcorrer de séculos a dependência dos países periféricos em relação aos centrais 

ainda está associada à exploração de seus recursos naturais, constituindo o Estado um ente 

indispensável a esse processo. Embora as condições sejam desiguais entre os países do “Norte 

e do Sul”, estes se submetem àqueles. Ambos financeiramente ganham com isto. Embora 

ganhem menos, os “países do Sul” garantem a produção e a reprodução dos países 

industrializados às custas da produção primária, da riqueza e das variedades ambientais. 

(Freitas, Nélsis & Nunes, 2011) 

Gonçalves (2011) ressalta que a problemática do desenvolvimento/subdesenvolvimento 

se tornou um objeto central da economia após a Segunda Guerra Mundial, coincidindo esta 

centralidade com a independência das ex-colónias africanas e asiáticas. O período entre as duas 

guerras mundiais constitui o marco das teorias que assinalam uma nova relação entre a 

economia, a política e a sociologia, responsabilizando o Estado pela promoção do 

desenvolvimento.  

Para Freitas, Nélsis e Nunes (2011) o desenvolvimento econômico do capitalismo sempre 

acarretou a degradação social e ecológica, será, no entanto, nas três últimas décadas que as 

manifestações das insustentáveis relações com o planeta constituíram um conjunto de 

contradições que levaram à identificação da denominada “crise ambiental”. Esta tem sido 

definida, principalmente, por meio das mudanças climáticas, como o aumento da temperatura da 

Terra em decorrência do efeito estufa, as devastações das florestas tropicais, a redução da 

biodiversidade, as exaustões e contaminações dos solos, das águas e dos mares, as extinções 

de animais, relacionadas em alguma medida com o aumento dos desastres socioambientais, 

aumento da população, urbanização e uso de energias com base em recursos não renováveis. 

Sachs (1998) chama a atenção para os conflitos de acontecimentos em que se vive na 

contemporaneidade. Remete-se a Bobbio ao lembrar que se vive A era dos direitos, mas ainda 

retoma Hobsbawm ao lembrar que também se vive A era dos extremos. Afirma o autor que graças 

à pujança técnica multiplicada ao longo do século, a economia mundial conheceu um 

desenvolvimento sem precedentes, atingindo picos de produção de riquezas materiais. No 
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entanto, a parte maldita do produto não cessa de crescer, absorvida no aumento dos custos de 

transação e das despesas inesperadas do funcionamento do capitalismo e esterilizada nos 

circuitos de especulação financeira, que produz uma riqueza virtual, sem esquecer as despesas 

bélicas. Disso resulta uma gigantesca troca e uma má distribuição cada vez mais forte – entre 

nações e no interior das nações – acarretando fenômenos maciços de desemprego, subemprego 

e exclusão social, mais do que um desperdício, a destruição de vidas humanas. Enquanto um 

bilhão de habitantes de nosso planeta vive em prosperidade, outro bilhão sobrevive numa miséria 

que desafia qualquer descrição e quatro bilhões dispõem de rendas modestas próximas do 

mínimo vital. O fenômeno marcante do século é, portanto, o mau desenvolvimento, enquanto que 

o produto mundial equitativamente repartido seria suficiente, desde já, para assegurar uma vida 

confortável ao conjunto das populações. 

Certamente que a noção de crescimento ou progresso econômico é insuficiente para dar 

conta dos problemas sociais que assolam as sociedades industriais. Abrantes (2014) ressalta 

que desde o final do século XX se assiste a um processo evolutivo gradual de mudanças nas 

propostas de políticas de desenvolvimento em todo o mundo. Antigas concepções de 

desenvolvimento que predominavam no cenário político e técnico-científico passaram a ser 

criticadas por serem altamente concentradoras de riqueza, portanto, ineficientes e ineficazes com 

referência aos resultados que suas premissas apregoavam. 

Com efeito, durante muito tempo acreditou-se que o fator econômico era o único 

determinante do desenvolvimento. Porém, atualmente, sabe-se que não se pode mais aceitar a 

premissa economicista de que o crescimento do PIB provoca, per si, desenvolvimento social. O 

Brasil, por exemplo, experimentou um grande crescimento econômico no passado e, no entanto, 

aumentou drasticamente a distância entre crescimento econômico e desenvolvimento social, 

levando o país a suma situação desastrosa em termos de concentração de renda e desigualdade 

social. (Abrantes, 2014) 

Nesta seção discorrer-se-á sobre a linha evolutiva trilhada pelo sistema produtivo mundial 

e sua relação com o bem-estar das sociedades. Para tanto, serão analisados conceitos e 

consequências de cada etapa diferenciada das realidades já experimentadas, o progresso e o 

desenvolvimento, para que seja viabilizada de forma mais substancial, posteriormente, a 

compreensão dos conceitos de desenvolvimento sustentável. 

 

1.2.1 O progresso e o crescimento 

 

A ideia de progresso antecede a noção de desenvolvimento e possui o apoio do 

“racionalismo” e do “positivismo”, e cristaliza-se em uma forma de conhecimento que parcela seu 

objeto de estudo em áreas claramente definidas, constituídas assim em ciências particulares. O 

fato de que as denominadas ciências físicas, através do enorme êxito obtido em seus diversos 

campos, conduzissem a um grande desenvolvimento tecnológico estendeu a confiança 
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instrumental obtida de tal êxito ao método analítico reducionista (que considera necessário 

reduzir o complexo ao simples para compreendê-lo). (Guzmán, 1998) 

 
A ciência convenciona substitui a assim a religião como legitimadora da ordem 
social emergente, depois da Revolução Industrial. No entanto, o processo 
desagregador da natureza e da sociedade, que se vê legitimado e fortalecido 
pela ‘ciência convencional’ começou centenas de anos antes. O 
desenvolvimento das tecnologias de navegação, por um lado, e a aprendizagem 
de como utilizar a energia encontrada, por outro, conduziu a uma forma de 
apropriação da natureza, que mais tarde se chamaria capitalismo. (Guzmán, 
1998, p. 20) 

 

Guzmán (1998,) enfatiza que tal processo requer um contínuo fornecimento de energia 

proveniente da natureza, uma constante reposição dos elementos desta, deteriorados, e uma 

reacomodação dos dejetos resultantes. Ante a impossibilidade de cumprimento de tais 

requerimentos, produz-se uma paulatina deteriorização da natureza e uma reorganização da 

população através dos processos de urbanização. Produz-se assim, o estabelecimento de uma 

forma de produção industrializada introdutória de progressivos processos de desigualdade social 

e de crescentes desequilíbrios ambientais globais.  

A noção de progresso vincula-se diretamente, neste sentido à ideia de crescimento 

econômico. Souza (1993) enfatiza que se disseminou uma noção de crescimento econômico que, 

distribuindo diretamente renda entre proprietários dos fatores de produção, engendra 

automaticamente a melhoria dos padrões de vida e o desenvolvimento econômico. Contudo, o 

autor enfatiza que a experiência tem demonstrado que o desenvolvimento econômico não pode 

ser confundido com o crescimento, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a 

economia como um todo e o conjunto da população. Mesmo que a economia cresça a taxas 

relativamente elevadas, o desemprego pode não estar diminuindo na rapidez necessária, tendo 

em vista a tendência contemporânea de robotização e informatização do processo produtivo. O 

autor ressalta ainda que associado ao crescimento econômico, podem estar ocorrendo outros 

efeitos perversos como: 

a) a transferência do excedente de renda para outros países, o que reduz a 
capacidade de importar e realizar investimentos; e a apropriação desse 
excedente por poucas pessoas aumenta a concentração de renda e riqueza; 
b) os baixos salários limitam o crescimento dos setores que produzem alimentos 
e outros bens de consumo popular, bloqueando a expansão do setor de mercado 
interno; 
c) há dificuldades para a implantação de atividades interligadas às empresas que 
mais crescem, exportadoras, ou de mercado interno. (Souza, 1993, p. 5-6) 

 

De acordo com Jalcione Almeida (1998), a noção de progresso vigorou de forma 

dominante até a década de 1930, associada a uma outra ideia de crescimento. Até então essas 

noções permitiam desenvolver os problemas que se colocavam como, por exemplo, a questão 

do emprego/desemprego, do consumo, etc. a noção de progresso, princípio fundante do 

enciclopedismo francês do século XVIII e do positivismo do século XIX, até então vinha sendo 
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entendida como um movimento evolucionista, na direção do crescimento e da ampliação de 

conhecimentos. O progresso não era restrito apenas ao campo das ciências, mas, sobretudo 

referia-se às melhorias de condições de vida, no sentido das liberdades políticas do bem-estar 

econômico.  

O progresso assume, antes de tudo, um sentido parcial e prático, um progresso 
é um ‘melhoramento’. Nos âmbitos técnico e científico é este sentido que ainda 
predomina: por exemplo, uma descoberta como a penicilina ou a eletricidade 
trazem melhoramentos incontestáveis para a vida em sociedade. (Almeida, 1998, 
p. 34) 

 

Em economias subdesenvolvidas como a brasileira, mesmo a Nação adotando uma 

influência substancial do positivismo, como grande parte dos países da América Latina, países 

em situação emergência, verifica-se a dificuldade de se constatar o “crescimento”, seja no campo 

econômico, mas, principalmente, seja na realidade social. Almeida (1998) ressalta ainda que, de 

fato, a noção de progresso, que se deu do século XVIII ao século XX sucessivamente associada 

às ideias de perfeição, evolução, crescimento, não é mais hoje nem automática nem unicamente 

aplicada a uma sequência histórica, generalizável para todos os povos e sociedades. A crise da 

noção de progresso leva a imaginá-lo como caracterizando etapas sucessivas de uma mesma 

civilização. A análise social coloca agora em evidência a coexistência conflitual entre civilizações 

muito diferentes, onde a dominação é uma relação bem mais frequente que a solidariedade, e 

ode muitas vezes essa relação é fonte de opressão e miséria. A evolução dos modos de vida 

compreende numerosas dimensões que não têm nenhuma razão para evoluírem positivamente 

e ao mesmo tempo. Pode-se enriquecer às custas de um trabalho longo e mais penoso, que 

polui, degrada e encurta a expectativa de via. Mas pode-se ganhar menos, vivendo-se melhor 

com menos degradação ambiental e melhor qualidade de vida. E aí se questiona, onde consiste 

o progresso. 

 
As “crises” ambiental, econômica e social colocaram em cheque esta noção 
generalizadora e progressiva do progresso. Essas crises e a evolução social das 
sociedades “modernas” no século XX esgotaram a força mobilizadora desta 
ideia. (Almeida, 1998, p. 35) 

 

No século XIX havia poucas dúvidas sobre a realidade do progresso, mas a 

irracionalidade e a grande regressão representadas pelas duas guerras mundiais, pelo fascismo 

e pelo nazismo e pelos piores momentos do comunismo levaram intelectuais de renome a 

duvidarem ou mesmo a negarem que o progresso tivesse ocorrido. A teoria crítica, como exposta 

no livro de Horkheimer e Adorno, A Dialética do Iluminismo (1944), rejeitou dramaticamente a 

ideia e a realidade do progresso, mas posteriormente Adorno ofereceu uma abordagem mais 

nuançada e dialética. Na direita, a ideia de progresso também foi criticada por filósofos liberais 

como Isaiah Berlin, que argumentava que ela estaria por trás das utopias modernas, que ele 

associava aos regimes totalitários. (Bresser-Pereira, 2014) 
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Atualmente, a utilização do termo progresso está quase que superado, muito embora à 

ideia que marca e circunda a terminologia ainda se faça presente em muitas análises políticas 

contemporâneas. Mas é certo que o termo cede lugar a categorias bem mais evoluídas e 

abrangentes, como a noção de desenvolvimento, e posteriormente, uma visão mais ampliada, 

como é o caso da noção de desenvolvimento sustentável. 

Com relação à utilização da terminologia “crescimento”, Bresser-Pereira (2014) destaca 

que na literatura econômica, desenvolvimento econômico e crescimento econômico são 

normalmente usados como sinônimos. No entanto, alguns economistas fazem uma distinção 

entre desenvolvimento econômico (que envolveria mudança estrutural) e crescimento econômico 

(que não a envolveria). Os casos em que há crescimento da renda per capita sem mudança 

estrutural são a exceção, não a regra. Os países em que essa distinção poderia fazer sentido 

são aqueles nos quais o setor moderno da economia é um enclave; países que exportam petróleo 

e não conseguem neutralizar suas doenças podem ser vistos como exemplo. Mas mesmo esses 

países passam por alguma mudança estrutural e algum aumento nos padrões de vida. Alguns 

economistas exigem mais do que a simples mudança estrutural e melhoria dos padrões de vida 

para caracterizar o desenvolvimento econômico; exigem ainda que a desigualdade diminua, mas 

essa visão também não tem muito sentido. 

Visivelmente, a ideia de progresso e crescimento encontra-se vinculada à noção de 

elevação de indicadores econômicos, sem que estes estejam necessariamente relacionados à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas que compõem o cenário social. Enquanto que a ideia 

de desenvolvimento, a ser tratada no tópico a seguir, possui uma abrangência maior, onde os 

indicadores sociais são levados em consideração na contagem geral, havendo sido ressaltada 

sua significância e passando a compor as metas, de forma indispensável. 

 

1.2.2 O desenvolvimento capitalista 

 

A noção de desenvolvimento supera as limitações da ideia de progresso, e tem a 

pretensão de evidenciar todas as dimensões – econômica social e cultural – da transformação 

estrutural da sociedade. Neste sentido, o desenvolvimento remete às estruturas sociais e mentais 

(Almeida, 1998). Nesta visão, a dimensão econômica interage do modo recíproco com os 

aspectos socionaturais.  

De um modo geral, conforme pensado por Edgar Morin (1994), as teorias 

desenvolvimentistas, que sejam neoliberais ou marxistas, inspiram-se nas sociedades ocidentais 

para propor modelos para o conjunto do mundo. A ideia-mestre de desenvolvimento que 

fundamenta esta visão reside no paradigma do humanismo ocidental. Então, verifica-se que no 

desenvolvimento socioeconômico provocado pelos avanços técnico-científicos, assegurando a 

ele próprio o crescimento e progresso das virtudes humanas, das liberdades e dos poderes dos 
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homens. O que parece emergir como verdade suprema desta visão de desenvolvimento pode 

ser sintetizado como: desenvolvimento técnico-científico – desenvolvimento econômico – 

pregresso e crescimento. 

 

Graças a seu caráter fluido e a seus objetivos humanistas, o termo 
desenvolvimento assimilou uma conotação positiva, de prejulgamento favorável: 
ele seria em si um bem, pois desenvolver-se seria forçosamente seguir em uma 
direção ascendente, rumo ao mais e ao melhor. Aqui, a analogia com o 
desenvolvimento dos organismos biológicos aparece claramente: se desenvolver 
é crescer, difundir potencialidades para a tingir a maturidade. (Almeida, 1998, p. 
36-37) 

 
 

Gonçalves (2011, p. 47-48) enfatiza que o conceito de desenvolvimento é refletido a partir 

de três grandes correntes teóricas: 

 
 
- Teoria da modernidade, entre a década de 50 a 60 do séc. XX, baseada no 
Keynesianismo, no pensamento económico clássico e na visão de crescimento 
econômico ilimitado. Neste quadro teórico o mito do mimetismo era dominante, 
defendia-se um modelo de desenvolvimento industrial segundo a lógica das 
sociedades capitalistas ocidentais; 
 
- Teoria do subdesenvolvimento desenvolve-se ao longo da década de 70 do 
séc. XX, uma década caracterizada por dois choques petrolíferos (1973 e 1979), 
pela repressão financeira, pela incerteza nos negócios internacionais e pela 
responsabilização da administração do Estado e ainda pela derrapagem 
macroeconómica e pelo endividamento dos países em vias de desenvolvimento. 
O marco teórico dominante das teorias desenvolvimentistas propunha uma maior 
redistribuição mundial da riqueza e uma maior diversidade sócio cultural. Nas 
décadas de 60 e 70 os vários países do Sul, tomando como modelo os países 
desenvolvidos, optaram por políticas estruturalistas e neomarxistas assumindo a 
via da industrialização como estratégia principal para o desenvolvimento. Porém 
essas variáveis conduziram à permanência do subdesenvolvimento (problemas 
financeiros, êxodo rural, despesas militares, regras adversas de comércio 
internacional) demonstrando o fracasso dos métodos aplicados aos países 
industrializados e a importância de se valorizarem os fatores sociais e políticos 
nos processos de desenvolvimento;   
 
- Teoria de desenvolvimento endógeno, segundo uma lógica territorial, 
reforça-se, no decurso da década de 80 e ao longo de toda a década de 90 do 
séc. XX, quer enfatizando a procura de uma articulação entre a economia e a 
sociologia, entre os tecidos produtivos e sociais no tratamento de múltiplos 
domínios sociais, desde a criminalidade à pobreza, quer enfatizando a ideia de 
coordenação local de políticas e recursos segundo uma lógica territorial. O fim 
da guerra fria, a chegada à arena internacional de novos Estados vindos do então 
chamado “bloco de leste”, sucesso do Japão e dos Novos Países 
Industrializados, a crise asiática de 1997 e a crise económica e social 
internacional, com maior afirmação, entre os anos de 2008 e 2009, foram 
acontecimentos impulsionadores de uma reorganização, por parte do Banco 
Mundial, quer em termos de revisão dos conceitos e modelos de 
desenvolvimento, quer em termos de revisão dos pressupostos da intervenção 
do Estado, retomando a visão neoclássica de Estado regulador com um papel 
complementar ao do mercado.  
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Para Almeida (1998), na década de 1960 a via de desenvolvimento proposta ao Terceiro 

Mundo foi tomada de empréstimo daquela seguida pelas nações ocidentais, hoje consideradas 

ricas ou avançadas industrialmente. Aos países mais pobres, para se tornarem também ricos e 

avançados, era necessário imitar o processo de industrialização desenvolvido nos países 

ocidentais. O problema residia na maneira de “transferir” esses processos dos países avançados 

para os menos avançados. Essa questão deu lugar a numerosas teorias que, na sua aplicação, 

nenhuma mostrou real eficácia. 

Morin (1994) enfatiza que esta analogia é falsa e enganosa, uma vez que cada 

desenvolvimento biológico é a repetição de um desenvolvimento precedente inscrito 

geneticamente. É, portanto, o retorno cíclico de um passado, e não a construção inédita do futuro, 

sobre essas bases há uma ruptura com a noção “oficial” de desenvolvimento, aquela que vê o 

desenvolvimento socioeconômico voltado necessariamente para a construção do futuro. A noção 

de desenvolvimento não se impõe somente como evidente, mas também como universal. O 

desenvolvimento é um bem para todos os lugares, e por isso que foi pensado e aplicado de 

maneira uniformizante. Ao invés das originalidades se exprimirem e se fortificarem, aparecem as 

caraterísticas singulares dos povos e das culturas. É um modelo idêntico ao que se propaga em 

detrimento de todas as diferenças de situação, de regime e de cultura. (Almeida, 1998) 

Sachs (1998) enfatiza que assim como os direitos humanos, a noção de desenvolvimento 

é central nas preocupações da ONU. Ao longo dos últimos 50 anos, ela se enriqueceu 

consideravelmente. A ideia simplista de que o crescimento econômico por si só bastaria para 

assegurar o desenvolvimento foi rapidamente abandonada em proveito de uma caracterização 

mais complexa do conceito, expressa pelas adições sucessivas de epítetos: econômico, social, 

cultural, naturalmente político, depois viável [sustainable], enfim, último e recente acréscimo, 

humano, significando ter como objetivo o desenvolvimento dos homens e das mulheres em lugar 

da multiplicação das coisas. Reforça ainda que 

 

tal inflação de epítetos é pesada para se manejar no nível do discurso e da 
escrita. Está na hora de despojarmos a palavra desenvolvimento, com a condição 
de melhor defini-lo, levando em consideração todas as suas dimensões 
pertinentes. Assim, reconheçamos o caráter eminentemente positivo do 
acréscimo sucessivo dessas dimensões ao conceito de desenvolvimento. É 
apenas por ter sofrido tal transformação, que se tornou uma noção central para 
a compreensão de nossa época e para a concepção dos projetos nacionais 
voltados para o futuro. (Sachs, 1998, p. 150) 

 

Em sua forma pluridimensional, o desenvolvimento, entendido ao mesmo tempo como um 

projeto (uma norma) e o caminho histórico em direção a ele, aplica-se à totalidade das nações. 

De forma alguma limita-se apenas ao caso dos países sucessivamente chamados de atrasados, 

subdesenvolvidos, menos desenvolvidos, em vias de desenvolvimento. Ele é reconhecido como 

um dos dois eixos de ação do sistema da Organização Das Nações Unidas (ONU), ao lado da 

manutenção da paz. Seria lamentável abandonar tal conceito, como alguns gostariam, 
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simplesmente porque o mau desenvolvimento prevalece tão frequentemente sobre o 

desenvolvimento, ou ainda porque vilanias foram cometidas em seu nome, levando-o a ser um 

simples sortilégio desprovido de qualquer conteúdo. (Sachs, 1998) 

De acordo com Singer (2004), do ponto de vista social, uma questão, que afeta o rumo 

do desenvolvimento diz respeito à competição versus cooperação, como motivação de 

comportamentos desejáveis. Existem linhas de pesquisa de economia experimental que mostram 

que, apesar de todo o estímulo à competição interindividual no capitalismo atual, a maioria das 

pessoas continua a valorizar a reciprocidade e a ajuda mútua. Mas é duvidoso que essa 

controvérsia venha a ser resolvida através do avanço científico. Ela está no cerne das grandes 

lutas políticas de nossa época e resulta do confronto de valores e visões de mundo. 

Para o autor, desenvolvimento capitalista é o desenvolvimento realizado sob a égide do 

grande capital e moldado pelos valores do livre funcionamento dos mercados, das virtudes de 

competição, do individualismo e do Estado mínimo. Ressalta ainda o Singer (2004, p. 04) as 

características peculiares do modelo de desenvolvimento capitalista: 

 

O desenvolvimento capitalista baseia-se na propriedade privada do capital, da 
qual o grosso do povo trabalhador está excluído. Se não estivesse, não se 
sujeitaria, provavelmente, a trabalhar como assalariado e, pior ainda, a 
permanecer desempregado. O modo de produção capitalista divide a sociedade, 
em que predomina, em duas classes (além de outras) antagônicas: os 
proprietários do capital e os seus empregados. São os primeiros que mandam 
em suas empresas e, por isso, conduzem o desenvolvimento de acordo com os 
seus interesses. As decisões sobre o desenvolvimento capitalista sempre visam 
à maximização do retorno sobre o capital investido na atividade econômica. 
Como essas decisões afetam os trabalhadores, as outras empresas e os 
consumidores das mercadorias não são levados em consideração. 

 

 

Hão de ser ressaltadas, no entanto, algumas vantagens favorecidas pelo sistema. O 

desenvolvimento capitalista, encarado de uma perspectiva histórica, produziu incessante 

melhora do nível de vida não só dos capitalistas, mas de grande parte da classe trabalhadora. 

Isso ocorreu por causa da conquista dos direitos políticos pelos trabalhadores e sobretudo pelas 

mulheres, na verdade, por toda a população considerada adulta. A persistente queda da 

mortalidade geral e infantil é um indicador seguro dessa melhora, que sem dúvida apresenta 

muitos outros aspectos, dos quais o “consumismo” é dos mais controvertidos. O que não nega o 

caráter progressista do desenvolvimento capitalista, apesar de seus efeitos deletérios sobre os 

explorados e ainda piores sobre os que não o são, por falta de emprego. (Singer, 2004) 

O autor revela ainda que uma característica essencial do desenvolvimento capitalista é 

que ele não é para todos. Os consumidores, de modo geral, se beneficiam dele à medida que 

enseja a produção de novos bens e serviços que satisfazem suas necessidades (reais ou 

fictícias), além de baratear a maioria dos bens e serviços preexistentes, graças ao aumento da 

produtividade do trabalho. Mas o desenvolvimento capitalista é seletivo, tanto social como 
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geograficamente. Parte dos trabalhadores perde suas qualificações e seus empregos e muitos 

deles são lançados à miséria. Além disso, o desenvolvimento se dá em certos países e não em 

outros, e dentro dos países, em certas áreas e não em outras. Os moradores das áreas que se 

desenvolvem são beneficiados, os que moram nas demais são prejudicados. A seguir, serão 

tratados alguns dos principais pontos de crítica ao atual modelo de desenvolvimento. 

 

1.2.3 Críticas ao desenvolvimento insustentável 

 

Para Almeida (1998) na década de 1960 a via de desenvolvimento proposta ao Terceiro 

Mundo foi tomada de empréstimo daquela seguida pelas nações ocidentais, hoje consideradas 

ricas ou avançadas industrialmente. Aos países mais pobres, para se tornarem também ricos e 

avançados, era necessário imitar o processo de industrialização desenvolvido nos países 

ocidentais. O problema residia na maneira de “transferir” esses processos dos países avançados 

para os menos avançados. Essa questão deu lugar a numerosas teorias que, na sua aplicação, 

nenhuma mostrou real eficácia.  

 

Seguidamente a ideia de desenvolvimento e reduzida à de modernização e, em 
consequência disso, os países do terceiro mundo são julgados à luz dos padrões 
dos países desenvolvidos, todos de modernização precoce. Este etnocentrismo 
conduziu à aplicação no mundo inteiro de um modelo único de modernização e, 
portanto, a ver “em atraso” os países “subdesenvolvidos”. A fronteira entre 
modernização e desenvolvimento foi na verdade sempre pouco clara. A primeira 
indica a capacidade que tem um sistema social de produzir a modernidade; o 
segundo se refere à vontade dos diferentes atores sociais (ou políticos) de 
transformar sua sociedade. A modernização é m processo e o desenvolvimento 
uma política. (Almeida, 1998, p. 37) 

 

Esse modelo único levou muitos países a escolher, de um lado, a racionalização e, 

portanto, a separação funcional do domínio econômico, racionalizado, e a vida privada, 

colocando entre os dois um espaço político aberto e um mercado forte; e de outro, um 

aprofundamento no antidesenvolvimento para escapar do subdesenvolvimento, ou seja, em uma 

recusa ao modelo desenvolvimentista imposto, muitas vezes caindo no isolamento, na defesa 

pura e simples de identidades culturais, na contracultura. (Almeida, 1993) 

Singer (2004) enfatiza que a controvérsia que se vive na atualidade não é tanto de valores 

como de crenças em hipóteses probabilísticas, que o progresso científico talvez venha a 

comprovar ou rejeitar. É de se esperar que, em algum momento, a opinião científica se unifique 

a favor de um lado ou de outro, como fez recentemente a favor da hipótese de que a contínua 

emissão de gases afeta o clima, que adquiriu o status de teoria. Portanto, nesse momento, apoiar 

a aplicação do Acordo de Kyoto é uma exigência do desenvolvimento sustentável. Em outro 

momento, porém, a marcha do conhecimento científico poderá declarar tecnologias 

controvertidas como aceitáveis. 
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De acordo com Freitas, Nélsis e Nunes (2012), no transcorrer de séculos a dependência 

dos países periféricos em relação aos centrais ainda está associada à exploração de seus 

recursos naturais, constituindo o Estado um ente indispensável a esse processo. Embora as 

condições sejam desiguais entre os países do “Norte e do Sul”, estes se submetem àqueles. 

Ambos financeiramente ganham com isto. Embora ganhem menos, os “países do Sul” garantem 

a produção e a reprodução dos países industrializados às custas da produção primária, da 

riqueza e das variedades ambientais. É ressaltado ainda pelas autoras: 

 
Apreende-se que o desenvolvimento econômico do capitalismo sempre 
acarretou a degradação social e ecológica, será, no entanto, nas três últimas 
décadas que as manifestações das insustentáveis relações com o planeta 
constituíram um conjunto de contradições que levaram à identificação da 
denominada “crise ambiental”. Esta tem sido definida, principalmente, por meio 
das mudanças climáticas, como o aumento da temperatura da Terra em 
decorrência do efeito estufa, as devastações das florestas tropicais, a redução 
da biodiversidade, as exaustões e contaminações dos solos, das águas e dos 
mares, as extinções de animais, relacionadas em alguma medida com o aumento 
dos desastres socioambientais, aumento da população, urbanização e uso de 
energias com base em recursos não renováveis. (Freitas, Nélsis & Nunes, 2012, 
p. 03) 
 
 

Neste sentido, enfatiza Almeida (1998) que a ideia de desenvolvimento induz ao 

conhecimento de vias sinuosas e múltiplas da modernidade. O autor incita ao questionamento 

acerca da possibilidade de outras alternativas de defender à razão sem se opor à tradição de 

cada região ou país, e com relação ao meio ambiente e aos recursos naturais não renováveis, 

outras alternativas poderiam ser pensadas para a assunção de outras posturas, mais 

conservacionistas-preservacionistas, de forma induzir um desenvolvimento mais viável 

ambientalmente e sustentável. 

Stroh (2000) ressalta que a modernidade se tramou no virtuosismo da civilização 

europeia. As luzes da razão e do saber alimentaram o ideal civilizatório, em oposição a tudo o 

que representasse a barbárie. Aos olhos do colonialismo, a dignidade da existência do bárbaro 

do Novo Mundo foi reconhecida, apenas, na sua capacidade de incorporar-se às luzes da moral 

cristã, da mentalidade capitalista e do racionalismo progressivo do mundo industrial em sua 

insaciável voracidade por recursos naturais, cada vez mais distantes. Ontem, à força da 

dizimação, hoje, a à forma da espoliação e da destruição sutil das diferentes culturas.  

Percebe-se que insistentemente o apelo desenvolvimentista pelo desenvolvimento, 

evolução, muito mais segrega, exclui, do que atrai benefícios sociais, muito mais violenta do que 

protege. Com relação a isto, Morin (2000) em Saberes Locais e Saberes Globais, alerta que as 

pequenas civilizações com linguagem, sabedoria e cultura próprias estão ameaçadas porque são 

pequenas e falta-lhes o poder para se defenderem. A sua proteção hoje é muito difícil. A proteção 

não consiste apenas em se fazer reservas – na concepção de zoo. Proteção não é apenas 

integrar, porque isto também significa desintegração das culturas. De acordo com o autor: 
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A ideia do mundo europeu e mais largamente ocidental era a e que toda a razão, 
sabedoria e verdade eram concentrados na civilização ocidental. As outras 
noções e civilizações eram atrasadas e infantis, nelas não havia sabedoria real, 
mas unicamente mitologia e, ainda, valorada como superstição. Por essa razão 
havia um desprezo total. As coisas começaram a mudar no campo da 
antropologia que, no início deste século, por exemplo, não se faziam a pergunta: 
como estes pequenos infantis podiam ter uma arte para produzir arcos, flechas, 
instrumentos, construção de casas, conhecimentos de estratégias? (Morin, 2000, 
p. 28) 

 

O conjunto de fatores macroeconômicos, políticos e sociais e ambientais, incluindo os 

fracassos de quase todos os países ao tentar alcançar um crescimento duradouro e sustentado 

de suas economias, manter níveis elevados de investimentos públicos em infraestruturas 

produtivas e serviços sociais qualificados a suas populações e a ampliação das vulnerabilidades 

externas aos desajustes da economia global condicionam as novas estratégias de 

desenvolvimento rural que emergem a partir de meados dos anos de 1990. (Weisheimer, 2013) 

Morin (1994) enfatiza que o mal econômico que avançara insensivelmente, a passos leves 

de pomba, de 1973 até a década de 80, revelou cada vez mais sua profundidade, com o aumento 

ininterrupto do desemprego, a diminuição contínua do ritmo de expansão, e, depois, a recessão 

em 1993. A reconversão profunda empreendida em período de prosperidade nas grandes nações 

que assentaram a potência e o sucesso sobre o carvão e o aço continuou processando-se, mas 

agora em época de crise, contribuindo assim para o desemprego. Os ganhos de produtividade 

que se tornaram vitais num mercado entregue a uma competição cada vez mais intensa foram 

conseguidos às custas da substituição dos trabalhadores por máquinas. As necessidades, elas 

também vitais, de certas empresas deslocarem suas fábricas para os países asiáticos que 

dispõem de mão-de-obra barata, contribuíram também para o desemprego. E, além do mais, a 

crise econômica é, provavelmente, apenas um aspecto de uma crise multidimensional que atinge 

a sociedade em que os males da civilização, as fossilizações políticas, as desagregações éticas 

se associam numa degradação generalizada. 

De acordo com Flávia Piovesan (2002), o direito ao desenvolvimento demanda uma 

globalização ética e solidária. O desenvolvimento há de ser concebido como um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas podem usufruir, para adotar a concepção de 

Amartya Sen. Acrescente-se ainda que a Declaração de Viena de 1993, enfatiza ser o direito ao 

desenvolvimento um direito universal e inalienável, parte integral dos direitos humanos 

fundamentais. Reitere-se que a Declaração de Viena reconhece a relação de interdependência 

entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. A autora ainda acrescenta que: 

 

Há que se romper com os paradoxos que decorrem das tensões entre a tônica 
includente voltada para a promoção dos direitos humanos, consagrada nos 
relevantes tratados de proteção dos direitos humanos da ONU (com destaque ao 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) e, por outro 
lado, a tônica excludente ditada pela atuação especialmente do Fundo Monetário 
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Internacional, na medida em que a sua política, orientada pela chamada 
“condicionalidade”, submete países em desenvolvimento a modelos de ajuste 
estrutural incompatíveis com os direitos humanos. Quanto aos blocos regionais 
econômicos, vislumbram-se, do mesmo modo, os paradoxos que decorrem das 
tensões entre a tônica excludente do processo de globalização econômica e os 
movimentos que intentam reforçar a democracia e os direitos humanos como 
parâmetros a conferir lastro ético e moral à criação de uma nova ordem 
internacional. De um lado, portanto, lança-se a tônica excludente do processo de 
globalização econômica e, de outro lado, emerge a tônica includente do processo 
de internacionalização dos direitos humanos, somado ao processo de 
incorporação das cláusulas democráticas e direitos humanos pelos blocos 
econômicos regionais. Embora a formação de blocos econômicos de alcance 
regional, tanto na União Europeia, como no Mercosul, tenha buscado não apenas 
a integração e cooperação de natureza econômica, mas posterior e 
paulatinamente a consolidação da democracia e a implementação dos direitos 
humanos nas respectivas regiões (o que se constata com maior evidência na 
União Europeia e de forma ainda bastante incipiente no Mercosul), observa-se 
que as cláusulas democráticas e de direitos humanos não foram incorporadas na 
agenda do processo de globalização econômica. (Piovesan, 2000, p. 12) 

 
Considerando os graves riscos do processo de desmantelamento das políticas públicas 

estatais na esfera social, há que se redefinir o papel do Estado sob o impacto da globalização 

econômica. Há que se reforçar a responsabilidade do Estado no tocante à implementação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. Acrescente-se ainda que a efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais não é apenas uma obrigação moral dos Estados, mas uma 

obrigação jurídica que tem por fundamento os tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos, em especial o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Reitere-se que, em razão da indivisibilidade dos direitos humanos, a violação aos direitos 

econômicos, sociais e culturais propicia a violação aos direitos civis e políticos, eis que a 

vulnerabilidade econômico-social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos. (Piovesan, 

2000) 

Outra questão que merece ser tratada com atenção quando se discute as manifestações 

de declínio do atual modelo de desenvolvimento é o que alguns autores chamam de sociedade 

de consumo, onde o consumismo passa a ser a tônica das relações. De acordo com Cortez 

(2009), um dos símbolos do sucesso das economias capitalistas modernas é a abundância dos 

bens de consumo, continuamente produzidos pelo sistema industrial. Essa fartura passou a 

receber uma conotação negativa, sendo objeto de críticas que consideram o consumismo um 

dos principais problemas das sociedades industriais modernas. 

Cortez (2009) destaca que consumismo é o ato de consumir produtos ou serviços, muitas 

vezes, sem consciência. Há várias discussões a respeito do tema, entre elas o tipo de papel que 

a propaganda e a publicidade exercem nas pessoas, induzindo-as ao consumo, mesmo que não 

necessitem de um produto comprado. Muitas vezes, as pessoas compram produtos que não tem 

utilidade para elas, ou até mesmo coisas desnecessárias apenas por vontade de comprar, 

evidenciando até uma doença. Esclarecendo ainda que: 
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O simples “consumo” é entendido como as aquisições racionais, controladas e 
seletivas baseadas em fatores sociais e ambientais e no respeito pelas gerações 
futuras. Já o consumismo pode ser definido como uma compulsão para consumir. 
Mas como fazer para não aderir ao perfil consumista? A fórmula clássica e 
aparentemente simples é distinguir o essencial do necessário e o necessário do 
supérfluo. No entanto é muito difícil estabelecer o limite entre consumo e 
consumismo, pois a definição de necessidades básicas e supérfluas está 
intimamente ligada às características culturais da sociedade e do grupo a que 
pertencemos. O que é básico para uns pode ser supérfluo para outros e vice-
versa. (Cortez, 2009, p. 03) 

 
 
Verifica-se que os rumos pelas quais se direcionou a economia mundial manifestam 

progressiva e insistemente seus sintomas de insustentabilidade. A partir da década de 1970 

passam a se intensificar no contexto acadêmico pesquisas que buscam alcançar alternativas que 

apontem uma possível mudança de paradigmas. Singer (2004) enfatiza que com relação às 

forças produtivas, o ponto de partida é o patamar de seu desenvolvimento na atualidade, quando 

o capitalismo está hegemônico. Este patamar é ultrapassado a cada momento, tanto por 

revoluções tecnológicas em curso, como pela disputa dos mercados por empresas privadas 

capitalistas e não capitalistas, conforme regras que tornam vencedores os que dispõem da 

melhor tecnologia. A presença de empreendimentos individuais, familiares, coletivos ou públicos 

sem fins lucrativos influi na direção do desenvolvimento, que, no entanto, é determinada 

predominantemente pela competição tecnológica entre empreendimentos que visam ao lucro.  

De acordo com Singer (2004) o desenvolvimento almejado deve gradativamente tornar a 

relação de forças entre empreendimentos que não visam apenas nem principalmente aos lucros 

e os que sim o fazem, mais favorável aos primeiros. Quando a economia passar a possuir traços 

de solidariedade, e a ser formada por empreendimentos individuais e familiares associados e por 

empreendimentos autogestionários, for hegemônica, o sentido do progresso tecnológico será 

outro, pois deixará de ser produto da competição intercapitalista para visar à satisfação de 

necessidades consideradas prioritárias pela maioria. Sobre as formas de desenvolvimento mais 

sustentáveis e solidárias, trataremos nos tópicos a seguir. 

 

1.3 QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL: TRAJETÓRIA DA DESIGUALDADE E MASSIFICAÇÃO DA 

POBREZA 

 

O Brasil é um país marcado por uma trajetória de desigualdade de renda e elevados 

índices de pobreza. A questão social no Brasil antecede o processo de industrialização e de 

assalariamento da população economicamente ativa, pois já surge no campo e nas cidades no 

final do século XIX, como herança da escravidão e do resultado do declínio econômico de regiões 

agrícolas do Nordeste. Com o passar do tempo, a questão social foi sendo definida: a sociedade 

com passado colonial e escravista foi ficando para trás, mas a modernização econômica e 

urbanização foram avançando sem que se tivesse resolvido a questão agrária, sem que o 
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trabalho fosse valorizado como elemento fundamental na construção da nação, sem que 

houvesse políticas governamentais capazes de eliminar as marcas onipresentes da exclusão 

social e da desigualdade. E isso teve impacto direto sobre a formação do mercado de trabalho 

urbano, marcado pelo excedente de mão-de-obra causado pelo intenso fluxo de migração rural. 

(Giovanni & Proni, 2006, p. 169) 

Traçando uma análise retrospectiva da experiência brasileira no campo das políticas 

sociais percebe-se que grande parte de sua trajetória foi influenciada pelas mudanças 

econômicas e políticas ocorridas no plano internacional e pelos impactos reorganizadores dessas 

mudanças na ordem política interna. (Osterne, 2005) 

De acordo com Barison (2013) a questão social é configurada na tensão entre o processo 

de produção de desigualdades sociais (efeitos da apropriação privada dos meios de produção e 

dos bens e riquezas) e o processo de resistências e rebeldia do trabalho (que forjam as lutas 

políticas da classe trabalhadora contra o projeto societário que legitima o capital). 

Verifica-se que a proteção social no Brasil jamais conseguiu apoiar-se firmemente nas 

pilastras do pleno emprego, dos serviços sociais universais, tampouco, teceu até hoje, uma rede 

de proteção capaz de impedir a entrada e a reprodução de estratos sociais majoritários da 

população na pobreza extrema. (Bresser Pereira, 1978)  

Dada a complexidade da questão social no Brasil, bem como das especificidades 

temporais inerentes a cada período da história brasileira, firmou-se esta reflexão por meio da 

análise da trajetória brasileira, a partir do período Republicano. 

Assim como a emancipação política (independência), a Proclamação da República 

brasileira apresentou características sui generis ao ser instituída, haja vista o seu caráter golpista 

e elitista. O povo, por sua vez, não só não participou como foi tomado de surpresa com a 

proclamação do novo regime. A participação política da população durante os períodos imperial 

e republicano foi insignificante. De 1822 até 1881 votavam apenas 13% da população livre. Em 

1881 privou-se o analfabeto de votar. De 1881 até 1930 – fim da Primeira República –os votantes 

não passavam de 5,6% da população. Foram 50 anos de governo, imperial e republicano, sem 

povo. (Cremonese, 2007) 

De acordo com Adalmir Leonídio (2007), após a proclamação da República correntes 

positivistas no Brasil continuariam em suas pregações em favor da chamada “questão social”, 

mas com ênfase na ideia de uma conciliação possível entre patrões e operários. A causa da 

desarmonia entre os dois pilares da sociedade era que eles não tinham atingido ainda a 

“consciência” da fase final da evolução das sociedades humanas, aquela relativa ao regime 

“científico-industrial”. Mas para preparar o caminho neste sentido, era imprescindível que se 

introduzissem certas reformas, tendentes a melhorar a situação dos “pobres” e fazendo-os ver 

que é possível uma convivência harmônica entre os dois. Entre as reformas defendidas, depois 

expostas sob a forma de uma carta ao governo provisório da República recém-fundada, estavam: 
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fixação de um valor mínimo para o salário, instituição de oito horas de trabalho e descanso 

semanal garantido por lei. Tais aspirações e tal modo de pensar teriam forte influência, conforme 

dito, nos meios intelectuais que falavam em nome do socialismo e dos ideais políticos 

republicanos. 

Cremonese (2007) enfatiza que até o final da República Velha (1930), a participação 

política popular foi restrita. Não havia propriamente um povo politicamente organizado, nem 

mesmo um sentimento nacional consolidado. Os grandes acontecimentos na arena política eram 

protagonizados pela elite, cabendo ao povo o papel de mero coadjuvante, assistindo a tudo sem 

entender muito bem o que se passava. A partir dos anos 20 inicia-se, paulatinamente, uma nova 

era na história política nacional. Os tempos agora são outros, influências internas, como o 

processo crescente de urbanização, industrialização, aumento do operariado, criação do Partido 

Comunista e a Semana de Arte Moderna, bem como influências externas, a crise da Bolsa de 

Valores de Nova York, acabam modificando as relações econômicas e políticas no Brasil. 

 

1.3.1 A Era Vargas 

 

Ao longo do século XX, seguindo a tônica dos outros países, houve uma melhoria 

significativa nos indicadores de bem-estar social brasileiro, com ênfase no processo de 

modernização e de desenvolvimento econômico. De acordo com Zauli (2005), desde os anos 

1930, quando tem início o processo de construção das estruturas estatais que conformarão a 

versão brasileira do moderno Estado de bem-estar social, ingressou-se naquela fase do 

desenvolvimento dos direitos de cidadania marcada pela assunção por parte do Estado da 

questão social como prioridade pública. Desde então, tem-se a emergência de novas formas de 

regulação estatal que produzem novos contornos do ponto de vista da relação Estado/Sociedade 

através de dispositivos públicos de proteção social. 

Carvalho (2001, p. 87) também enfatiza que na década de 1930 o Brasil vê emergir os 

direitos sociais: “A partir desta data, houve aceleração das mudanças sociais e políticas, a história 

começou a andar mais rápido”, principalmente com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Fica evidente que, no Brasil, os 

direitos sociais não foram conquistados, mas, sim, consequência de concessões de governos 

centralizadores e autoritários. Os sindicatos foram atrelados ao Estado de aspiração fascista. Em 

termos políticos tivemos retrocesso, pois em 1937 Vargas instaura uma ditadura avalizado pelo 

pelos militares, instituindo o Estado Novo. 

Ivo (2008) reforça que, diferenciando-se dos pilares clássicos que organizaram as 

diferentes concepções dos Estados sociais na Europa, a modernidade brasileira, nucleada na 

noção de desenvolvimento e no projeto urbano-industrial dos anos 1950 e 1960, esteve marcada 

pela reprodução de desigualdades socioeconômicas, geradas, inclusive, por formas institucionais 
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excludentes. A proteção social criada na Era Vargas foi seletiva e cobriu apenas parcialmente os 

trabalhadores regidos por relações de trabalho assalariadas. O resultado foi uma modernização 

conservadora, que obteve enormes avanços do ponto de vista do progresso técnico, sem 

alteração qualitativa das relações sociais e sem distribuição de poder, bens e capacidades. O 

pensamento social brasileiro e mesmo latino-americano foi particularmente fértil na construção 

de uma teoria crítica ao desenvolvimento do capitalismo periférico, das décadas de 1960 e 1970, 

encaminhando a questão do desenvolvimento socioeconômico no âmbito de uma perspectiva 

nacional e de inclusão social via acesso ao mercado do trabalho.  

Cardoso (2010) afirma que Vargas tinha exata noção das injunções estruturais a seu 

projeto civilizatório. O Brasil era um país rural, com pouco menos de 3%de proprietários de terra 

– apesar dos 70% de brasileiros que viviam no campo, um terço dos quais assalariados e dois 

terços compondo diferentes regimes de colonato, parceria, posse ou pequena propriedade da 

terra, a maioria deles disposta a arribar ao menor sinal de que a vida poderia ser melhor em outro 

lugar. Fixar as populações rurais, pois, não seria possível se ao trabalhador rural não fossem 

estendidas as benesses da civilização que a Revolução construía nas cidades. 

 
 
Ademais, um mundo rural pujante constituiria o mercado interno para o produto 
da indústria nascente, e, para tanto, o projeto não era outro senão colonizar a 
Amazônia. Isto é, impossibilitado de enfrentar o problema da propriedade da terra 
num país ainda refém das oligarquias agrárias (outra restrição importante a seu 
projeto saneador), Vargas via como única alternativa expandir a fronteira 
agrícola, ocupar a Amazônia, área de terras devolutas passíveis de políticas 
públicas de colonização8, ou seja, era preciso estabelecer políticas que não 
tocassem na estrutura fundiária consolidada no restante do país, nem nos 
interesses agrários ainda fortemente representados no aparelho de Estado. O 
discurso, nesse sentido, é o reconhecimento resignado da própria fragilidade do 
poder central vis-à-vis os poderes agrários ainda prevalecentes. (Cardoso, 2010, 
p. 11) 
 

 
Para o trabalhador brasileiro típico, e muito particularmente o trabalhador que emigrou 

dos campos, aldeias e pequenas cidades do interior fugindo da pobreza ou em busca de 

melhores condições de vida, o acesso ao universo dos direitos do trabalho foi uma longa e muitas 

vezes frustrante corrida de obstáculos. Para começar, os brasileiros quase nunca tinham registro 

civil. Parte dessa carência decorria das condições de vida de boa parte da população rural, quase 

sempre distante dos centros urbanos onde o registro era feito. Mas parte não desprezível tinha a 

ver coma resistência pura e simples, com origem na ideia nada irrealista de que o Estado era 

inimigo do povo, a quem tentava controlar, alistar no exército, escravizar, vacinar, higienizar ou 

simplesmente perseguir de maneira arbitrária. (Cardoso, 2010) 

 
(...) malgrado o discurso apologético de justificação do regime varguista, a 
legislação trabalhista e social terminou por instaurar, no ambiente em que incidiu, 
um campo legítimo de disputa por sua própria faticidade, cuja matriz de 
legitimação era o próprio Estado. Com isso, o horizonte da luta por direitos 
tornou-se, legitimamente, o horizonte da luta de classes no país. A “cidadania 
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regulada”, nesse sentido, tornou-se a forma institucional da luta de classes entre 
nós: uma luta por efetividade dos direitos existentes; uma luta por extensão dos 
direitos a novas categorias profissionais; e uma luta por novos direitos. Isso quer 
dizer, ademais, que, se os direitos sociais e do trabalho (e os serviços sociais de 
saúde e educação) precisaram ganhar facticidade por meio da luta regulada de 
classes, então a “cidadania regulada” precisou ser conquistada pelos candidatos 
a ela, tanto individual quanto coletivamente. (...) o fato é que, no processo de 
tornar-se real no mundo, a legislação social foi apropriada pelos trabalhadores, 
e a “cidadania regulada” não era outra coisa senão o modo dessa apropriação 
em seu processo mais miúdo, mais cotidiano. (Cardoso, 2010, p. 19) 

 

Vargas destacou-se, entre outros aspectos, por governar o Brasil por maior tempo. 

Verifica-se que embora os indicadores de pobreza e desigualdade do País tenham permanecido 

em condições alarmantes, empreendeu-se em sua gestão grandes feitos na perspectiva de 

desenvolvimento, podendo-se destacar: a instituição da Carteira de Trabalho (1932); a instituição 

do Código Eleitoral, que estabeleceu o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral no país 

(1933); apoiou e defendeu as medidas que garantiram os direitos trabalhistas na Constituição de 

1934; criou o Conselho Nacional do Petróleo (1938); criou o Conselho de Águas e Energia 

Elétrica (1939); fundou a Companhia Siderúrgica Nacional (1941); criou a Companhia Vale do 

Rio Doce (1942); criou o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial (1944); sancionou 

a lei que estabeleceu a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (1943); criou o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico (BNDE) (atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

- BNDES) (1952); criou a Petrobrás e instituiu o monopólio estatal do petróleo (extração e refino) 

(1953). 

O período do Estado Novo termina em 1945. Logo após disso o país passou pela primeira 

experiência democrática (1945 até 1964), tendo como principal característica política o populismo 

e o nacionalismo.  

 

1.3.2 A Ditadura 

 

Depois da breve experiência democrática, entretanto, o Brasil entrou, do ponto de vista 

dos direitos civis e políticos, nos anos mais sombrios da sua História, o da ditadura militar. Houve 

perseguição, cassação dos direitos políticos, tortura e assassinatos das principais lideranças 

políticas, sociais e religiosas. Os Atos Institucionais (AIs) deram a tônica do governo. O AI 1, de 

1964, cassou os direitos políticos. O AI 2, de 1965, aboliu a eleição direta para a Presidência da 

República, dissolveu os partidos políticos criados a partir de 1945 e estabeleceu um sistema de 

dois partidos. Já o AI 5, de 1968, foi considerado o mais radical de todos, o que mais fundo atingiu 

os direitos políticos e civis. O Congresso foi fechado, passando o presidente, general Costa e 

Silva, a governar ditatorialmente. Foi suspenso o habeas corpus para crimes contra a segurança 

nacional (Carvalho, 2002, p. 162), houve cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos 



44 

Capítulo 1 - Pobreza e desenvolvimento: evolução do quadro teórico 

 

 

 

de deputados e vereadores, além da demissão sumária de funcionários públicos, censura à 

imprensa e a instituição da pena de morte por fuzilamento. (Cremonese, 2007) 

Ainda na perspectiva do autor, no que se refere aos direitos sociais, percebe-se que houve 

uma sensível melhora na época dos militares. Foram criados o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), Banco Nacional de Habitação (BNH) e, em 1974, o Ministério da 

Previdência e Assistência Social. 

Gonçalves e Ferreira (2013) ressaltam que a história política do Brasil do final da década 

de 1970 a meados da década de 1980, ficou marcada como um período de transição decisiva 

para a política do país, condicionada por significativas mudanças na sociedade brasileira. O 

período da ditadura militar no Brasil estabeleceu um regime alinhado politicamente aos centros 

do imperialismo e acarretou profundas modificações na organização política do país, bem como 

na vida econômica e social. 

 
 
No Brasil, durante o regime militar, houve uma recuperação econômica e as 
taxas de crescimento no país chegaram a 10% do PIB (Produto Interno Bruto) ao 
ano, caracterizando o que se chamou de milagre econômico, que teve como base 
a significativa entrada de capital externo no país. Neste processo, o Brasil entra, 
de forma concreta, em um processo de industrialização que, ampliou a 
concentração de renda no país e elevou a desigualdade social, pois a maioria da 
população do país não desfrutava desse “milagre” da economia. (Gonçalves & 
Ferreira, 2013, p. 02) 
 
 

Dallago (2007) menciona que durante os anos da ditadura militar as políticas sociais 

possuíram em seu interior o objetivo de legitimação do sistema autoritário vigente, com caráter 

fragmentário, setorial e emergencial, se sustentava na necessidade de dar legitimidade aos 

governos que buscavam bases sociais para manter-se no poder. Neste período, passava-se a 

ideologia de que o desenvolvimento social seria decorrente do desenvolvimento econômico. O 

período da ditadura militar foi caracterizado pela censura, autoritarismo, repressão e ausência de 

eleições. Neste contexto as expressões da “questão social” se agravam e exigem respostas do 

Estado. 

Após a ditadura militar (1964-1985) pensava-se que, finalmente, os ares da democracia 

e da cidadania iriam pairar no cenário político-social nacional. A democracia existente não 

garantiu avanços significativos e a democracia social (igualdade étnica, emprego, saúde, lazer, 

moradia) ainda é utopia para milhões. Prevalece apenas uma democracia eleitoral sobre a 

democracia social (cidadã). Por essa razão, as instituições políticas e os políticos têm passado 

por um alto descrédito entre a opinião pública do país. Da mesma forma, a cidadania é incipiente 

num país onde predominam a exclusão social e econômica, a desigualdade social e a violência 

difusa. (Cremonese, 2007) 
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Aos poucos, porém, o período da ditadura militar dá sinais de esgotamento e os ares de 

novos tempos começam a soprar no cenário político do Brasil. Depois da pressão política da 

oposição, da opinião pública, de intelectuais, artistas e da população em geral, os militares 

deixam o poder, de forma negociada, no ano de 1985. Novos partidos foram criados e a nova 

Constituição Federal foi promulgada em 1988.  

 

1.3.3 Da década de 1980 aos dias atuais 

 

Foi apenas no final do século XX, com a Nova República e a Constituição Federal de 1988 

que a cidadania legal do povo brasileiro começou a se delinear, pautando-se na afirmação das 

liberdades individuais e combate à discriminação, na democratização e ampliação da 

participação política e maior presença de movimentos organizados, e ainda, no reconhecimento 

da necessidade de resgate da dívida social e da adoção do princípio da universalidade na 

elaboração das políticas sociais. (Ivo, 2008) 

De acordo com Ivo (2008, p. 03), observa-se ainda que 

 

a reprodução da pobreza e das desigualdades sociais no Brasil, como eixo da 
questão social nacional, resulta de uma herança patrimonial autoritária; da 
inserção precária de trabalhadores no mercado de trabalho urbano-industrial; da 
seletividade de acesso às políticas de proteção em situações de atividade e 
inatividade; e da insuficiência de renda, mesmo para os trabalhadores da ativa. 
Esses fatores juntos constituíram um imenso setor da economia brasileira 
vinculado à reprodução social do autoconsumo e de subsistência; e reproduziram 
imensas desigualdades sociais de renda, e relações de precarização e 
vulnerabilidade social constantes, que, especialmente na década de 1990, se 
agrava quando a reestruturação produtiva atinge o núcleo protegido do mercado 
de trabalho. 

 

No encaminhamento de um projeto inédito de construção da cidadania no Brasil, na 

década de 1980, o movimento de trabalhadores, articulado a inúmeros movimentos sociais, 

conseguiu reconhecer, estender e ampliar os direitos sociais para segmentos de trabalhadores 

não-contributivos, como a previdência rural, orientados por uma perspectiva de universalidade. 

Do ponto de vista das políticas sociais, a Constituição Brasileira de 1988 foi inovadora, 

antecipando-se a um conjunto de políticas de renda básica, que apenas começavam a ser 

discutidas e formuladas na Europa, diante das mudanças do mundo do trabalho, com o 

desemprego de longa duração. No entanto, essa perspectiva de universalidade, que marcou as 

mudanças das políticas sociais na Constituição de 1988, perde gradativamente prioridade, 

passando a ação social a orientar-se segundo uma concepção focalizada sobre os mais pobres, 

especialmente no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. (Ivo, 2008) 

Carinhato (2008) ressalta que o momento que o Brasil passava no início da década de 

1990 pode ser sintetizado em desafios e contradições centradas num regime de altíssima inflação 
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e incertezas quanto à condução política que seria tomada para uma nova tentativa de 

arrefecimento desse fenômeno econômico. Nessa acepção, buscou-se uma forma que se 

equaliza a aporia econômica e, simultaneamente, abrisse espaço para um novo caminho para a 

acumulação de capital, qual seja: a financeira. Diante desse novo espectro, o Brasil – com um 

histórico de “atrasos” - é sugado para uma nova etapa do capitalismo mundial.  

O sistema de proteção social que se pretendeu construir a partir de 1988 tinha o propósito 

de superar o legado do período autoritário e incorporar novos princípios básicos, tais como a 

descentralização das ações, a universalidade da oferta pública de serviços, a integração das 

políticas, a transparência e a maior participação social na gestão dos programas sociais, assim 

como garantir uma assistência emergencial aos segmentos afetados pelo desemprego e pela 

pobreza absoluta. (Giovanni & Proni, 2006) 

 

O Estado pretendia também encaminhar um conjunto de reformas que teriam um 
impacto favorável sobre a situação social no Brasil. Apenas as políticas sociais 
não bastariam para a redução da pobreza e desigualdade, sendo tais reformas 
extremamente necessárias (agrária, sanitária e urbana). Necessário se fazia 
ainda, combater o desemprego e a elevação da informalidade, bem como elevar 
o salário mínimo, melhorar os serviços de transporte urbano, ampliar a oferta de 
eletricidade no meio rural, assim como outras ações voltadas ao combate à 
exclusão social. (Giovanni & Proni, 2006, p. 171) 

 

Entretanto, mesmo com a mudança de cenário na realidade brasileira, da saída de um 

sistema extremamente paternalista e clientelista, vivenciado até poucas décadas, para uma 

realidade onde se propaga a igualdade entre as pessoas e o exercício da democracia, as políticas 

públicas desenvolvidas no país, ainda que tenham alcançado avanço significativo, estão aquém 

de alcançar a proposta lançada constitucionalmente através da Carta Magna, que estabelece a 

garantia de políticas públicas fundamentais como direito do cidadão, e, consequentemente, como 

dever do Estado. 

São explícitos problemas estruturais, bem como as elevadas dificuldades no processo de 

transição para um padrão moderno de minimização dos impactos sociais que acirram as 

desigualdades entre o povo brasileiro. O cenário de pobreza e fragilidade das políticas públicas 

ainda assola o país. O ordenamento urbano nos grandes centros ainda está longe de alcançar o 

padrão mínimo idealizado, uma vez que as favelas se espalham de forma impactante, 

contrastando-se com a minoria agraciada com melhores condições de moradia.  

A violência ainda é um grande problema no contexto nacional, uma vez que a elevação 

da sensação de segurança é um privilégio somente quem detém o capital, ou ao menos parte 

dele, pessoas que passam a ter a alternativa de comprar sua própria segurança, seja através da 

aquisição dos mais sofisticados esquemas de segurança domiciliar e blindagem de veículos, ou 

através da contratação de seguranças pessoais, que tentem assegurar suas vidas e de suas 

famílias. 
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A saúde é outro entrave a ser transposto pelo ideal de um país voltado ao bem-estar de 

seus concidadãos. A realidade nacional demonstra que as políticas públicas de saúde, mesmo 

possuindo um dos mais sofisticados sistemas de saúde mundo (reconhecido 

internacionalmente), o Sistema Único de Saúde (SUS), carrega deficiências que penalizam 

milhares de pessoas que dependem unicamente do sistema público para tratarem de sua saúde. 

Por esta razão eleva-se o quantitativo de contratação de convênios de planos de saúde, o que 

mais uma vez torna privada uma atribuição que legalmente deveria ser pública, gratuita e de 

qualidade. 

A política pública de educação no Brasil, mesmo com a diminuição considerável do 

percentual de pessoas não alfabetizadas, necessita de forte revitalização, e até mesmo mudança 

de paradigmas e valores. O número de creches e instituições públicas de educação infantil ainda 

é reduzido, prejudicando a qualidade da educação nas escolas existentes, dado ao elevado 

número de crianças que, por falta de opção dos pais, tem que se contentar em dividir um espaço, 

geralmente planejado para um número inferior de pessoas. As escolas públicas de ensino 

fundamental e médio, em regra, possuem um rebaixamento na qualidade educacional e 

infraestrutura, se comparadas às escolas particulares, observando-se ainda a falta de atrativo 

que busquem a permanência do jovem na escola, como iniciativas esportivas, salas de 

informática, iniciativas culturais, etc. Em contrapartida as universidades públicas possuem 

estrutura e qualidade de ensino notadamente superiores ao constatado nas universidades e 

faculdades privadas, tendo, contudo, a participação de outra clientela, uma vez que passam a 

frequentar as universidades federais ou estaduais, em regra, o mesmo público atendido pelas 

escolas particulares de nível médio, composto predominantemente pela classe média e alta. 

A questão social do Brasil, apesar de vista e até mesmo debatida, ainda precisa alcançar 

voos mais altos na sociedade. As políticas públicas desenvolvidas nacionalmente, em regra, já 

contam com sistemas sofisticados de planejamento, baseados em diagnósticos no mínimo 

aproximados da realidade, assim como em experiências positivas extraídas de outras realidades. 

Contudo, as políticas públicas ou sociais esbarram em problemas sutis, mas que implicam na 

construção de políticas com resultados desastrosos para a população. A falta de preocupação 

com uma avaliação dessas políticas, de forma consistente e sistemática, pode ser, com certeza, 

um dos maiores entraves a um melhor desenvolvimento e resultado. 

Este quadro implica na permanência e até mesmo na elevação da faixa de pobreza do 

País. De acordo com Monteiro (1995) são pobres as pessoas que não suprem permanentemente 

necessidades humanas elementares como comida, abrigo, vestuário, educação, cuidados de 

saúde etc. Têm fome aqueles cuja alimentação diária não aporta a energia requerida para a 

manutenção do organismo e para o exercício das atividades ordinárias do ser humano. Sofrem 

de desnutrição os indivíduos cujos organismos manifestam sinais clínicos provenientes da 
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inadequação quantitativa (energia) ou qualitativa (nutrientes) da dieta ou decorrentes de doenças 

que determinem o mau aproveitamento biológico dos alimentos ingeridos. 

A pobreza, evidentemente, não pode ser definida de forma única e universal. Contudo, 

pode-se afirmar que se refere a situações de carência em que os indivíduos não conseguem 

manter um padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em 

cada contexto histórico. Deste modo, a abordagem conceitual da pobreza absoluta requer que 

se possa, inicialmente, construir uma medida invariante no tempo das condições de vida dos 

indivíduos em uma sociedade. A noção de linha de pobreza equivale a esta medida. Em última 

instância, uma linha de pobreza pretende ser o parâmetro que permite a uma sociedade 

específica considerar como pobres todos aqueles indivíduos que se encontrem abaixo do seu 

valor. (Barros, Henriques & Mendonça, 2000)  

Quando se fala em fim da pobreza - ou de sua redução a níveis estatisticamente residuais 

– tem-se geralmente em mente uma noção associada à falta do básico para a sobrevivência 

física. No entanto, desde do início do século XX já estava claro que escapar da pobreza absoluta 

não se limita a dispor do essencial à sobrevivência, mas ter acesso a um conjunto de recursos 

que permita ao indivíduo funcionar adequadamente na sociedade em que vive. Assim, mesmo 

quando se trata de pobreza absoluta, há uma parcela arbitrária do consumo que se refere às 

necessidades associadas relativas a um determinado tempo e lugar, isto é, que fazem parte do 

modo de vida predominante. Na medida em que a renda se eleva e o consumo se diversifica, 

aumenta o valor do parâmetro usado como referência para pobreza absoluta. Adotando o mesmo 

procedimento metodológico para derivar linhas de pobreza a partir do consumo observado dos 

mais pobres, pesquisas de orçamentos mais recentes levam a valores mais elevados e, 

consequentemente, a indicadores mais adversos de pobreza do que os mencionados acima. 

(Rocha, 2013) 

De acordo com Rocha (2013), duas tendências evolutivas robustas vão se manter no 

longo prazo como pano de fundo para os quatro períodos que se sucedem com características 

marcadamente diversas quanto ao comportamento da renda e da pobreza no Brasil. Por um lado, 

a redução da pobreza rural, que declina de forma sustentada, de início como resultado da 

industrialização e da urbanização, depois determinada também pelo processo de modernização 

agrícola, assim como pelas políticas previdenciária e assistencial. Como resultado, no longo 

prazo, ocorre convergência da incidência de pobreza nos três estratos de residência. Neste 

sentido, tanto o país como a pobreza se urbanizaram. Por outro lado, a melhoria sustentada no 

longo prazo das condições de vida de pobres e de não pobres, em aspectos que se vinculam 

tanto à renda – como consumo de bens duráveis -, quanto àqueles que, pelo menos para os 

pobres, dependem da oferta de serviços públicos. No longo prazo, conforme o período, há 

mudanças no ritmo em que ocorrem melhorias específicas, mas no progresso foram inexoráveis, 

complementando os progressos na redução da pobreza do ponto de vista da renda. 
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Ao longo destes quarenta anos o Brasil desruralizou, modernizou e reduziu os bolsões de 

miséria. Pobreza absoluta, entendida como a não satisfação de necessidades básicas por falta 

de meios ainda existe, mas com frequência e características drasticamente diversas daquelas do 

início dos anos setenta. O Brasil é hoje um país diverso, num contexto de mundo também 

modificado. 

No capítulo a seguir, visando ainda a contextualização mais abrangente da política da 

economia solidária, serão analisadas as formas de participação do Estado no contexto capitalista, 

as concepções das políticas púbicas e suas possibilidades e tentativas de diminuição das 

desigualdades sociais e pobreza, voltando-se ainda o olhar para os indicadores de 

desenvolvimento no caso brasileiro. 
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CAPÍTULO 

2 

- ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO 

CONTEXTO CAPITALISTA - 

 

 

 

 

A desestruturação em esfera mundial pela qual passa o capitalismo em sua modalidade 

neoliberal é uma realidade amplamente discutida e pesquisada. Países desenvolvidos, com 

supostas economias inabaláveis, sentem o peso de tal desestruturação, que é refletido em 

diferentes eixos sociais, seja nas transações financeiras dos donos do capital, seja nos estados, 

que passam a buscar medidas paliativas às crises, ou seja na sociedade civil, que sente a 

necessidade maior de se organizar e passar a oferecer serviços que deixam de ser assumidos 

pelo Estado. No entanto, tal contexto afeta principalmente a sociedade, que sofre tais reflexos de 

diferentes maneiras, mas sobretudo, pela diminuição de sua capacidade de consumo e pela 

redução dos serviços ofertados pelo Estado.  

Há de ser enfatizado ainda que, se os países desenvolvidos, com a relativa sofisticação 

de políticas públicas e percepção da real função estatal, sentem o preço da desestruturação, as 

áreas pobres ou em desenvolvimento do planeta – que vivem em constante crise – são afetados 

de forma ainda mais severa e nociva. A exclusão social, pobreza, bolsões de miséria, 

precariedade infraestrutural, desemprego, subemprego e precarização do trabalho, que 

naturalmente já são marcas destas áreas, e estão em constante investigação e debate no circuito 

acadêmico, em meio às oscilações e desestruturação do sistema capitalista passam a enfrentar 

uma realidade ainda mais complexa e cruel. 

No entanto, necessário se faz ressaltar que o eixo central de análise da presente 

investigação não é o capitalismo e suas consequências, mas a política de economia solidária 

vivenciada no Brasil e Estado do Amapá. Contudo é mister que a compreensão desta não pode 

se dar de forma descontextualizada das categorias políticas Estado e públicas. Neste sentido, 

este capítulo proporcionará, ainda que de forma sintetizada, tal reflexão. 
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A Economia Solidaria surge como alternativa econômica e social, com proposta 

significativamente inovadora, e com características que afrontam duramente a metodologia 

capitalista, uma vez que se pauta em valores como a solidariedade, a sustentabilidade e a 

autogestão. Diante deste caráter inovador, a economia solidária tem ganhado muito espaço como 

objeto de pesquisa em vários países do mundo, possuindo atualmente um significativo acervo 

bibliográfico. 

No entanto, muitos são os conflitos que circundam e se fazem presentes nas pesquisas 

sobre o tema, desde questões mais simples e compreensíveis como os diferentes conceitos e 

percepções teóricas acerca da temática, quanto a aspectos mais complexos, como a dinâmica 

de funcionamento, diferentes realidades referentes à prática no mundo, contradições e impasses 

da proposta, metodologias de avaliação, entre outros. 

No intuito de esclarecer algumas dessas questões, este capítulo se encontra estruturado 

em duas partes. Na primeira, como forma de compreender o contexto das políticas públicas no 

Brasil, serão ilustrados os indicadores de desenvolvimento nos últimos 40 anos. Na segunda 

parte, analisa-se a categoria política pública, tratando-se do posicionamento do Estado no atual 

contexto econômico mundial, e dos mecanismos de combate à pobreza o Brasil por meio das 

políticas públicas 

 

2.1 INDICADORES DE POBREZA NO BRASIL: CARÊNCIAS DA GESTÃO PÚBLICA 

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2010), a evolução da 

pobreza não tem sido homogênea no mundo. Apesar de sua queda global em termos absolutos, 

segundo metodologia do Banco Mundial, há diferenças importantes a serem destacadas do ponto 

de vista geográfico. Em 2005, por exemplo, o conjunto das seis regiões consideradas no mundo 

registrou 1,377 bilhão de pessoas vivendo com até US$ 1,25 por dia (indicador de extrema 

pobreza); enquanto em 1981 eram 1,896 bilhão nessa mesma situação. Percebe-se, no entanto, 

que no caso brasileiro, deve-se levar em considerações diversas especificidades, entre elas, a 

histórica trajetória de desigualdade e exclusão sociais. 

A persistente desigualdade brasileira continua insistentemente a desafiar a imaginação 

sociológica. Não é para menos. Em 1872, o índice de Gini1, uma das possíveis medidas da 

desigualdade de distribuição de renda, pode ter sido de 0,56, segundo estimativas recentes. 

Quase cinquenta anos depois (1920), o índice parece ter piorado, chegando a 0,622. Em 1976, 

                                                           
1 O coeficiente de Gini (ou índice de Gini) é um cálculo usado para medir a desigualdade social, desenvolvido pelo 

estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta dados entre o número 0 e o número 1, onde zero corresponde a 
uma completa igualdade na renda (onde todos detêm a mesma renda per capta) e um que corresponde a 
uma completa desigualdade entre as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de uma população, detêm 

toda a renda e os demais nada têm). 
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outros cinquenta anos decorridos, tínhamos o mesmo valor, 0,62. E, em 2006, o índice era de 

0,57, equivalente, então, ao encontrado 130 anos antes. Essa desconcertante e longeva dança 

de números sugere cautela aos que se debruçam sobre o tema em busca de causalidade fácil, 

restrita a dinâmicas recentes. Nesses 130 anos o Brasil deixou de ser uma economia agrária 

para se tornar uma importante sociedade industrial, e essa mudança estrutural não resultou, 

como seria de se esperar de processos de modernização semelhantes, em uma sociedade mais 

igualitária, ou pelo menos em uma sociedade na qual a maioria de seus membros já não 

compartilhasse a condição de pobreza, ou de restrição de liberdade decorrente da penúria das 

condições de vida. (Cardoso, 2010) 

Em estudo realizado por Rocha (2013), verifica-se a retomada do crescimento econômico 

e o aumento sustentado da renda, acompanhados de melhorias distributivas, levaram a uma 

queda forte da pobreza no país nos últimos anos. Desde 2003, o contingente de pobres se 

reduziu em quase 20 milhões pessoas e a proporção de pobres caiu à metade, considerando as 

últimas informações disponíveis relativas a 2011. Embora estes números se refiram à pobreza 

sob o enfoque da renda das famílias numa perspectiva de longo prazo, as melhorias das 

condições de vida, vinculadas ao acesso a serviços públicos, à formalização no mercado de 

trabalho, ao pleno emprego, à expansão do crédito e à redução de preços de bens duráveis são 

irrefutáveis e afetam a todos, inclusive aos que ainda permanecem pobres. Neste ambiente de 

forte mobilidade de renda para os que se situam na base da distribuição, é frequente haver 

referências ao fim da pobreza no país. De acordo com Schwartzman (2013, p. 02): 

 

Brazil is a country with reasonable levels of economic development, but serious 
shortcomings in the social sphere. The Human Development Report, published 

in 2002 by the United Nations development program, puts Brazil in the 73
rd 

place 
in the overall ranking of social development. With 7.6 thousand dollars per capita, 
it ranked 59th on income, but lagged behind in indicators such as infant mortality 
and literacy. Brazil is also supposed to have one of the worse income distributions 
in the world (United Nations Development Programme (UNDP) 2002 Urani 
2002).2 

 

 

Rocha (2013) revela que quando se fala em fim da pobreza - ou de sua redução a níveis 

estatisticamente residuais – tem-se geralmente em mente uma noção associada à falta do básico 

para a sobrevivência física. No entanto, desde o início do século XX já estava claro que escapar 

da pobreza absoluta não se limita a dispor do essencial à sobrevivência, mas ter acesso a um 

conjunto de recursos que permita ao indivíduo funcionar adequadamente na sociedade em que 

                                                           
2 Tradução: O Brasil é um país com níveis razoáveis de desenvolvimento econômico, mas com deficiências graves na 

esfera social. O Relatório de Desenvolvimento Humano, publicado em 2002 pelo Programa de Desenvolvimento das 
Nações Unidas, coloca o Brasil no lugar 73 no ranking global de desenvolvimento social. Com 7.600 dólares per capita, 
ficou em 59 sobre o rendimento, mas ficou para trás em indicadores como a mortalidade infantil e alfabetização. O 
Brasil também teria uma das piores distribuições de renda do mundo (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) 2002 Urani 2002).  
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vive. Assim, mesmo quando se trata de pobreza absoluta, há uma parcela arbitrária do consumo 

que se refere às necessidades associadas relativas a um determinado tempo e lugar, isto é, que 

fazem parte do modo de vida predominante. Na medida em que a renda se eleva e o consumo 

se diversifica, aumenta o valor do parâmetro usado como referência para pobreza absoluta. 

Adotando o mesmo procedimento metodológico para derivar linhas de pobreza a partir do 

consumo observado dos mais pobres, pesquisas de orçamentos mais recentes levam a valores 

mais elevados e, consequentemente, a indicadores mais adversos de pobreza do que os 

mencionados acima. A este respeito, cabem duas considerações. 

 
 
No Brasil, a pobreza absoluta já deixou de significar ameaça à sobrevivência 
física, e, sintomaticamente, o gasto de alimentar já há muito não é o grupo de 
despesas preponderante, nem mesmo dentre as famílias pobres. Nestas 
condições, a escolha é do analista ou do político. Qualquer que seja a abordagem 
escolhida, ao medir, caracterizar e estabelecer políticas de combate à pobreza, 
a premissa sempre é privilegiar o objetivo de maior igualdade. (Rocha, 2013, p. 
2-3) 

 

 

De acordo com Antunes e Pochmann (2008), profundas foram as transformações 

ocorridas no capitalismo recente no Brasil, particularmente na década de 1990, a década da 

nossa ‘desertificação neoliberal’, quando, com o advento do receituário e da pragmática 

desenhada pelo Consenso de Washington, desencadeou-se uma onda enorme de 

desregulamentações nas mais distintas esferas do mundo do trabalho. Essa realidade, 

caracterizada por significativo processo de reestruturação produtiva do capital, fez que a 

configuração recente do nosso capitalismo fosse bastante alterada, de modo que ainda não 

temos um formato conclusivo do que vem se passando, comportando tanto elementos de 

‘continuidade’ como de ‘descontinuidade’ em relação ao seu passado recente. 

Duas tendências evolutivas robustas vão se manter no longo prazo como pano de fundo 

para os quatro períodos que se sucedem com características marcadamente diversas quanto ao 

comportamento da renda e da pobreza. Por um lado, a redução da pobreza rural, que declina de 

forma sustentada, de início como resultado da industrialização e da urbanização, depois 

determinada também pelo processo de modernização agrícola, assim como pelas políticas 

previdenciária e assistencial. Como resultado, no longo prazo, ocorre convergência da incidência 

de pobreza nos três estratos de residência. Neste sentido, tanto o país como a pobreza se 

urbanizaram. Por outro lado, a melhoria sustentada no longo prazo das condições de vida de 

pobres e de não pobres, em aspectos que se vinculam tanto à renda – como consumo de bens 

duráveis -, quanto àqueles que, pelo menos para os pobres, dependem da oferta de serviços 

públicos. No longo prazo, conforme o período, há mudanças no ritmo em que ocorrem melhorias 

específicas, mas o progresso foi inexorável, complementando o progresso na redução da 

pobreza, do ponto de vista da renda. (Rocha, 2013) 
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Ao longo dos últimos cinquenta anos o Brasil se desruralizou, modernizou e enriqueceu. 

Pobreza absoluta, entendida como não satisfação de necessidades básicas por falta de meios 

ainda existe, mas com frequência e características drasticamente diversas daquelas do início dos 

anos 1970. O Brasil é hoje um país diverso num mundo que também se modificou. Como forma 

de estruturação desta análise, ater-se-á aos indicadores de desenvolvimento dos últimos 50 anos 

da trajetória brasileira, considerando haver neste período alteração verdadeiramente 

substanciais. 

 

2.1.1 As décadas de 1970 e 1980 

 

Este período foi marcado por traços diferenciados relativos à pobreza no Brasil, por duas 

peculiaridades: (1) contrariamente aos períodos mais recentes as estimativas de pobreza se 

limitam às derivadas dos Censos Demográficos realizados nos anos extremos, inviabilizando 

desta forma o acompanhamento da trajetória das variáveis relevantes ano a ano. Como é sabido, 

o período corresponde à década do milagre econômico brasileiro, quando o crescimento médio 

do PIB atingiu à marca excepcional de 8,6% ao ano. No entanto, a trajetória da economia 

mostrou-se longe de regular. O nível de atividade muito aquecido no início da década foi 

fortemente afetado pela quadruplicação dos preços do petróleo em 1973.iniciou-se assim uma 

longa fase de stop and go da economia, que pelo menos na década em questão, deve ser 

entendida em termos relativos, já que a taxa de crescimento do PIB nunca ficou muito abaixo dos 

5% ao ano. Se tivessem disponíveis dados atuais permitindo acompanhar a evolução da renda 

das famílias, estes refletiram certamente a oscilação da pobreza em consonância com a 

conjuntura econômica. (Rocha, 2013) 

 
 
O fato é que 1980, marcando o final do período, foi um ano de expansão – o PIB 
cresce 9,2% - o que se reflete sobre a estimativa de pobreza para aquele ano. 
Esta estimativa nos remete à segunda peculiaridade da análise do período em 
questão, cujos dados de pobreza se baseiam nos Censos Demográficos de 1970 
e 1980. Entre as duas datas, a investigação da renda das famílias no 
recenseamento muito ganhou em precisão, com o aumento do detalhamento dos 
quesitos relativos às diferentes rendas dos indivíduos dentro de cada família. Em 
consequência, os resultados censitários comparados mostram que, no período, 
a renda aumentou – pois é irrefutável que ela aumentou - e a pobreza diminuiu 
na esteira da expansão forte da economia. No entanto, existe alguma 
superestimativa não quantificável das melhorias entre 1970 e 1980, já que, sem 
dúvida, a renda das famílias no Censo de 1970 se encontrava subestimada em 
comparação com a do Censo de 1980. Tendo isto em mente, analisemos a 
evolução da pobreza na década. (Rocha, 2013, p. 05) 

 

De acordo com Antunes e Pochmann (2008), foi durante a década de 1980 que ocorreram 

os primeiros impulsos do nosso processo de reestruturação produtiva, levando as empresas a 

adotarem, inicialmente de modo restrito, novos padrões organizacionais e tecnológicos, novas 

formas de organização social do trabalho. Observou-se a utilização da informatização produtiva; 



56 

Capítulo 2 - Estado e políticas públicas: tendências e desafios no contexto capitalista 

 
 

 

principiaram-se os usos do sistema just-in-time; germinava a produção baseada em team work, 

alicerçada nos programas de qualidade total, ampliando também o processo de difusão da 

microeletrônica. 

Deu-se, também, o início, ainda de modo preliminar, da implantação dos métodos 

denominados ‘participativos’, mecanismos que procuram o ‘envolvimento’ (em verdade adesão e 

sujeição) dos trabalhadores e das trabalhadoras nos planos das empresas. Estruturava-se, ainda 

que de modo incipiente, o processo de reengenharia industrial e organizacional, cujos principais 

determinantes foram decorrência: (Antunes & Pochmann, 2008) 

 
a) das imposições das empresas transnacionais que levaram à adoção, por parte de suas 

subsidiárias no Brasil, de novos padrões organizacionais e tecnológicos, em maior ou 

menor medida inspirados no toyotismo e nas formas flexíveis de acumulação;  

b) no âmbito dos capitais e de seus novos mecanismos de concorrência, impunha-se a 

necessidade das empresas brasileiras prepararem-se para a nova fase, marcada por forte 

‘competitividade internacional’;  

c) da necessidade de as empresas nacionais responderem ao avanço do ‘novo sindicalismo’ 

e das formas de confronto e de rebeldia dos trabalhadores que procuravam se estruturar 

mais fortemente nos locais de trabalho, desde as históricas greves do ABC paulista, no 

pós-78 e também em São Paulo, onde era significativa a experiência de organização de 

base nas empresas. De modo sintético pode-se dizer que a necessidade de elevação da 

produtividade ocorreu através de reorganização da produção, redução do número de 

trabalhadores, intensificação da jornada de trabalho dos empregados, surgimento dos 

CCQs (Círculos de Controle de Qualidade) e dos sistemas de produção just-in-time e 

kanban, dentre os principais elementos.  

 

Rocha (2013) revela que a proporção de pobres no país cai fortemente de 68,4% para 

35,3%, o que corresponde a declínios deste indicador em todas as regiões e estratos de 

residência, embora em ritmos bastante diferenciados. Assim, considerando a divisão regional do 

país, a queda da pobreza foi mais acentuada no Sudeste, sendo que São Paulo apresentou 

resultados excepcionais, já que a proporção de pobres no Estado em 1980 correspondeu a um 

terço daquela medida em 1970. Em contrapartida, no Nordeste e no Norte/Centro-Oeste, a 

evolução da pobreza foi bem menos favorável no período, levando ao agravamento da repartição 

regional dos pobres brasileiros, isto é, aumentando a participação das regiões onde a incidência 

de pobreza já era mais elevada. O número de pobres nordestinos no total de pobres brasileiros, 

por exemplo, passou de 38,5% em 1970, para praticamente a metade (49,1%) em 1980, o que 

ocorreu apesar da desconcentração da atividade produtiva. Embora a contribuição do Sudeste 

e, em particular de São Paulo, no PIB nacional tenha se reduzido no período em função de 
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iniciativas como a Zona Franca de Manaus e os incentivos fiscais para investimentos no Norte e 

Nordeste, esta evolução não se rebateu sobre a renda das famílias. Isto se deveu, naturalmente, 

às desvantagens estruturais das regiões mais pobres, em particular no que se refere à 

qualificação da sua mão de obra.  

No que concerne aos estratos de residência (urbano, rural e metropolitano), também 

ocorreu aumento da desigualdade quanto à proporção de pobres, mas de forma mais atenuada 

que a verificada entre regiões, devido à urbanização acelerada. Assim, enquanto a população 

brasileira ainda crescia à taxa de 2,5% o ano, o tamanho da população rural ficou praticamente 

estável: o país se urbaniza rapidamente, com a população rural passando de 45% em 1970, para 

33% em 1980. A migração em direção às cidades e às metrópoles permitiu a descompressão da 

pobreza rural, já que não tinham impacto ainda os mecanismos modernizadores da atividade 

agrícola e os distributivos da previdência e assistência social. Estes só começam a afetar 

positivamente a renda das famílias rurais e assim a reduzir a pobreza rural nos períodos 

subsequentes. 

 

Tabela 1: Número e repartição dos pobres, de acordo com Regiões  
e estratos de residência – 1970 e 1980. 

Regiões e Estratos 
1970 1980 

mil % mil % 

Norte e Centro-Oeste 6.028 9,86 5.091 12,33 

Nordeste 23.563 38,54 20.305 49,17 

Sudeste, exceto São Paulo 13.424 21,96 7.315 17,71 

São Paulo 8.742 14,3 4.302 10,42 

Sul 9.382 15,35 4.284 10,37 

     

Metropolitano 11.478 18,77 9.069 21,96 

Urbano  18,179 29,73 14.830 35,91 

Rural 31.481 51,49 17.397 42,13 

TOTAL  61.138 100 41.297 100 

Fonte: Rocha, a partir de Microdados do Censo Demográfico, IBGE 1970 e 1980. 

 

De acordo com Rocha (2013), embora a urbanização estivesse mudando o país, depois 

de uma década de crescimento acelerado, a pobreza no Brasil em 1980 ainda era marcadamente 

rural e nordestina (Tabela 1). A população rural correspondia a um terço da população brasileira, 

mas 42% dos pobres brasileiros viviam em área rural. Ao Nordeste, correspondia 29% da 

população, mas 49% dos pobres brasileiros. No entanto, a participação da pobreza rural na 

pobreza brasileira está em declínio, e, em contrapartida, aumenta a participação da pobreza 

urbana e metropolitana, tendência estrutural que se manterá no longo prazo. O crescimento 

econômico e os seus efeitos sobre a renda das famílias foi o motor da excepcional redução da 
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pobreza neste período. No entanto, a queda excepcional dos indicadores,7 em particular da 

proporção de pobres que é o mais sensível, ficou aquém do que seria possível caso o processo 

de crescimento da renda tivesse sido neutro do ponto de vista distributivo. O aumento da 

desigualdade de renda – o coeficiente de Gini passa de 0,561 em 1970 para 0,592 em 19808 - 

confiscou parte da renda que poderia ter levado a uma redução da pobreza ainda mais forte. 

Em síntese pode-se dizer que este período foi marcado pela forte redução da pobreza 

vinculada às altas taxas de crescimento econômico. Ocorreu um rearranjo espacial da população 

e da pobreza no qual a urbanização contribuiu para redução da pobreza rural, mas as diferenças 

regionais da pobreza se mantiveram apesar de alguma desconcentração produtiva. As 

metrópoles, cuja participação na população brasileira passa de 24% em 1970 para 28% em 1980, 

são os lócus por excelência do progresso, da modernidade e da mobilidade social. Apesar da 

participação crescente na pobreza nacional foram ainda capazes de manter a proporção de 

pobres em declínio, apesar do influxo de população rural. Esta tendência vai se reverter no 

próximo período. 

 

2.1.2 O período 1980-1993 

 

A crise financeira internacional implicou mudanças na política implicou mudanças na 

política econômica interna e no abandono da estratégia desenvolvimentista. O Brasil já havia 

alterado a política econômica desde 1981, quando optou por medidas restritivas em resposta aos 

sinais dos bancos internacionais de que não estavam dispostos a continuar financiando o déficit 

do balanço de pagamentos. Em 1983, o Governo assinou acordo de negociação da dívida 

externa e assumiu o compromisso de adotar uma política de ajustamento, definindo, em conjunto 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI) (as chamadas Cartas de Intenções), medidas visando 

reduzir os desequilíbrios macroeconômicos. Os mentores da política econômica, a pesar das 

críticas de vários segmentos da sociedade, tinham pouco raio de manobra para negar os 

compromissos externos e adotar uma política alternativa. As possíveis medidas nesse sentido 

trariam, certamente, dificuldades nas relações comerciais e no financiamento das posições 

passivas dos bancos brasileiros atuando no exterior, exigindo, no plano interno, amplo acordo 

político diante do risco que seria assumido com as proposições de força. (Lopreato, 2006) 

De acordo com Rocha (2013), a década que se inicia em 1980 é comumente chamada 

de década perdida, denominação que reflete a frustração em relação ao crescimento econômico 

médio baixo - 1,57% a.a. -, em evidente contraste com o verificado na década anterior – 8,6% ao 

ano. A partir de 1981 estão disponíveis dados anuais da PNAD, que permitem uma análise 

detalhada da evolução do quadro social ao longo do tempo. Na perspectiva de longo prazo, a 

delimitação temporal mais relevante do ponto de vista da evolução da pobreza se estende além 

da década de oitenta, chegando até 1994, ano da estabilização econômica do Plano Real. 
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O ano de 1981 marca uma clara ruptura em relação ao período anterior: trata-se de um 

ano de crise econômica, tendo se registrado a primeira queda do PIB (-4,25%) desde que tinham 

se iniciado os registros de contabilidade nacional no país, em 1947. A partir deste começo pouco 

auspicioso, a oscilação do nível de atividade econômica ao longo do período resultou em 

crescimento médio fraco do PIB – 1,6% ao ano entre 1980 e 1993 - o que acarretou a virtual 

estabilidade do PIB per capita. Aliás, esta estabilidade só foi possível graças à taxa declinante 

de crescimento populacional – 1,9% a.a. de 1983 a 1993. (Rocha, 2013) 

Para Lopreato (2006), a dificuldade de financiamento externo ditou os rumos da economia 

e a condução da política macroeconômica manteve-se ligada aos problemas derivados da 

restrição do balanço de pagamentos. Os ganhos do comércio internacional não conseguiram 

gerar os dólares exigidos no pagamento dos juros da dívida e no financiamento do 

desenvolvimento. 

Com o fracasso do Plano Cruzado e a volta da inflação em patamares mais elevados, o 

governo se vê forçado a realizar reajustes salariais mais frequentes. O ajuste com periodicidade 

mensal que vigorou de setembro de 1987 a maio de 1991 foi uma faca de dois gumes. Por um 

lado, era um mecanismo a mais a realimentar a inflação, conduzindo-a a níveis cada vez mais 

altos. Por outro lado, permitia repor em alguma medida a perda de poder de compra dos mais 

pobres, que não dispunham de mecanismos financeiros de proteção contra a inflação. É provável 

que os ajustes salariais tenham contribuído para manter a proporção de pobres no patamar de 

30% no período 1989-1993, marcado por oscilações do nível de atividade e da inflação. (Rocha, 

2013) 

Antunes e Pochmann (2008) enfatizam a dimensão qualitativa do desemprego, capaz de 

caracterizar melhor a desvalorização dos trabalhadores sob a globalização neoliberal. Neste 

caso, constata-se que para o conjunto das famílias de baixa renda, por exemplo, a taxa de 

desemprego no Brasil subiu de 9,4% para 13,8% entre 1992 e 2002, enquanto para os segmentos 

com maior remuneração, o desemprego subiu mais rapidamente, passando de 2,6% para 3,9%. 

Nesse sentido, o total de desempregados pertencentes às famílias de baixa renda subiu de 2,7 

milhões, em 1992, para 4,8 milhões, em 2003, enquanto na classe média alta (que, em geral, 

apresenta maior escolaridade) o desemprego, que afetava 232 mil pessoas em 1992, abrangeu 

o contingente der 435 mil, em 2002. Em função disso, a parcela da força de trabalho pertencente 

às famílias de baixa renda aumentou a sua participação relativa no total dos desempregados. Em 

2002, por exemplo, 62% dos desempregados pertenciam justamente às famílias de baixa renda, 

com o restante dividido entre famílias de classe média (32,4% do total dos desempregados) e de 

classe média alta (5,6% desse total).  

Neste sentido, em um mercado de trabalho que se estreita e tem comportamento pouco 

dinâmico, os empregos mais nobres foram sendo preservados para os segmentos de mais alta 

renda, embora em dimensão insuficiente para permitir a contínua mobilidade sócio profissional. 

O resultado disso tem sido o aprofundamento da crise de reprodução social no interior do 
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mercado de trabalho. De forma emblemática, percebe-se o maior peso dos trabalhadores ativos 

no interior da pobreza brasileira. (Antunes & Pochmann, 2006, p. 07) 

Finalmente, Rocha (2013) chama ao alerta para a necessidade de reconhecimento que 

parte considerável das mudanças ocorridas no período seguinte no que concerne à percepção 

da pobreza e à adoção de políticas focalizadas nos pobres tem origem neste período. Ao final da 

década de oitenta – a década perdida, face à memória ainda viva dos anos do milagre brasileiro 

- a sociedade clamava por mudanças sociais a qualquer custo, isto é, sem condicionar as 

mudanças ao comportamento das variáveis econômicas. Uma enorme campanha fundada na 

sociedade civil, que mobilizou o país contra a estabilidade dos elevados índices de pobreza no 

Brasil, acabou por forçar os governos a reagir. Este progresso ideológico foi facilitado pelo 

processo de democratização e pela promulgação da constituição de 1988, que trouxe uma visão 

arejada dos direitos sociais, acompanhada da ambição de recuperar o tempo perdido no curto 

prazo. A universalização dos direitos à saúde e à educação, assim como a adoção do salário 

mínimo como piso dos benefícios previdenciários e assistenciais, inclusive da previdência rural 

não contributiva, foram determinantes para afetar favoravelmente as condições de vida dos mais 

pobres a partir do período seguinte. 

 

2.1.3 O período 1993-2003 

 

Este período tem o seu início marcado pela bem-sucedida implantação do plano de 

estabilização, o Plano Real, que trouxe efeitos definitivos em termos de controle da inflação, 

transformando profundamente vida de todos os brasileiros. Em particular, levou à redução 

imediata e drástica dos indicadores de pobreza. Depois do período de sincronização de preços 

por meio da Unidade Real de Valor (URV), o Plano Real foi implantado em julho de 1994. No 

entanto, devido a dificuldades diversas, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) não 

se realizou naquele ano, e, em consequência, não puderam ser realizadas de estimativas de 

pobreza com base naquela pesquisa. Os dados mensais da Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME), melhor alternativa para a PNAD, mostram que a queda significativa dos indicadores de 

pobreza ocorreu logo após a estabilização: a proporção de pobres cai dez pontos percentuais se 

mantendo neste novo patamar a partir do início de 1996. (Rocha, 2013) 

Ricardo Antunes (2006) revela na obra Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, que foi 

nos anos 1990 que a reestruturação produtiva do capital desenvolveu-se intensamente no Brasil 

por meio da implantação de vários receituários oriundos da acumulação flexível e do ideário 

japonês, com intensificação do processo de qualidade total, das formas de subcontratação, e da 

terceirização da força de trabalho, da transferência de plantas e unidades produtivas, 

configurando o processo de descentralização produtiva. 
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De acordo com Carinhato (2008), o Brasil foi apresentado às políticas neoliberais a partir 

do governo Collor, mas somente com eleição de Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real – 

constituído na administração Itamar Franco – que o aplicou seus ditames no Estado Brasileiro. 

O Brasil aderiu à lógica neoliberal de forma retardatária. Acerca desse “atraso”, é possível aduzir 

um fator de suma importância como forma de retardar o advento neoliberal em nosso país. A 

ampliação da frente política de oposição ao regime militar no momento final da crise desse regime 

– acordos para a eleição direta de Tancredo Neves e José Sarney. 

 
A queda forte da pobreza associada ao controle da inflação já tinha ocorrido após 
o Plano Cruzado. De fato, a estabilidade de preços por si só é capaz de reduzir 
a pobreza, já que são as rendas dos pobres as mais vulneráveis à corrosão pela 
alta de preços. No entanto, um ano após o Plano Cruzado, a proporção de pobres 
já tinha se elevado em cinco pontos percentuais em função de uma nova fase de 
descontrole de preços. Quanto ao Plano Real, mais de um ano depois, os efeitos 
da estabilização de preços sobre a pobreza em setembro de 1995 se mostravam 
acentuados em relação à última referência disponível a partir da PNAD: a 
proporção de pobres se situava em 20,6%, mostrando uma queda abrupta em 
relação à taxa de 30,3% verificada antes da estabilização, em setembro de 1993. 
(Rocha, 2013, p. 11) 

 

De acordo com Antunes e Pochmann (2008), foi nos anos 90 que a reestruturação 

produtiva do capital se desenvolveu intensamente em nosso país, através da implantação de 

vários receituários oriundos da ‘acumulação flexível’ e do ‘ideário japonês’, com a intensificação 

da lean production, do sistema just-in-time, kanban, do processo de qualidade total, das formas 

de subcontratação e de terceirização da força de trabalho, além da transferência de plantas e 

unidades produtivas.  

 
Do mesmo modo, verificou-se um processo de descentralização produtiva, 
caracterizada pelas transferências de plantas industriais, onde empresas 
tradicionais, como a indústria têxtil, sob a alegação da concorrência internacional, 
deslanchavam um movimento de mudanças geográfico-espaciais, buscando 
níveis mais rebaixados de remuneração da força de trabalho, acentuando os 
traços de superexploração do trabalho, além de incentivos fiscais ofertados pelo 
Estado. (Antunes & Pochmann, 2008, p. 05) 

 

Além da supressão das perdas inflacionárias, houve três razões básicas para que a 

estabilização tenha reduzido tão intensamente a pobreza. Primeiro, o comportamento favorável 

dos preços alimentares, que pesam relativamente mais na cesta de consumo dos pobres.25 

Segundo, a evolução mais forte do rendimento no setor de serviços, especialmente dos 

rendimentos de menor valor. Como os pobres se concentram no setor de serviços pouco 

especializados, foram beneficiados pela ilusão inflacionária e pelo efeito riqueza que 

influenciavam o comportamento de seus pagadores. Terceiro, o câmbio sobrevalorizado e o uso 

de importações para controle de preços favoreciam indiretamente os rendimentos no setor non-

tradeable de serviços. (Rocha, 2013) 



62 

Capítulo 2 - Estado e políticas públicas: tendências e desafios no contexto capitalista 

 
 

 

No entanto, é enfatizado pela autora que após a queda inicial entre 1993-1995, os 

indicadores de pobreza se estabilizaram no novo patamar em torno de 21% até 2003, sofrendo 

apenas leves variações para mais ou para menos em função do desempenho da economia, que 

foi pífio. Enquanto o crescimento médio do PIB foi moderado entre 1993-2003 – 2,4% a.a. -, 

tornou-se apenas fraco - 1,7% a.a. – quando se considera apenas o período pós estabilização 

de 1995 a 2003. Este resultado, que repercutiu diretamente sobre os indicadores de pobreza, 

esteve associado a sucessivos eventos econômico-financeiros adversos, internos e externos, a 

saber, as crises asiáticas de 1997 e russa de 1998, as tensões econômicas internas pré e pós-

desvalorização cambial de 1999, o apagão elétrico de 2001, o nervosismo dos mercados face à 

eleição presidencial de 2002. Um fato concreto permite evidenciar de forma cabal o efeito da 

evolução adversa da economia sobre a condição de vida das famílias, e, em particular, sobre a 

pobreza: depois do pico atingido em 1996, o rendimento médio do trabalho caiu 42% em termos 

reais até 2003. 

Para Antunes (2006), a economia brasileira, na segunda metade dos anos 1990, 

aparentemente apresentou uma instabilidade diferente da dos anos 1980 e início dos anos 1990, 

que era vinculada a um forte processo inflacionário. Mas uma análise mais detida de todo o 

período e de suas facetas mostra que o problema de fundo -  a falta de uma estrutura de capital 

mais adequada ao financiamento da acumulação de capital – continuava sem solução à vista. 

Ainda mais com o crescimento da dependência dos capitais externos, dessa maneira, o novo 

período de ajustamento iniciado com a desvalorização cambial de janeiro de 1999 foi marcado 

mais claramente por uma volta aos problemas recorrentes ao longo da década de 1980, só que 

agora ancorado num conjunto diferenciado de política econômica: os superávits primários, as 

metas de inflação e o câmbio flutuante, tal como na década de 1980, patrocinado pelo Fundo 

Monetário Internacional. 

 

2.1.4 O período 2003-2011 

 
Depois do desempenho fraco do PIB em 2003, o nível de atividade econômica apresenta 

em 2004 uma retomada forte – 5,5% no ano. Tem início um período com características 

favoráveis, radicalmente diverso do anterior no que se refere ao comportamento da renda das 

famílias em geral, e das famílias pobres em particular. No que concerne à pobreza do ponto de 

vista da renda, o período foi marcado por três fatores básicos: o comportamento do mercado de 

trabalho, a política de valorização do salário mínimo, e a expansão das transferências de renda 

assistenciais. Estes fatores atuaram de forma constante e cumulativa ao longo do período, de 

modo que, diferentemente do período anterior, ocorreu uma redução sustentada da pobreza, que 

se mantém até o momento presente, como sugerem as evidências empíricas conjunturais 

relativas ao ano de 2012. (Rocha, 2013) 
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De acordo com o Censo/IBGE (2010) o analfabetismo pode ser considerado uma forma 

de exclusão social das mais severas nas sociedades contemporâneas. Sua erradicação continua 

a ser um dos grandes desafios a serem vencidos pelos países em desenvolvimento. A educação 

está incluída entre os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento -PNUD (United Nations Development Programme -UNDP), que 

estabelece o ano de 2015 como prazo para atingir 100% de educação primária para todas as 

crianças do mundo. 

A proporção de crianças de 10 anos de idade que não sabiam ler e escrever, (6,5%), 

revela existir um atraso significativo no ingresso no ensino fundamental ou também a má 

qualidade do ensino ofertado. A comparação com os dados do Censo 2000, redução 

proporcionalmente significativa, visto que tal taxa alcançava 11,4%. Taxa de analfabetismo das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade na região do Semiárido -no período intercensitário 

2000/2010, houve uma redução desta taxa de 32,6% para 24,3%. (Censo/IBGE, 2010) 

Com relação à discussão sobre indicadores de situação de pobreza no Brasil, do 

Censo/IBGE (2010) verifica-se que algumas informações ainda carecem de maiores definições. 

O próprio governo brasileiro utiliza diferentes cortes de renda monetária domiciliar per capita para 

selecionar beneficiários para seus programas e políticas sociais. O Programa Bolsa-Família 

considera extremamente pobres as famílias com Renda Domiciliar Per Capta (RDPC) de até 

R$70 e pobres aquelas com até R$140,00. O Programa Brasil Sem Miséria combina a linha de 

R$70 com outras dimensões de pobreza, como falta de saneamento básico. Já o valor de ½ 

salário mínimo per capita é usado para inclusão de famílias no Cadastro Único, sistema que 

cadastra famílias potencialmente beneficiárias de programas sociais federais. A metade deste 

valor também é utilizada como indicador de pobreza extrema. Isso se dá sob a perspectiva de 

pobreza absoluta, na qual considera-se "pobre" as famílias e indivíduos cuja RDPC situa-se 

abaixo de determinado patamar de renda monetária. 

Em 2004, a reação inicial do mercado de trabalho à retomada se deu exclusivamente 

através do aumento da ocupação: foram criados espantosos 2,7 milhões de postos de trabalho 

naquele ano, enquanto o rendimento médio do trabalho se manteve constante ao nível verificado 

em 2003. No entanto, continuaram a atuar as tendências distributivas que já se observavam ao 

longo do período anterior: considerando os décimos da distribuição do rendimento do trabalho, 

houve estabilidade ou pequenos ganhos para todos, exceto para o décimo mais alto. (Rocha, 

2013) 
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Gráfico 1: Crescimento anual do PIB (2005-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial (2014) 

 

Com o PIB crescendo à taxa média de 4,2% a.a. a partir de 2004, ocorreu expansão 

sustentada do mercado de trabalho. No que concerne à ocupação, apesar de oscilações 

acompanhando as variações do nível de atividade, foram criados em média 1,6 milhão de postos 

de trabalho por ano. Quanto ao rendimento do trabalho, houve ganho médio real de 30% no 

período 2003-2011, e, embora tenha havido aumentos ao longo de toda a distribuição de 

rendimentos, ocorreu elevação bem mais acentuada na sua base: o aumento real para o quinto 

dos ocupados com rendas mais baixas foi de 78%, ou seja, um aumento médio anual da ordem 

de 7,5% a.a enquanto que os rendimentos no quinto superior da distribuição tiveram, no mesmo 

período um aumento de 19% (2,2% a.a). É, portanto, evidente o aspecto distributivo forte e pró-

pobre deste recesso de expansão do mercado de trabalho. Embora só em 2009 o rendimento 

médio do trabalho tenha voltado ao nível atingido logo após a estabilização em 1995, para os 

indivíduos situados na base na distribuição ocorreu alguma perda apenas nos anos de 1999 e 

2003. (Rocha, 2013) 

Pochmann (2011) revela que os segmentos de menor rendimento foram os mais 

beneficiados pela constituição do Estado de Bem-Estar Social, uma vez que, em 2008, a base 

da pirâmide social (10% mais pobres) tinha 25% do seu rendimento dependente das 

transferências monetárias, enquanto, em 1978, essa razão era somente de 7%. Uma elevação 

de 3,6 vezes. No topo da mesma pirâmide social (10% mais ricos), as transferências monetárias 
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respondiam, em 2008, por 18% do rendimento per capita dos domicílios ante 8% em 1978. Ou 

seja, aumento de 2,2 vezes. Adicionalmente, observa-se que, em 1978, somente 8,3% dos 

domicílios cujo rendimento per capita situava-se no menor decil da distribuição de renda recebiam 

transferências monetárias, enquanto no maior decil as transferências monetárias alcançavam 

24,4% dos domicílios. Quarenta anos depois, constata-se que 58,3% das famílias na base da 

pirâmide social recebem transferências monetárias, assim como 40,8% do total dos domicílios 

mais ricos do País. Aumento de 7 vezes para famílias de baixa renda e de 1,7 vezes nas famílias 

de maior rendimento. 

De acordo com o site do World Bank – Brazil (2014), o Brasil possui atualmente um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 4 trilhões (US$ 2,223 trilhões) em 2012, ocupando o lugar da 

sétima economia do mundo. Também constitui o maior país em área e população na América 

Latina. A pobreza (percentual de pessoas vivendo com US$ 2.5 diários) caiu substancialmente, 

de 26.7% da população em 2003 para 12.6% em 2011. A extrema pobreza (pessoas vivendo 

com US$ 1,25 por dia) também diminuiu: de 11.2% em 2003 para 5.4% em 2011. 

Entre 2001 e 2011, a taxa de crescimento da renda dos 40% mais pobres foi de 6.2% ao 

ano. Isso permitiu que a desigualdade de renda (medida pelo coeficiente de Gini), chegasse a 

0.519 em 2011. Esse foi o índice mais baixo em 50 anos. Apesar dessas conquistas, a 

desigualdade se mantém em níveis relativamente altos para um país considerado de renda 

média. Depois de ter alcançado a cobertura universal na educação primária, o Brasil agora luta 

para melhorar a qualidade e os resultados do sistema, em especial nos níveis básico e 

secundário. (World Bank – Brazil, 2014) 

A economia brasileira está se recuperando gradualmente de uma desaceleração que 

começou no segundo semestre de 2011. O crescimento do PIB caiu de 7,5% em 2010 para 2,7% 

em 2011 e apenas 0,9% em 2012. A produção industrial e a demanda por investimentos foram 

afetadas desproporcionalmente. 

Esta desaceleração foi motivada tanto por fatores internos quanto externos. Uma política 

fiscal e monetária mais austera com o intuito de frear o superaquecimento da economia levou ao 

enfraquecimento da demanda doméstica. Por outro lado, a demanda externa se deteriorou num 

cenário de prolongado enfraquecimento e incerteza nas economias desenvolvidas, além da 

desaceleração das principais economias emergentes, como a China. 

Dados de 2013 sugerem que a retomada da economia permanece gradual e desigual 

entre os setores. O Brasil promoveu ajustes progressivos na política fiscal e monetária com o 

intuito de enfrentar o ambiente macroeconômico adverso. As autoridades introduziram medidas 

relativas à taxa de câmbio, ao regime de metas de inflação e a prudência fiscal de forma a 

responder ao menor crescimento do PIB e às pressões inflacionárias. 

O consumo das famílias segue como um dos principais fatores por trás do vigor do 

mercado doméstico, mas há preocupações quando a sua resiliência à alta inflação e maior 

endividamento das famílias. O setor financeiro se mantém saudável e vem atravessando este 
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período de menor crescimento sem maiores problemas. O crédito tem apresentado um 

crescimento moderado, o que alinhado a menores taxas de juros têm ocasionado uma melhore 

nos indicadores de inadimplência. (World Bank – Brazil, 2014) 

A vulnerabilidade do Brasil a eventos externos deve permanecer moderada devido às 

reservas internacionais que permanecem em patamares elevados, à favorável composição da 

dívida externa, ao elevado montante do investimento estrangeiro direto que segue financiando 

grande parte do déficit nas transações correntes, ao relativamente baixo nível de abertura ao 

comércio internacional quando comparado a outros emergentes, e a pequena parcela da dívida 

pública nas mãos de não residentes. 

O modelo macroeconômico brasileiro é adequado e sustentável no médio prazo. A política 

econômica segue flexível, possibilitando uma resposta a episódios adversos na economia global. 

O compromisso com o controle da inflação e a prudência fiscal diminuiu a vulnerabilidade da 

economia a choques externos. A dívida bruta do setor público deverá cair no futuro, apesar dos 

desafios de manter o equilíbrio fiscal frente à demanda por investimentos e a pressão popular 

por melhores serviços. Além disso, o regime de câmbio flutuante e o alto nível das reservas 

internacionais proporcionam ao Brasil uma proteção contra mudanças bruscas no 

comportamento do mercado e consequente reversão dos fluxos de capital. 

Em 2012, o governo lançou uma série de iniciativas para diminuir os custos da energia, 

reorganizar os pagamentos dos royalties do petróleo, aumentar o investimento em infraestrutura 

por meio de participação estrangeira e reestruturar o imposto estadual sobre valor agregado. O 

Brasil ainda apresenta diferenças regionais extremas, especialmente em indicadores sociais 

como saúde, mortalidade infantil e nutrição. Regiões como o Sul e o Sudeste mostram 

indicadores muito melhores do que o Norte e o Nordeste. (Rocha, 2013) 

 De acordo com Rocha (2003) houve enormes progressos na redução do desmatamento 

das florestas tropicais e de outros biomas sensíveis, mas o país ainda enfrenta desafios 

importantes na combinação entre os benefícios do crescimento agrícola, proteção ambiental e 

desenvolvimento sustentável. Com posição de destaque nas negociações sobre mudanças 

climáticas, o Brasil se comprometeu voluntariamente a diminuir as próprias emissões de gases 

causadores de efeito estufa. Até 2020, espera-se que essa redução fique entre 36,1% e 38,9%. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano Global de 2013 do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento coloca o Brasil como um dos responsáveis pela “ascensão do 

Sul” na nova geopolítica internacional, por suas estratégias de desenvolvimento inclusivas e 

centradas nas pessoas. Transferências de renda condicionadas e investimentos na saúde e na 

educação têm impulsionado o país para um modelo de desenvolvimento a ser seguido, já que o 

foco no aumento das capacidades e oportunidades das pessoas confere a esses países maior 

resiliência a crises ao criar sociedades mais coesas e integradas. (Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil, 2013) 
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O relatório revela que se o Brasil é referência de um novo modelo de desenvolvimento 

para o mundo, os desafios nacionais ainda são muitos. O passivo histórico do país reflete um 

legado negativo para o alcance do desenvolvimento humano pleno de sua sociedade. Ainda 

estamos atrás de muitos países no que tange a qualidade de vida e o nível educacional de nossa 

população. De acordo com o Relatório o país ainda apresenta, hoje, grandes desigualdades. São 

vários Brasis dentro do Brasil. É possível encontrar municípios em que a renda per capita mensal 

é de aproximadamente R$ 1.700,00, e outros em que o cidadão ganha, em média, cerca de R$ 

210,00. Há municípios em que mais de 80% dos adultos tem o ensino fundamental completo, 

enquanto em outras regiões isso não chega a 13%. É possível encontrar, no Sul brasileiro, 

municípios com esperança de vida ao nascer de mais de 78 anos, enquanto no Nordeste 

brasileiro há municípios em que um cidadão ao nascer tem expectativa de vida menor que 66 

anos. A comparação entre municípios realça as desigualdades e evidencia o abismo ainda 

existente entre as oportunidades dos brasileiros. 

Em 2013, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de 

adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) global para calcular o IDH 

Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros a partir de dados do Censo Demográfico de 

2010. Também se recalculou o IDHM, a partir da metodologia adotada, para os anos de 1991 e 

2000, por meio de uma minuciosa compatibilização das áreas municipais entre 1991, 2000 e 

2010 para levar em conta as divisões administrativas ocorridas no período e permitir a 

comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH global – saúde, educação 

e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de 

indicadores nacionais. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta 

no IDHM são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. 

O IDHM encontrado para o Brasil, em 2010, é de 0,7271. De acordo com as faixas de 

desenvolvimento humano municipal adotadas pelo Atlas Brasil 2013, o Brasil como um todo se 

encontra na faixa de Alto Desenvolvimento Humano, melhorando sua classificação em relação 

aos anos anteriores, quando figurava como Médio Desenvolvimento Humano, em 2000, e de 

Muito Baixo Desenvolvimento Humano, em 1991. Nas últimas décadas, o Brasil evoluiu de 0,493, 

em 1991, para 0,612, em 2000, até atingir o valor atual de 0,727. Dessa forma, o país apresenta 

uma evolução de 0,119, entre 1991 e 2000, e de 0,115, entre 2000 e 2010, crescendo ao todo 

0,234, entre 1991 e 2010. Em termos percentuais, seu desempenho foi de 24,1%, entre 1991 e 

2000, e de 18,8%, entre 2000 e 2010, correspondendo a um crescimento relativo total de 47,5% 

no período. 

De acordo com o relatório, o IDHM Longevidade do Brasil passou de 0,662, em 1991, 

para 0,727, em 2000, chegando, em 2010, a 0,816. Houve uma variação, em termos absolutos, 

de 0,154 entre os anos de 1991 a 2010, o que corresponde a um ganho de 9,2 anos na 

expectativa de vida ao nascer dos brasileiros nos últimos vinte anos. O indicador cresceu mais 
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no período de 2000 a 2010 (0,089), que corresponde a 5,3 anos, do que no período de 1991 a 

2000 (0,065), o que equivale a 3,9 anos. O desempenho relativo, entre 1991 e 2010, teve um 

aumento de 23,2% no indicador. Observou-se uma variação de 12,2%, entre 2000 e 2010, um 

valor superior àquela observada entre 1991 e 2000, que foi de 9,8%. 

Osório, Soares e Souza (2011), em pesquisa realizada pelo Instituto de Economia 

Aplicada (IPEA), revelam que o progresso brasileiro no combate à extrema pobreza desde 2003 

foi enorme. Naquele ano, 17 milhões de brasileiros sobreviviam com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 50,00 mensais, um quarto do salário mínimo (SM) daquele ano. Um em cada dez 

brasileiros sofria com a pobreza extrema. Seis anos depois, em 2009, levando em conta a 

inflação, o número de pessoas vivendo abaixo dessa mesma linha de pobreza tinha caído a 

quase metade. Ainda assim, 9 milhões de brasileiros permaneciam extremamente pobres. 

Resgatá-los da situação de privação aguda que enfrentam é um objetivo premente que, embora 

ambicioso, hoje está ao alcance do Brasil. Os autores ainda que revelam que: 

As transferências de renda têm sido fundamentais para a população extremamente pobre, 

pois parte considerável da força de trabalho das famílias nessa situação tem uma relação 

precária com o mercado de trabalho, o que faz com que suas rendas respondam de maneira 

tênue mesmo aos bons momentos da economia. Mas para muitas famílias extremamente pobres 

a transferência não é suficiente para a superação da pobreza extrema, apenas diminui um pouco 

a intensidade das privações. Uma parcela menor delas sequer recebe a transferência de renda. 

Os baixos valores das transferências e os erros de exclusão são os dois principais fatores que 

têm comprometido a maior efetividade do Programa Bolsa Família (PBF) no combate à pobreza 

extrema. (Osório, Soares & Souza, 2011) 

Todavia, revelam ainda que ambos são problemas contornáveis, o primeiro mais 

facilmente que o segundo. Aumentar os valores das transferências é factível em termos 

orçamentários e os erros de exclusão podem ser minimizados mediante o aperfeiçoamento do 

cadastro e mudanças nas formas de tratamento dos erros de inclusão. Essas mudanças 

transformariam o PBF em um programa de garantia de renda mínima para os extremamente 

pobres. As evidências aqui reunidas mostram que esse caminho levaria à erradicação da pobreza 

extrema do Brasil com um benefício de R$ 68,00 per capita – em reais de setembro de 2009 – a 

todas as famílias extremamente pobres. Mesmo levando em conta os erros de inclusão e as 

dificuldades inerentes ao monitoramento da renda dos beneficiários, o custo adicional de tal 

expansão, capaz de tirar mais 9 milhões de brasileiros da pobreza extrema, seria de R$ 14 

bilhões anuais, apenas 0,45% do PIB de 2009.  

Assim, na perspectiva dos autores, erradicar a pobreza extrema não é um objetivo 

inalcançável, pois além do ambiente econômico favorável, existe um conjunto de leis, normas, 

práticas e instituições que permitem que as transferências focalizadas de renda sejam 
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aumentadas em valor e cobertura, até que nenhum homem, mulher ou criança no Brasil fique 

com renda abaixo da linha de pobreza extrema por muito tempo. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em parceria com outros órgãos 

oficiais, elaborou em 2013 um relatório de Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro, o qual 

aponta que nos últimos 10 anos, a economia brasileira foi marcada pela combinação de 

crescimento econômico e melhoria da distribuição de renda. O PIB per capita real brasileiro 

aumentou 29% e foi caracterizado por uma evolução mais favorável da renda da população mais 

pobre. O Coeficiente de Gini vem caindo de forma significativa ao longo dos anos 2000, passando 

de 0,553 para 0,500 entre 2001 e 2011. Esses resultados positivos são complementados por 

diversas conquistas no campo da redução da pobreza, do mercado de trabalho, da educação, da 

saúde e do acesso a bens e serviços. 

 

Gráfico 2: Renda Domiciliar Real per capita (2001-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos 10 anos a economia brasileira foi marcada pela combinação de crescimento 

econômico e melhoria da distribuição de renda. O PIB per capita real brasileiro aumentou 29% e 

foi caracterizado por uma evolução mais favorável da renda da população mais pobre. O 

Coeficiente de Gini vem caindo de forma significativa ao longo dos anos 2000, passando de 0,553 

para 0,500 entre 2001 e 2011. Esses resultados positivos são complementados por diversas 

conquistas no campo da redução da pobreza, do mercado de trabalho, da educação, da saúde e 

do acesso a bens e serviços.  
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O crescimento econômico da última década beneficiou de forma mais significativa a 

população de renda mais baixa, contribuindo para reverter a histórica desigualdade no País. 

Entre 2001 e 2011, a renda dos 20% mais pobres aumentou em ritmo sete vezes maior do que 

a dos mais ricos (5,1% ao ano em média acima da inflação ante 0,7%). A renda média domiciliar 

per capita mensal dos 20% mais pobres passou de R$ 102 em 2001 para R$ 167 em 2011. 

(Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; et al, 2013) 

O Brasil vem gradativamente alterando suas características sociais. Estas alterações se 

dão em várias dimensões, principalmente nos últimos dez anos, como se demonstrou nesta 

análise. Avançou, cresceu e ampliou os direitos dos cidadãos brasileiros. Mas é inegável que 

ainda precisa avançar muito, e também em muitos aspectos. Percebe-se que as desigualdades 

entre as regiões brasileiras são alarmantes. E os conflitos e sequelas que decorrem destas 

desigualdades consubstanciam a secular problemática que assola o Brasil, a velha questão 

social brasileira. 

Verifica-se que o ritmo dos avanços sociais decorrentes dos efeitos sinérgicos de 

decisões de Estado, que focam no fortalecimento da agenda de políticas voltadas à 

universalização de direitos sociais e à inclusão de segmentos populacionais historicamente 

excluídos, seguem um compasso diferenciado do grau existente de desigualdade e pobreza no 

País, devendo-se ressaltar, a propósito, que as mazelas existentes são bem mais intensas que 

as ações envidadas para seu combate. 

Neste sentido, há de se destacar a necessidade de implementação de políticas públicas 

articuladas entre as três esferas de governo e com participação social. O resgate e ampliação da 

capacidade de planejamento, investimento do Estado e as decisões de políticas e econômicas, 

no sentido de fortalecer a proteção social são tarefas que se apresentam cada vez mais 

necessárias à dinâmica social brasileira, diante da dimensão da problemática social que se tem 

a resolver. 

 

2.2 ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: CONTROVÉRSIAS DE UM SISTEMA 

 

O fortalecimento dos direitos humanos em esfera mundial implica em diversas 

consequências, sejam econômicas, políticas, sociais ou acadêmicas. No contexto acadêmico, 

pode ser destacado a intensificação dos estudos das políticas públicas, que se revelam cada vez 

mais necessários, à medida em que se buscam novas formas de concretização desses direitos, 

em particular os direitos sociais.  

Os direitos sociais, são também conhecidos como direitos de segunda geração, e são 

marcados, a grosso modo, pela necessidade intervenção ou ação do Estado, que por meio do 

planejamento e execução de políticas públicas devem garantir direitos ao cidadão. Mais 
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precisamente, esses direitos englobam os direitos econômicos, sociais e culturais, foram 

formulados para garantir o exercício em sua plenitude dos direitos de primeira geração, que são 

relacionados à liberdade de cada individual. O conteúdo jurídico da dignidade humana vai, dessa 

forma, se ampliando na medida em que novos direitos vão sendo reconhecidos e agregados ao 

rol dos direitos fundamentais. 

Celina Souza (2006) revela que as últimas décadas registraram o ressurgimento da 

importância do campo de conhecimento denominado políticas públicas, assim como das 

instituições, regras e modelos que regem sua decisão, elaboração, implementação e avaliação. 

Vários fatores contribuíram para a maior visibilidade desta área. O primeiro foi a adoção de 

políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos países, em 

especial os em desenvolvimento. A partir dessas políticas, o desenho e a execução de políticas 

públicas, tanto as econômicas como as sociais, ganharam maior visibilidade. O segundo fator é 

que novas visões sobre o papel dos governos substituíram as políticas keynesianas do pós-

guerra por políticas restritivas de gasto. Assim, do ponto de vista da política pública, o ajuste 

fiscal implicou a adoção de orçamentos equilibrados entre receita e despesa e restrições à 

intervenção do Estado na economia e nas políticas sociais. Esta agenda passou a dominar 

corações e mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e recorrentes 

trajetórias inflacionárias como os da América Latina.  

O terceiro fator, mais diretamente relacionado aos países em desenvolvimento e de 

democracia recente ou recém-democratizados, é que, na maioria desses países, em especial os 

da América Latina, ainda não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de equacionar 

minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o 

desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de sua população. 

Respostas a este desafio não são fáceis nem claras ou consensuais. Elas dependem de muitos 

fatores externos e internos. No entanto o desenho das políticas públicas e as regras que regem 

suas decisões, elaboração e implementação, também influenciam os resultados dos conflitos 

inerentes às decisões sobre política pública. (Souza, 2006) 

As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação de interesses em torno 

de objetivos comuns, que passam a estruturar uma coletividade de interesses.  Segundo uma 

definição estipulativa: toda política pública é um instrumento de planejamento, racionalização e 

participação popular. Os elementos das políticas públicas são o fim da ação governamental, as 

metas nas quais se desdobra esse fim, os meios alocados para a realização das metas e, 

finalmente, os processos de sua realização (Bucci, 2001, p, 12). 

Na dinâmica brasileira, as políticas sociais estão relacionadas diretamente às condições 

vivenciadas pelo País em níveis econômico, político e social. São vistas, em alguns momentos, 

como mecanismos de manutenção da força de trabalho, e em outros como conquistas dos 

trabalhadores, ou como doação das elites dominantes, e ainda como instrumento de garantia do 

aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. (Faleiros, 1991, p.8)  
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2.2.1 O Estado e sua dinâmica de atuação no contexto capitalista   

 

O Século XIX destaca-se como um período de grandes reflexões voltadas ao capitalismo 

e seus reflexos sociais, econômicos e políticos. Muitos autores da época tornaram-se referências 

incontestáveis para a discussão, sendo explorados até na atualidade. Verifica-se que grande 

parte das análises voltadas às consequências ou sequelas do sistema são bastantes atuais, e 

que muitas previsões foram consolidadas, e algumas, como a revolução do proletariado 

idealizada por Marx, nunca foram alcançadas.  

Márcio Pochman (2002), em O trabalho sob o fogo cruzado, enfatiza que a sociedade 

capitalista convive desde seus primórdios com maior ou menor grau de exclusão social. Em 

função disso, o tema da desigualdade na economia de mercado não representa uma novidade, 

pois há muito tem sido constantemente objeto de estudos e pesquisas, bem como fonte de 

profundos debates acadêmicos e políticos. 

De acordo com Hobsbawm (1994), as operações de uma economia capitalista jamais são 

suaves, e flutuações variadas, muitas vezes severas, fazem parte integral dessa forma de reger 

os assuntos do mundo. O chamado “ciclo comércio”, de expansão e queda, era conhecido de 

todo homem de negócios do século XIX. Esperava-se que se repetisse, com variações, a cada 

período, de sete a onze anos. Uma periodicidade um tanto mais extensa começara a chamar a 

atenção no fim do século XIX, quando observadores perceberam em retrospecto as inesperadas 

peripécias das décadas anteriores. Um boom espetacular, batedor de recordes, de cerca de 1850 

a início da década de 1870, fora seguido por vinte e tantos anos de incertezas econômicas, e 

depois por outra onda, marcadamente secular de progresso na economia mundial. 

Destaca ainda o historiador egípcio que a história dos vinte anos após 1973 é a de um 

mundo que perdeu suas referências e resvalou para a instabilidade e crise. E, no entanto, até a 

década de 1980 não estava claro como as fundações da Era de Ouro haviam desmoronado 

irrecuperavelmente. A natureza global da crise não foi reconhecida e muito menos admitida nas 

regiões não comunistas desenvolvidas, até depois que uma das partes do mundo (a do 

socialismo real) desabou inteiramente. Mesmo assim, durante muitos anos os problemas 

econômicos ainda eram “recessões”. O tabu de meio século sobe o uso do termo “depressão”, 

lembra a Era da Catástrofe, não foi inteiramente rompido. O simples uso da palavra poderia 

conjurar a coisa, embora as “recessões” da década de 1980 fossem “as mais sérias em cinquenta 

anos” – uma expressão que na verdade evitava especificar o período de fato, a década de 1930. 

Percebe-se, no entanto, que embora as economias desenvolvidas tenham resistido à 

denominação real, depressão, para a grande crise que se instalava mundialmente, nas regiões 

mais pobres do globo esta realidade era incontestável, conforme enfatiza Hobsbawm (2004, p. 

395): 
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(...) a situação em regiões particulares do globo era considerada menos cor-de-
rosa. Na África, na Ásia ocidental e na América Latina cessou o crescimento do 
PIB per capta. A maioria das pessoas na verdade se tornou mais pobre na 
década de 1980, e a produção caiu durante a maior parte dos anos da década 
nas duas primeiras dessas regiões, e por alguns anos na última. Ninguém 
duvidou seriamente de que, para essas partes do mundo, a década de 1980 foi 
de severa “depressão”. Quanto às economias da área antes entendida como de 
“socialismo real” ocidental, que haviam continuado um modesto crescimento na 
década de 1980, desabaram completamente após 1989. Nessa região, a 
comparação das crises após com a Grade Depressão era perfeitamente 
adequada, embora subestimasse a devastação no início da década de 1990. 

 

De acordo com Bauman (2004), o presente estágio planetário o “problema do 

capitalismo”, aa disfunção mais gritante e potencialmente explosiva da economia capitalista, está 

mudando da exploração para a exclusão. É essa exclusão, mais do que a exploração apontada 

por Marx um século e meio atrás, que hoje está na base dos casos mais evidentes de polarização 

social, de aprofundamento e desigualdade e de aumento do volume de pobreza, miséria e 

humilhação. 

Uma das consequências mais explícitas e cruéis do modelo neoliberal é o encolhimento 

da atuação do Estado. Tal característica, que tem como pano de fundo essencial o corte de gasto 

público e a redução dos direitos sociais, acarretam sérias consequências nas sociedades 

mundiais, mas certamente, afetam de forma muito mais intensa os países que ainda estão na 

batalha para o alcance do desenvolvimento. 

Braz (2009) enfatiza que o objetivo primordial do Estado é proporcionar o maior nível de 

bem-estar possível à sociedade. Como o bem-estar social é determinado principalmente pelo 

conjunto de bens materiais colocados à disposição da sociedade, em qualquer situação o seu 

objetivo principal é o desenvolvimento econômico e a maneira de se relacionar com a economia 

será determinada pelo estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Mesmo que a análise 

marxista aponte como principal objetivo a defesa do interesse das classes dominantes, o 

crescimento econômico impõe-se como meta a ser perseguida. Assim, o Estado não é uma 

instituição abstrata, completamente alheia à vida real e material dos indivíduos. De acordo com 

o autor: 

 

Ele influencia as condições de produção destes bens materiais, ao mesmo 
momento em que é influenciado pela correlação de forças políticas que atuam 
na sociedade, a partir da importância política que cada segmento social 
conquista ao longo do desenvolvimento econômico. Quando, por algum motivo, 
sua forma de atuação se afasta dessa lógica, ela é substituída. É por isso que 
não vamos encontrar um modelo comum de atuação do Estado em países com 
realidades econômicas diferentes. Da mesma forma e pelas mesmas causas não 
devemos esperar também que o Estado seja neutro em sua ação. Suas formas 
de atuação são determinadas por circunstâncias históricas e, embora tenham 
uma ordem natural de evolução, vão ser determinadas pelas realidades de cada 
circunstância. (Braz, 2009, p. 05) 
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Carinhato (2008) enfatiza que é a partir da crise do modelo econômico do pós-guerra, em 

1974, quando a economia mundial foi jogada numa recessão, que as ideias neoliberais passaram 

a ter espaço. O receituário liberal era duro: a manutenção do Estado forte na capacidade de 

romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos 

sociais e nas intervenções econômicas. Em sua aplicação prática, a construção da hegemonia 

neoliberal iniciou-se ao final dos anos 70, quando foi eleita Margaret Thatcher em 1979 na 

Inglaterra e Ronald Reagan em 1981 nos EUA. 

Para Pochmann (2002), por um lado, a desordem monetária internacional e a crise fiscal 

dos Estados nacionais indicavam um rompimento dos compromissos das políticas 

macroeconômicas com om pleno emprego e com o processo de homogeneização social 

estabelecidos no pós-guerra, por outro lado, a busca de maior flexibilidade no mercado e nas 

relações de trabalho vinha obstruir um conjunto de dispositivos institucionais que contribuíam 

para a construção de sociedades salariais mais solidárias e menos heterogêneas. 

De acordo com Mariano (2007), nos anos 1980, e, especialmente após o fim da Guerra 

Fria, o sistema internacional baseado na lógica da bipolaridade desintegrou-se dando lugar a 

uma nova ordem mundial. Essa mudança trouxe em seu início uma série de incertezas quanto 

ao modo como esse sistema reencontraria seu equilíbrio e quais seriam as novas regras que 

regulamentariam a relação entre os Estados. Alguns aspectos ficaram claros desde o início: com 

o fim da bipolaridade, as organizações internacionais ganharam maior importância, assim como 

as iniciativas de cooperação entre os países (entre elas os processos de integração regional); os 

Estados Unidos tornaram-se o principal ator do sistema internacional – embora no final dos anos 

1980 ainda não fosse possível avaliar a extensão de seu papel hegemônico – e as relações entre 

os Estados seriam influenciadas pelo fenômeno da globalização. 

O fenômeno da globalização tem uma relação direta e dinâmica com a lógica da 

regionalização, ao transformar o contexto e as condições da interação e da organização social, 

levando a um novo ordenamento das relações entre território e espaço socioeconômico e político. 

Outro papel atribuído aos Estados por essa visão da globalização é o de garantir um clima interno 

confiável para o desenvolvimento dos negócios e útil também para atrair capital financeiro – e 

com ele a disponibilidade de crédito para o financiamento das atividades econômicas no âmbito 

doméstico –, bem como para a captação de recursos necessários aos seus investimentos em 

infraestrutura, visando o aprofundamento do ciclo de desenvolvimento. A perspectiva que 

enfatiza apenas as questões estritamente econômicas supõe como consequência da 

globalização o enfraquecimento dos Estados enquanto atores internacionais. Os governos que 

anteriormente estabeleciam e regulavam as condições externas do mercado tornaram-se alvos 

da especulação internacional, principalmente no âmbito financeiro. Esse contexto de incerteza 

gera forte preocupação pela regulamentação internacional da globalização, especialmente na 

área financeira. (Mariano, 2007) 
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De acordo com Forjaz (2000), o Estado perdeu totalmente a importância como agência 

decisória, tendo sucumbido diante da força poderosa do mercado globalizado e dos fluxos 

financeiros que não respeitam as fronteiras nacionais. Essa visão extremada está principalmente 

nos círculos políticos, nas organizações multilaterais e no mundo dos negócios, tendo, portanto, 

alta capacidade de fazer barulho e amplificar sua versão radical sobre a globalização do mundo, 

influenciando, assim, a opinião pública em geral. 

Enfatiza ainda Forjaz (2000) que em termos dos fluxos reais de atividade econômica, os 

Estados-Nações já perderam seus papéis como unidades significativas de participação na 

economia global do atual mundo sem fronteiras. Existe outra visão, outra versão, mais moderada, 

a respeito da mundialização em que se vive na atualidade e que predomina nos meios 

acadêmicos, tanto entre economistas como em outras especialidades de cientistas sociais: a 

versão moderada predomina nas universidades e nos centros de pesquisa, o que não quer dizer 

que esteja ausente entre políticos, burocratas, consultores empresariais e executivos, assim 

como a visão extremada (ou radical) também está presente na obra e na cabeça dos acadêmicos. 

Uma terceira perspectiva teórica, predominante nos setores intelectuais ou entre políticos de 

esquerda, que nega totalmente o fenômeno da globalização, considerando-o uma “moda 

intelectual passageira”, sem nenhuma consistência teórica e sem nenhum respaldo efetivo em 

dados empíricos. 

 

A formação do Estado Nacional constituiu um longo processo histórico entre os 
séculos VIII e XIV na Europa Ocidental, durante o feudalismo, e envolveu a 
construção paulatina de uma autoridade central e soberana que foi aos poucos 
submetendo entidades de poder subnacionais, o feudo e a cidade (ou burgo), 
assim como entidades de poder supranacionais, isto é, a Igreja Católica e o 
Santo Império Romano Germânico, que representou a união da cristandade 
ocidental e se espraiou desde a Alemanha até a Espanha, incluindo todos os 
atuais países da Europa Ocidental. A autoridade central do soberano aos poucos 
se impôs e sobrepujou os particularismos locais, assim como os poderes amplos 
do Papa e do Imperador, ou seja, o poder real tornou-se mais abrangente do que 
o dos senhores feudais e o da burguesia das cidades e suplantou também 
aqueles poderes de âmbito mais extenso do que o nacional. Em torno do poder 
real fortalecido sobre um território definido, a identidade política dos cidadãos 
passou a ser definida como identidade nacional. (Forjaz, 2000, p. 04) 

 

 

Em Identidade, Bauman (2004) afirma que globalização significa que o Estado não tem 

mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida e inabalável com a nação, tendo transferido 

a maior parte de suas tarefas intensivas em mão-de-obra e capital aos mercados globais, 

passando a ter muito menos necessidade de suprimentos de fervor patriótico. Enfatizando ainda 

que: 

 
E assim, todos os parceiros no casamento do Estado-nação se mostram cada 
vez mais indiferentes com relação à união e deixam se levar, de modo lento, mas 
constante, na direção do novo padrão político dos CSS (“casais 
semisseparados”), que agora está na moda. (Bauman, 2004, p. 34) 
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Uma outra destacada consequência do sistema neoliberal é a tendência das privatizações 

de empresas estatais. De acordo com Boito Júnior (2007), a política de privatização é um 

elemento do modelo neoliberal que atinge de modo desigual os diferentes setores da burguesia. 

Ela tem, como indicamos, aumentado o patrimônio e os lucros do grande capital em detrimento 

do médio capital e ferido os interesses da camada burocrática que controlava essas grandes 

empresas estatais. A redução das empresas estatais significa, do ponto de vista da estrutura de 

classes, a redução de um setor da burguesia nacional, pois a cúpula dessas empresas 

funcionava como uma burguesia nacional de Estado. Juntamente com a expansão da nova 

burguesia de serviços, essa é outra mudança importante que ocorreu na composição da 

burguesia brasileira. 

 

2.2.2 Políticas Públicas: conceitos e marcos teóricos 

 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos EUA, 

rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa 

área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na 

produção dos governos. Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 

desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de 

uma das mais importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de 

políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer 

relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos 

estudos sobre a ação dos governos. (Souza, 2006) 

 
O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos estudos 
sobre políticas públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o 
governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e 
(b) analisado por pesquisadores independentes. A trajetória da disciplina, que 
nasce como subárea da ciência política, abre o terceiro grande caminho trilhado 
pela ciência política norte-americana no que se refere ao estudo do mundo 
público. O primeiro, seguindo a tradição de Madison, cético da natureza humana, 
focalizava o estudo das instituições, consideradas fundamentais para limitar a 
tirania e as paixões inerentes à natureza humana. O segundo caminho seguiu a 
tradição de Paine e Tocqueville, que viam, nas organizações locais, a virtude 
cívica para promover o “bom” governo. O terceiro caminho foi o das políticas 
públicas como um ramo da ciência política para entender como e por que os 
governos optam por determinadas ações. (Souza, 2006, p. 03) 

 

Não se pode precisar um período específico do surgimento das primeiras identificações 

chamadas políticas sociais, visto que, como processo social, elas se originam na confluência dos 

movimentos de ascensão do capitalismo como a Revolução Industrial, das lutas de classe e do 

desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem relaciona-se aos movimentos de massa 
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socialmente democratas e à formação dos estados-nação na Europa Ocidental do final do século 

XIX, porém sua generalização situa-se na transição do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista especialmente em sua fase tardia, após a Segunda Guerra Mundial 

(Behring & Boschetti, 2006, p.47). 

Piana (2009) enfatiza que a política social surge no capitalismo com as mobilizações 

operárias e a partir do século XIX com o surgimento desses movimentos populares, é que ela é 

compreendida como estratégia governamental. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, do 

século XVIII a meados do século XIX, esta trouxe consequências como a urbanização 

exacerbada, o crescimento da taxa de natalidade, fecunda o germe da consciência política e 

social, organizações proletárias, sindicatos, cooperativas na busca de conquistar o acolhimento 

público e as primeiras ações de política social. Ainda nesta recente sociedade industrial, inicia-

se o conflito entre os interesses do capital e os do trabalho.  

Souza (2006) ressalta que a teorização das políticas públicas contou com quatro “pais” 

fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. Easton.  

 

 Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de política pública), ainda 

nos anos 30, como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico com a produção 

empírica dos governos e também como forma de estabelecer o diálogo entre cientistas 

sociais, grupos de interesse e governo. 

 Simon (1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos 

(policy makers), argumentando, todavia, que a limitação da racionalidade poderia ser 

minimizada pelo conhecimento racional. Para Simon, a racionalidade dos decisores 

públicos é sempre limitada por problemas tais como informação incompleta ou imperfeita, 

tempo para a tomada de decisão, auto interesse dos decisores, etc., mas a racionalidade, 

segundo Simon, pode ser maximizada até um ponto satisfatório pela criação de estruturas 

(conjunto de regras e incentivos) que enquadre o comportamento dos atores e modele 

esse comportamento na direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca 

de maximização de interesses próprios.  

 Lindblom (1959; 1979) questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propôs 

a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas, tais 

como as relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório 

o que não teria necessariamente um fim ou um princípio. Daí por que as políticas públicas 

precisariam incorporar outros elementos à sua formulação e à sua análise além das 

questões de racionalidade, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos 

e dos grupos de interesse.   

 Easton (1965) contribuiu para a área ao definir a política pública como um sistema, ou 

seja, como uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. Segundo Easton, 
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políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse, que 

influenciam seus resultados e efeitos. 

 

Faleiros (1991) revela que as políticas sociais ora são vistas como mecanismos de 

manutenção da força de trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do 

bloco no poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora como 

instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. 

O estado liberal é caracterizado pelo indivíduo que busca seu próprio interesse econômico 

proporcionando o bem-estar coletivo, predomina a liberdade e competitividade, naturaliza a 

miséria, mantém um Estado mínimo, ou seja, para os liberais, o Estado deve assumir o papel 

“neutro” de legislador e árbitro, e desenvolver somente ações complementares ao  mercado e as 

políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício e devem ser um paliativo, o que significa que 

a pobreza deve ser minimizada pela caridade privada. É, portanto, o mercado livre e ilimitado que 

regula as relações econômicas e sociais e produz o bem comum. (Piana, 2009) 

 

2.2.3 Políticas Públicas no Brasil: Perspectivas e desafios no conflito de combate à 

pobreza 

 

No conjunto dos países do mundo, o Brasil não se destaca por ser aquele registrou o mais 

rápido decréscimo na taxa de pobreza extrema e na desigualdade de renda. Apesar disso, 

encontra-se numa posição privilegiada por conseguir diminuir simultaneamente a taxa de 

pobreza e a desigualdade dos rendimentos. (IPEA, 2010). No período recente, essa não é uma 

trajetória comum entre outros países, tampouco pode ser desprezada, sobretudo quando 

considerada a tradição brasileira de significativos descompassos entre indicadores econômicos 

e sociais. Ainda que se observe que o movimento recente de redução da pobreza tem sido mais 

forte que o da desigualdade, ressalta-se que do ponto de vista das projeções no tempo desses 

mesmos indicadores há o alcance de uma posição social cada vez mais próxima das nações 

desenvolvidas.  

De acordo com Silva (2010), a política social no Brasil tem assumido uma perspectiva 

marginal e assistencialista, desvinculada das questões macroeconômicas, servindo mais para 

regulação ou administração da pobreza num dado patamar. Esse quadro começa a ser alterado 

com a instituição da Seguridade Social, introduzida na Constituição Federal de 1988, em 

decorrência de lutas sociais pela ampliação e universalização de direitos sociais. Contudo, a crise 

fiscal do Estado nos anos 1980 e a adoção do Projeto Neoliberal, nos anos 1990, abriram espaço 

para programas focalizados na população pobre. 

Mesmo com a universalização das atenções primárias de saúde e do ensino fundamental, 

estas não alcançaram patamar desejável de universalização. A consequência foi a expansão do 
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ensino privado e de planos de saúde contratados principalmente por pessoas da classe média, 

com recente ampliação entre segmentos de poderes aquisitivos muito baixos. 

 
 
Com a Constituição Federal de 1988 é que começam a se desenvolver, na 
prática, tendências de descentralização e de municipalização, colocadas na 
agenda política brasileira pela luta dos movimentos sociais dos anos 1980. A 
Assistência Social, política não contributiva, que, juntamente com a Saúde, 
política que se propõe universal, e a Previdência Social, política contributiva, 
passam a constituir a Seguridade Social preconizada pela referida Constituição. 
No campo das políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da pobreza no 
Brasil, a ampliação do benefício mínimo da Previdência Social para 
trabalhadores urbanos e rurais para um salário mínimo e a extensão da 
aposentadoria para os trabalhadores rurais, independentemente de contribuição 
passada, representam medidas de significativo impacto na vida de amplo 
contingente da população brasileira. (Silva, 2010, p. 04) 

 

O Bolsa Família beneficia aproximadamente 13 milhões de famílias – mais de 50 milhões 

de pessoas –, uma boa parte da população brasileira de baixa renda. O programa teve papel 

fundamental na proteção dessas pessoas contra os efeitos da crise econômica global de 2009. 

Também para melhorar a qualidade de vida dos pobres da zona rural, o Banco Mundial apoia o 

Projeto de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos do Ceará, que ajudou a construir um 

canal de mais de 200km em Fortaleza. Dessa forma, foi garantido o provimento de água para 

mais de 2 milhões de pessoas, por 30 anos, em uma das regiões mais áridas do país. No futuro, 

o canal será expandido para um porto e distrito industrial próximo, o que ajudará a criar empregos 

e impulsionar o crescimento do estado. (World Bank – Brazil, 2014) 

Osterne (2005) afirma que as razões que determinam o processo de exclusão social na 

sociedade brasileira tais como: concentração excessiva da renda; baixos salários; elevados 

níveis de desemprego e baixos índices de crescimento, especialmente daqueles setores que 

poderiam expandir o emprego, como muito bem lembram os autores do projeto Fome Zero 

(governo Lula), não são conjunturais. Ao contrário, são endógenos ao atual padrão de 

crescimento e, assim, resultados inseparáveis do modelo econômico vigente. Forma-se dessa 

maneira, um verdadeiro círculo vicioso, da "questão social", no país - desemprego crescente, 

queda do poder aquisitivo, redução da oferta de alimentos, mais desemprego, maior queda do 

poder aquisitivo e maior redução na oferta de alimentos. 

Ivo (2008) enfatiza que no encaminhamento de um projeto inédito de construção da 

cidadania no Brasil, na década de 1980, o movimento de trabalhadores, articulado a inúmeros 

movimentos sociais, conseguiu reconhecer, estender e ampliar os direitos sociais para 

segmentos de trabalhadores não-contributivos, como a previdência rural, orientados por uma 

perspectiva de universalidade. Do ponto de vista das políticas sociais, a Constituição Brasileira 

de 1988 foi inovadora, antecipando-se a um conjunto de políticas de renda básica, que apenas 

começavam a ser discutidas e formuladas na Europa, diante das mudanças do mundo do 

trabalho, com o desemprego de longa duração. No entanto, essa perspectiva de universalidade, 
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que marcou as mudanças das políticas sociais na Constituição de 1988, perde gradativamente 

prioridade, passando a ação social a orientar-se segundo uma concepção focalizada sobre os 

mais pobres, especialmente no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. De acordo com o 

autor: 

Esse deslocamento do desenho e da concepção das políticas sociais ocorre num 
contexto internacional que enfatiza o combate à pobreza, como condição 
compensatória aos efeitos perversos dos ajustes da década anterior, mas 
converge, ao mesmo tempo, para a demanda histórica da cidadania, no Brasil, 
na direção da superação das condições de reprodução de inúmeras famílias 
submetidas a níveis de extrema pobreza. Assim, ao final da década de 1990, as 
novas políticas sociais (voltadas para o combate focalizado sobre os mais 
pobres) se reorientam para a formulação e implementação de programas de 
transferência de renda. E esta ação, a partir de 20044, com o governo Lula, 
ganha eficácia institucional de cobertura nos limites da população-alvo definida 
pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. (Ivo, 2008, p. 23) 

 

Na perspectiva de Pochmann (2011), o último ciclo de expansão produtiva no Brasil durou 

cinco décadas (1930 a 1980), estabelecendo à economia social um papel secundário e 

subordinado às decisões de gastos dos setores privado e público. Naquela época predominou a 

máxima governamental de atribuir à dinâmica do rápido crescimento econômico a própria 

responsabilidade pela trajetória da distribuição da renda, o que deixava, por consequência, papel 

residual e estreito ao avanço da autonomia relativa do gasto social. De acordo com o autor: 

 
Somente com a Constituição Federal de 1988, responsável pela consolidação 
dos grandes complexos do Estado de Bem-Estar Social no Brasil, especialmente 
no âmbito da seguridade social (saúde, previdência e assistência social), que o 
gasto social como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) passou a crescer, 
salvo o seu congelamento relativo durante a década de 1990 conduzido pelas 
políticas neoliberais. Nos dias de hoje, o gasto social agregado equivale a cerca 
de 23% do PIB, ou seja, quase 10 pontos percentuais a mais do verificado em 
1985 (13,3%). Noutras palavras, constata-se que a cada quatro reais gastos no 
País, um real encontra-se vinculado diretamente à economia social. Se for 
contabilizado também o seu efeito multiplicador (elasticidade de 1,8) pode-se 
estimar que quase a metade de toda a produção de riqueza nacional relaciona-
se direta e indiretamente à dinâmica da economia social. Essa novidade na 
composição da dinâmica econômica puxada pelo gasto social impõe diferenças 
significativas com outras fases de expansão produtiva. (Idem, p. 13) 

 
 

Na conjuntura dos anos 1990, um conjunto de fatores atua sobre as condições de 

reprodução da pobreza e das desigualdades: a expansão da precarização no mercado de 

trabalho; os indicadores do desemprego; a redução dos valores de remuneração do trabalho, 

especialmente para segmentos que ganham acima do salário mínimo; e a reorientação do 

desenho das políticas sociais de assistência em termos de programas compensatórios de 

transferência de renda. É a partir, portanto, desses fatores que se pode analisar o alcance e os 

limites das políticas de transferência de renda sobre os mais pobres, especialmente a partir de 

2004. (Ivo, 2008) 
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Para Pochmann (2011), o impacto econômico do avanço do Estado de Bem-Estar Social 

no Brasil ainda não tem sido adequado e plenamente percebido. Tanto assim que continua a se 

manifestar constantemente a perspectiva liberal-conservadora que considera o gasto social 

secundário, quase sempre associado ao paternalismo de governantes e, por isso, passível de 

corte. A relevância do novo papel da economia social no País pode ser percebida pelos 

resultados de queda na desigualdade da renda do trabalho e nas taxas de pobreza absoluta e 

extrema. Tanto assim, que, em 2016, o Brasil pode romper com uma das marcas do 

subdesenvolvimento: a superação da pobreza extrema. Disso deriva o fato de o rendimento atual 

das famílias depender, em média, de quase 1/5 das transferências monetárias derivadas das 

políticas previdenciárias e assistenciais da seguridade social brasileira. Antes da Constituição 

Federal de 1988, as famílias não chegavam a deter, em média, 10% dos seus rendimentos das 

transferências monetárias. 

 
 
Dentro deste novo contexto que a retomada da dinâmica expansionista da 
produção e, por consequência, da ocupação da força de trabalho, combinada 
com a reorientação das políticas públicas terminaram por estabelecer um novo 
padrão de mudanças sociais no Brasil. A ascensão social aponta para alterações 
na identidade social mais inclusiva. (Pochmann, 2011, p. 15) 

 

De acordo com Ivo (2008), a “focalização” da política social é um conceito que se situa 

antes de tudo ao nível de uma instância instrumental e operativa, vinculada à ideia das despesas 

sociais. Focalizar é estabelecer mecanismos e critérios para delimitar “quem” tem direito aos 

benefícios instituídos como subsídio público. Trata-se de uma política destinada a domínios que 

não questionam a reforma estrutural. No seu desenho eles estão deslocados da dimensão 

institucional do seguro social. Sua operacionalização se faz a partir da diferenciação do acesso; 

do incentivo ao consumo dos pobres, através da monetarização e da descentralização das ações 

e controle social dos programas ao nível local. O modelo da política social focalizada contém, 

portanto, três paradigmas: o primeiro se refere à eficácia do gasto social, priorizando a atenção 

aos mais pobres. Esta intervenção estratégica e flexível (por princípio) permite reorientar as 

prioridades governamentais, quando necessário. O segundo implica uma racionalidade 

econômica, pela inserção dos pobres no mercado, através das transferências monetárias diretas. 

O terceiro, de natureza social e política, define-se por uma concepção partilhada de 

responsabilidades entre Estado, municipalidades e sociedade quanto ao encaminhamento da 

questão da pobreza através de modalidades de local governance, do empowerment e da 

participação cidadã. 

 
Vistos em conjunto, a melhoria da renda resultante da evolução positiva do valor 
do salário mínimo – SM e as transferências de renda dos programas sociais do 
Estado permitiram que um número importante de famílias escapasse da condição 
da miséria (indigência) e da pobreza nos últimos anos. Entre 2003 e 2005, 
observa-se uma queda contínua do número de pobres e indigentes12. Em 2003, 
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segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD, o 
Brasil tinha 27,4 milhões de indigentes, o que equivalia a 16,1% da população 
brasileira, e 64 milhões de pobres, ou seja, 37,2%. Estes percentuais caem para 
11,3% e 30,1%, respectivamente, em 2005, observando-se uma queda de 7,1 
pontos percentuais dos pobres. (Ivo, 2008, p. 12) 
 
 

É perceptível que mesmo com os significativos avanços verificados no cenário brasileiro 

referentes à atuação do Estado no combate à pobreza, ainda há muito a avançar, pois os 

desníveis de renda, e consequentemente, as disparidades sociais, são gritantes. Conforme 

verificado acima, várias foram as ações envidadas e políticas delineadas pelo Estado para a 

diminuição da pobreza no País, no entanto, tais políticas geralmente revelam fragilidades diante 

do gigantismo apresentado pela questão social no Brasil. Entre tais fragilidades, destaca-se uma 

em especial, que frequentemente é apontada no cenário internacional como grande fator de 

dificuldade para o alcance da excelência quando se trata de política pública, a avaliação, ou a 

metodologia de avaliação das políticas sociais. Sendo este o foco de análise do item a seguir. 

 

2.2.4 Avaliação de políticas públicas no Brasil 

 

Avaliação é uma atividade corriqueira e espontânea realizada por qualquer indivíduo 

acerca de qualquer atividade humana, sendo um instrumento fundamental para conhecer, 

compreender, aperfeiçoar e orientar as ações de indivíduos ou grupos. Uma forma de olhar o 

passado e o presente sempre com vistas ao futuro, fazendo parte dos instrumentos de 

sobrevivência de qualquer indivíduo ou grupo, resultado de uma necessidade natural ou instintiva 

de sobreviver, evitando riscos e buscando prazer e realizações (Belloni, Magalhães & Souza, 

2007). 

De acordo com Castro (1989), em estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de Políticas 

Públicas da UNICAMP, a avaliação de políticas ou programas governamentais de corte social 

constitui um campo particular de pesquisa social, que se expande a partir dos anos 60 nos 

Estados Unidos, no bojo dos programas de combate à pobreza, implementados pela 

administração Johnson. Buscava-se encontrar o “melhor modelo” ou referencial metodológico 

que permitisse avaliar o grau de sucesso/fracasso das intervenções estatais na área social, 

através da construção de métodos avaliativos pautados em critérios definidos a priori, onde 

geralmente eram consideradas as variáveis contextuais que podem obstaculizar (ou facilitar) o 

processo de intervenção.  

A pesquisa de avaliação de políticas expande-se apenas nos anos 80, no contexto do 

processo de transição política e do seu impacto sobre a necessidade de formulação de políticas 

sociais mais equânimes, como direito inalienável do cidadão, na construção da democracia 

almejada. Inúmeros estudos e diagnósticos analisaram a perversidade do padrão brasileiro de 
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proteção social, consolidado no pós-64, indicando a urgência de reformas que combatessem as 

profundas desigualdades presentes na estrutura social brasileira. Entretanto, a pesquisa de 

avaliação é ainda bastante incipiente no Brasil, apresentando-se de forma assimétrica e pouco 

sistemática entre os diferentes tipos de política social. Destaca ainda: 

 
 
A avaliação é o instrumento de análise mais adequado para sabermos se uma 
política está sendo implementada, no sentido de observar criticamente a 
distância entre as consequências pretendidas e aquelas efetivadas, detectando 
as disparidades entre metas e resultados. Se ampliarmos a tarefa de avaliação 
para além da mensuração entre metas previstas e resultados obtidos com a 
implementação de uma dada política ou programa social, procurando detectar os 
nexos causais explicativos do seu baixo grau de efetividade, será possível obter 
informações adicionais que podem ser utilizadas para alterar os programas e os 
modos de implementação. (...) O conteúdo das políticas sociais - como fator de 
mudança ou de conservação da ordem social – depende principalmente da 
natureza do Estado, ou seja, dos arranjos políticos que lhes dão sustentação que 
definem as prioridades na alocação dos recursos públicos extraídos da 
população. Depende, portando, das condições em que se dá o conflito político 
mais ou menos aberto a instituições democráticas garantidoras do maior grau de 
transparência do processo decisório e do acesso de organizações populares à 
arena onde são decididos os objetivos das políticas e programas sociais, assim 
como as prioridades na destinação dos recursos. (Castro, 1989, p. 08) 

 

Os estudos de avaliação de políticas sociais possuem como problemas-chave a formulação 

e a implementação de programas. A formulação de políticas sociais refere-se à escolha de uma 

dada política, a partir de princípios que fundamentam o seu conteúdo, indicando os valores 

embutidos nos objetivos pretendidos com a sua execução. Nesta etapa, que envolve 

necessariamente uma certa concepção da relação Estado-Sociedade, a análise de políticas 

sociais procura detectar a dinâmica do processo decisório caracterizado por constantes 

barganhas, pressões, contrapressões, e não raro, por definições do próprio objeto das decisões 

à medida que toda política é uma forma de intervenção na realidade condicionada por interesses 

ou expectativas sociais. (Lamounier, 1982, p. 45), 

Os maiores problemas para implementação de políticas sociais relacionam-se à 

execução, podendo ser mencionados os constrangimentos burocrático-administrativos, 

institucionais e econômicos que podem obstaculizar os objetivos previstos e desejados com a 

implementação de uma dada política, pois, apesar do caráter predominantemente político do 

processo decisório, é impossível desconhecer que toda política pública obedece a 

condicionamentos específicos, de várias ordens. Por esta razão, Pressman e Wildavsky (1984, 

p. 19) assinalam que o “valor” de uma política deve ser avaliado não apenas em termos de seu 

conteúdo, mas também na potencialidade de sucesso de sua implementação. Verifica-se em 

Majone (1984, p. 68): 

 

A análise da formação e implementação de políticas sociais só ganha sentido se 
remetida à importância do papel ativo do Estado e de suas instituições sobre a 
alocação de recursos e valores que visam reduzir as desigualdades sociais 
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estruturalmente produzidas pelas relações de mercado, no sentido de promover 
o bem-estar dos cidadãos, em particular, dos segmentos mais penalizados pelo 
sistema, os menos destituídos. Se entendidas como mecanismos de mudança 
social, as práticas sociais deveriam atuar como instrumentos de redistribuição de 
renda, decisivos à promoção de maior equidade e justiça, e não como mero 
recurso de legitimação política ou mecanismo de intervenção estatal subordinado 
à lógica da acumulação capitalista. 

 

Vários são os autores que travaram a diferenciação de avaliação de políticas públicas de 

outras modalidades de avaliação, entre eles destaca-se Arretche (1998) que designa como 

avaliação política e análise de políticas públicas. A avaliação política, segundo a autora, se dedica 

a analisar o processo de tomada de decisão que resulta na adoção de determinado tipo de 

política pública. Nessa perspectiva, a avaliação política não está voltada para análise da 

natureza, dimensão ou abrangência de uma política social, mas destina-se a compreender e 

explicar os motivos, razões ou argumentos que levam (ou levaram) os governos a adotarem 

determinados tipos de políticas públicas, em detrimento de outros. A avaliação política se dedica 

a explicar o processo decisório e os fundamentos políticos que explicam a existência de uma 

política social, constituindo um objeto de estudo privilegiado da ciência política. Esse tipo de 

avaliação, assim, pouco se preocupa em compreender o escopo ou funções, ou mesmo a 

composição de uma dada política social. 

De acordo com Boschetti (2008), essa distinção se baseia na compreensão de que avaliar 

pressupõe determinar a valia ou o valor de algo; exige apreciar ou estimar o merecimento, a 

grandeza, a intensidade ou força de uma política social diante da situação a que se destina. 

Avaliar significa estabelecer uma relação de causalidade entre um programa e seu resultado, e 

isso só pode ser obtido mediante o estabelecimento de uma relação causal entre a modalidade 

da política social avaliada e seu sucesso e/ou fracasso, tendo como parâmetro a relação entre 

objetivos, intenção, desempenho e alcance dos objetivos. É consenso entre os autores citados 

acima que a avaliação tem como principal objetivo estabelecer um valor ou julgamento sobre o 

significado e efeitos das políticas sociais. 

Do ponto de vista político, é importante que a análise contemple o papel do Estado em 

sua relação com os interesses das classes sociais, sobretudo na condução das políticas 

econômica e social, no sentido de identificar se atribui maior ênfase nos investimentos sociais ou 

prioriza políticas econômicas; se atua na formulação, regulação e ampliação (ou não) de direitos 

sociais; se possui autonomia nacional na definição das modalidades e abrangência das políticas 

sociais ou segue imperativos dos organismos internacionais; se investe em políticas 

estruturantes de geração de emprego e renda; se fortalece e respeita a autonomia dos 

movimentos sociais; se a formulação e implementação de direitos favorece os trabalhadores ou 

os empregadores. Enfim, deve-se avaliar o caráter e as tendências da ação estatal e identificar 

os interesses que se beneficiam de suas decisões e ações. (Boschetti, 2008) 
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Torna-se salutar evidenciar os focos de diferenciados de análise, uma vez que a avaliação 

pode possuir pontos de análise distintos, neste sentido, destacam-se a eficácia, a eficiência e a 

efetividade de uma política pública. Cohen e Franco (1994) travam as diferenças entre as 

categorias de forma interessante: 

 

 Eficácia – seria o grau em que se alcançaram os objetivos e metas no contexto da 

população beneficiária em um determinado período de tempo, independentemente dos 

custos implicados. A programação é realizada sobre a base de normas ou padrões que 

determinaram a alocação de recursos para a consecução das metas. 

 Eficiência – seu conceito pode ser considerado a partir de duas perspectivas 

complementares: se a quantidade de produto está predeterminada, procura-se minimizar 

o custo total ou o meio que se requer para sua geração; se o gasto total está previamente 

fixado, procura-se otimizar a combinação de insumos para maximizar o produto. 

 Efetividade – constitui a relação entre os resultados e os objetivos. É um termo que se 

usa frequentemente para expressar o resultado concreto ou as ações conduzentes a esse 

resultado concreto – dos fins, objetivos e metas desejadas. 

 

Certamente, há de se enfatizar que as políticas observadas no cenário brasileiro, têm que 

ser analisadas no contexto da dinâmica global, uma vez que as oscilações, crises e avanços 

vivenciados globalmente afetam de forma direta a realidade econômica e social do País. 

Contudo, está interligação não deve interferir no esforço particular e específico de cada nação, 

devendo ser enfatizado que o planejamento, a execução e o acompanhamento da política pública 

nacional, devem voltar-se ao diagnóstico específico, por meio do qual as prioridades de atuação 

devem ser selecionadas e postas prática. No caso brasileiro, o desequilíbrio social, demonstrado 

pelos indicadores que revelam a desigualdade, tornam explícitas as prioridades a serem 

adotadas: a ruptura com a miséria e exclusão social, provocados pelos desníveis de renda. 

No capítulo a seguir analisar-se-á a economia solidária como alternativa econômica ao 

contexto do sistema capitalista. Apresentando conceitos, percepções, evolução e diferentes 

possibilidades observadas no cenário internacional. 
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CAPÍTULO 

3 

- ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO MECANISMO DE COMBATE À POBREZA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CONCEITOS, PROPÓSITOS E FOCOS DE 

ATUAÇÃO - 
 

 

 

 

 

A desestruturação em esfera mundial pela qual passa o capitalismo em sua modalidade 

neoliberal é uma realidade amplamente discutida e pesquisada. Países desenvolvidos, com 

supostas economias inabaláveis, sentem o peso de tal desestruturação, que é refletido em 

diferentes eixos sociais, seja nas transações financeiras dos donos do capital, seja nos estados, 

que passam a buscar medidas paliativas às crises, ou seja na sociedade civil, que sente a 

necessidade maior de se organizar e passar a oferecer serviços que deixam de ser assumidos 

pelo Estado. No entanto, tal contexto afeta principalmente a sociedade, que sofre tais reflexos de 

diferentes maneiras, mas sobretudo, pela diminuição de sua capacidade de consumo e pela 

redução dos serviços ofertados pelo Estado.  

Há de ser enfatizado ainda que, se os países desenvolvidos, com a relativa sofisticação 

de políticas públicas e percepção da real função estatal, sentem o preço da desestruturação, as 

áreas pobres ou em desenvolvimento do planeta – que vivem em constante crise – são afetados 

de uma forma brutalmente mais severa e nociva. A exclusão social, pobreza, bolsões de miséria, 

precariedade infraestrutural, desemprego, subemprego e precarização do trabalho, que 

naturalmente já são marcas destas áreas, e estão em constante investigação e debate no circuito 

acadêmico, em meio às oscilações e desestruturação do sistema capitalista passam a enfrentar 

uma realidade ainda mais complexa e cruel. 

A Economia Solidaria surge então como uma alternativa econômica e social a esta 

realidade, com proposta significativamente inovadora, e com características que afrontam 

duramente a metodologia capitalista, uma vez que se pauta em valores como a solidariedade, a 

sustentabilidade e a autogestão. Diante deste caráter inovador, a economia solidária tem 
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ganhado muito espaço como objeto de pesquisa em vários países do mundo, possuindo 

atualmente um significativo acervo bibliográfico. 

No entanto, muitos são os conflitos que circundam e se fazem presentes nas pesquisas 

sobre o tema, desde questões mais simples e compreensíveis, como os diferentes conceitos e 

percepções teóricas acerca da temática, quanto a aspectos mais complexos, como a dinâmica 

de funcionamento, diferentes realidades referentes à prática no mundo, contradições e impasses 

da proposta, metodologias de avaliação, entre outros. 

No intuito de esclarecer algumas dessas questões, este capítulo se encontra estruturado 

em três partes. Na primeira, como forma de contextualizar a origem da economia solidária, 

realizou-se uma reflexão sobre o desenvolvimento sustentável, onde foram tratadas suas 

origens, conceitos e contradições. A segunda parte do capítulo analisou especificamente a 

categoria “economia solidária”, sendo dialogado sobre sua origem, encontros e desencontros dos 

conceitos, sua relação e conflitos com a realidade capitalista neoliberal, e ainda seu potencial de 

diminuição da pobreza. Na terceira e última parte do capítulo, analisou-se a economia solidária 

nos países periféricos ou subdesenvolvidos, em especial a América Latina, com destaque para 

o Brasil, onde foram apontados os principais avanços e fragilidades da alternativa econômica. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: NOVA IDEOLOGIA, NOVOS PARADIGMAS 

 

As constantes manifestação de insustentabilidade da atual forma de desenvolvimento, 

onde o lucro é colocado acima de qualquer questão, tem suscitado o despertar de grandes 

discussões empíricas e científicas voltadas a busca de um modelo alternativo. Buscou-se 

demonstrar nos itens anteriores dessa investigação algumas problemáticas que são reflexos do 

atual modelo capitalista neoliberal, que tem intensificado brutalmente a pobreza e a desigualdade 

econômica e social no mundo, mas principalmente nos países que alinda não alcançaram o que 

se entende por “desenvolvimento”. Serão tratados nesta oportunidade, os conceitos, polêmicas, 

consensos e possibilidades e os principais avanços em torno da discussão do desenvolvimento 

sustentável. 

Guzmán (1998), desperta para a necessidade do estabelecimento de esquemas de 

atividades econômicas, de natureza ambiental, que impliquem na regeneração dos processos 

naturais. Para os países em desenvolvimento, tais esquemas supõem, por um lado, a realização 

do potencial de crescimento econômico daqueles locais onde não são satisfeitas as 

necessidades básicas, por outro lado, a promoção de valores que alimentem níveis de consumo 

que permaneçam dentro dos limites do ecologicamente possível e que todos possam desejar de 

maneira razoável. Para os países desenvolvidos a implementação de tais esquemas de 

atividades econômicas, de natureza ambiental, supõem, igualmente, a realização de seu 
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potencial de crescimento sempre que reflita os conteúdos de sustentabilidade e de não 

exploração aos demais, de tal forma que assegurem a igualdade de oportunidade para todos. 

Tais esquemas de atividade econômica ambiental devem ter uma natureza industrial, já que esta 

é de importância fundamental para a economia das sociedades modernas e um motor 

indispensável ao crescimento; é essencial nos países em desenvolvimento para ampliar a base 

de seu desenvolvimento e satisfazer suas crescentes necessidades. 

Nesta perspectiva, buscará evidenciar no desenvolver deste item a origem das 

discussões sobre desenvolvimento sustentável e seus principais eventos e instrumentos, e ainda 

os conceitos, conflitos e impasses da proposta, bem como as discussões sobre as possibilidades 

relacionadas a sua implementação. 

 

3.1.1 Origem e principais instrumentos 

 

De acordo com Guzmán (1998), o desenvolvimento sustentável surge para encarar a crise 

ecológica tornando compatíveis níveis de consumo que satisfazem as necessidades de toda a 

humanidade, dentro dos limites ecologicamente possíveis, parece razoável encontrar suas 

origens naquelas estratégias que se enfrentam as causas últimas de tal crise. Tais causas últimas 

estão claramente vinculadas ao processo de apropriação da natureza, que se chama capitalismo.  

As diversas reuniões internacionais resenhadas tem como resultado uma infinidade de 

relatórios científicos, realizados por diversos pesquisadores e personalidades de distinta 

natureza, que são modificados e operacionalizados pelos funcionários internacionais 

pertencentes aos organismos, produto da articulação transnacional dos estados. Observa-se no 

quadro a seguir uma síntese dos principais eventos. 

 
 

Quadro 3: Referenciais teóricos do desenvolvimento sustentável dos organismos internacionais (até a 
década de 1990). 

Evento Descoberta Natureza 

Conferência de Estocolmo 
(1972) 

As sociedades avançadas 
descobrem a existência de um só 
mundo 

Um primeiro aviso de 
deteriorização ambiental 

Trabalhos do Clube de Roma 
(1972-1974) 

É impossível o crescimento infinito 
com recursos finitos (Metodologia 
de interrelações sinergéticas e 
anti-sinergéticas) 

Primeiros estudos oficiais sobre 
a deteriorização ambiental 
Relatórios (1º e 2º) 
Fundamentação empírica. 

Relatório Global ano 2000 
(1980) cargo do presidente 
Carter 

Ameaça de sobrevivência da vida 
humana sobre o planeta (não é 
extensível a todo mundo o estilo de 
vida do Norte) 

Primeiro diagnóstico sobre a 
deteriorização ambiental da 
biosfera. 

Relatório Brundtland (1987) 
Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e do 
Desenvolvimento 

Definição oficial do conceito de 
Desenvolvimento Sustentável 

Primeira discussão do método 
para encarar a crise ecológica. 



90 

Capítulo 3 - Economia solidária como mecanismo de combate à pobreza e 

desenvolvimento social: conceitos, propósitos e focos de atuação 

 

 

 
 

 

Conferência de Rio (1992) Carta da Terra (Agenda 
21:27pontos) 
Carta Climática (Convênio 
Climático) 

Código de comportamento a ser 
seguido no século 21 
Encarar a alteração do Meio 
como consequência da 
mudança climática 

Conferência sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 

Convênio da Biodiversidade Atuar em relação à ocupação 
crescente pela espécie humana 
dos habitats de outras espécies. 

 

Fontes: Guzmán e Mielgo, 1994; Mielgo e  Guzmán, 1995. 

Para uma melhor compreensão da evolução da discussão e dos caminhos trilhados em 

busca ao desenvolvimento sustentável, serão tratadas de forma mais particularizada os principais 

eventos realizados. 

 

3.1.1.1 A Conferência de Estocolmo (1972) 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, conhecida como 

Conferência de Estocolmo, foi realizada em Estocolmo, no período de 5 a 16 de junho de 1972. 

Voltou-se à discussão de princípios que ofereçam aos povos do mundo inspiração e norteamento 

para preservar e melhorar o meio ambiente humano. Destacou-se como a primeira Conferência 

global voltada para o meio ambiente, e como tal é considerada um marco histórico político 

internacional, decisivo para o surgimento de políticas de gerenciamento ambiental, direcionando 

a atenção das nações para as questões ambientais. De acordo com Passos (2009, p. 01): 

 
Essa nova visão culminou com proposições que demandaram o engajamento 
comprometido dos Estados, com a cooperação internacional em matéria de meio 
ambiente, resultando em uma nova ordem incorporada no seio do sistema 
jurídico nacional dos Estados, gerando verdadeiro Direito Ambiental. 

 
 

De acordo com Le Preste (2005), são quatro os principais fatores que motivaram, à época, 

a decisão de realizar uma conferência mundial sobre a proteção do meio ambiente: 

 

a) o aumento da cooperação científica nos anos 60, da qual decorreram inúmeras 

preocupações, como as mudanças climáticas e os problemas da quantidade e da qualidade das 

águas disponíveis; 

b) o aumento da publicidade dos problemas ambientais, causado especialmente pela 

ocorrência de certas catástrofes, eis que seus efeitos foram visíveis (o desaparecimento de 

territórios selvagens, a modificação das paisagens e acidentes como as marés negras são 

exemplos de eventos que mobilizaram o público); 
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c) o crescimento econômico acelerado, gerador de uma profunda transformação das 

sociedades e de seus modos de vida, especialmente pelo êxodo rural, e de regulamentações 

criadas e introduzidas sem preocupação suficiente com suas consequências em longo prazo; 

d) inúmeros outros problemas, identificados no fim dos anos 1960 por cientistas e pelo 

governo sueco, considerados de maior importância, afinal, não podiam ser resolvidos de outra 

forma que não a cooperação internacional. São exemplos destes problemas as chuvas ácidas, a 

poluição do Mar Báltico, a acumulação de metais pesados e de pesticidas que impregnavam 

peixes e aves.  

O Preâmbulo da Declaração da Declaração de Estocolmo expressa muitas peculiaridades 

das intenções do documento. Passos (2009, p. 08) destaca as principais questões proclamadas 

pelo Preâmbulo, são as seguintes: 

 
1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, 

o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 
intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça 
humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida 
aceleração da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, 
de inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo que o cerca. Os 
dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são essenciais 
para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, 
inclusive o direito à vida mesma.  
 

2. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão 
fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico 
do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de 
todos os governos. 

 

Esses dois pontos do preâmbulo da Declaração, deixam explícitos que tanto o meio 

ambiente natural como o artificial, são essenciais para a fruição dos direitos humanos e para que 

se tenha uma qualidade de vida saudável. Além disso, destacam-se os itens 3 e 4, pela 

preocupação com a degradação do meio ambiente, e pela apresentação dos fatores que se 

consideram responsáveis pelos danos ambientais. 

 

3. O homem deve fazer constante avaliação de sua experiência e continuar 
descobrindo, inventando, criando e progredindo. Hoje em dia, a capacidade 
do homem de transformar o que o cerca, utilizada com discernimento, pode 
levar a todos os povos os benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes a 
oportunidade de enobrecer sua existência. Aplicado errônea e 
imprudentemente, o mesmo poder pode causar danos incalculáveis ao ser 
humano e a seu meio ambiente. Em nosso redor vemos multiplicarem-se as 
provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da terra, níveis 
perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos; grandes 
transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de 
recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, 
mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente 
naquele em que vive e trabalha. 
 

4. Nos países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais está 
motivada pelo subdesenvolvimento. Milhões de pessoas seguem vivendo 
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muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência humana 
digna, privada de alimentação e vestuário, de habitação e educação, de 
condições de saúde e de higiene adequadas. Assim, os países em 
desenvolvimento devem dirigir seus esforços para o desenvolvimento, tendo 
presente suas prioridades e a necessidade de salvaguardar e melhorar o 
meio ambiente. Com o mesmo fim, os países industrializados devem 
esforçar-se para reduzir a distância que os separa dos países em 
desenvolvimento. Nos países industrializados, os problemas ambientais 
estão geralmente relacionados com a industrialização e o desenvolvimento 
tecnológico. 

 

 

Os itens ‘6’ e ‘7’ são destacam-se pelo um levantamento de questões acerca da maneira 

como o homem se relaciona com o meio ambiente. Passos (2009) enfatiza que além da 

Declaração, foi votado um Plano de Ação para o Meio Ambiente composto por 109 

recomendações, e também foi posta em votação a Resolução sobre aspectos financeiros e 

organizacionais no âmbito da ONU, bem como a instituição de um organismo institucional 

especialmente dedicado a coordenar as atividades da ONU no âmbito do meio ambiente, 

chamado Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), o qual deverá agir 

como catalisador e zelar pela implementação do programa de ação. 

O conjunto de propostas apontam a relevância da Conferência de Estocolmo, que 

representa a primeira tentativa de aproximação entre os direitos humanos e o meio ambiente. 

Desde então, o tema qualidade ambiental passou a integrar as discussões e agendas políticas 

de todas as nações, de tal modo que passou a ser considerado como um direito fundamental, 

essencial para a melhoria da qualidade da vida humana. Guzmán (1998) ressalta que a 

Conferência estabeleceu 26 princípios norteadores da relação homem-natureza, iniciando com 

isso, a gênesis teórica do desenvolvimento Sustentável. 

 

3.1.1.2 Relatório Brundtland (1987) 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) retomou no início da década de 1980, o debate 

das questões ambientais suscitadas pelos movimentos sociais ambientalistas. A primeira-

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento. A comissão foi criada em 1983, após uma avaliação dos 10 anos da 

Conferência de Estocolmo, com o objetivo de promover audiências em todo o mundo e produzir 

um resultado formal das discussões. O documento final desses estudos chamou-se Nosso Futuro 

Comum ou Relatório Brundtland, o qual foi presentado em 1987. O documento é uma proposta 

explicita de desenvolvimento sustentável.  

O Relatório Brundtland (1987) foi publicado três anos após as audiências com líderes de 

governo e o público em geral, após uma série de discussões sobre questões relacionadas ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento. Foram realizadas reuniões públicas tanto em regiões 
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desenvolvidas quanto nas em desenvolvimento, e o processo possibilitou que diferentes grupos 

expressassem suas perspectivas em questões como agricultura, silvicultura, água, energia, 

transferência de tecnologias e desenvolvimento sustentável em geral.  

Nessa nova visão das relações homem-meio ambiente, não existe apenas um limite 

mínimo para o bem-estar da sociedade; há também um limite máximo para a utilização dos 

recursos naturais, de modo que sejam preservados. Segundo o Relatório (1987), uma série de 

medidas devem ser tomadas pelos países para promover o desenvolvimento sustentável. Entre 

elas: 

• limitação do crescimento populacional; 
• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 
• preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 
• diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso 
de fontes energéticas renováveis; 
• aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em 
tecnologias ecologicamente adaptadas; 
• controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades 
menores; 
• atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia). 

 
 
Em âmbito internacional, as metas propostas são: 
 

 
• adoção da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações de 
desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de financiamento); 
• proteção dos ecossistemas supranacionais como a Antártica, oceanos, etc, pela 
comunidade internacional; 
• banimento das guerras; 
• implantação de um programa de desenvolvimento sustentável pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

 
 

Algumas outras medidas para a implantação de um programa minimamente adequado de 

desenvolvimento sustentável são: 

 
• uso de novos materiais na construção; 
• reestruturação da distribuição de zonas residenciais e industriais; 
• aproveitamento e consumo de fontes alternativas de energia, como a solar, a 
eólica e a geotérmica; 
• reciclagem de materiais reaproveitáveis; 
• consumo racional de água e de alimentos; 
• redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde na produção de 
alimentos. 

 
O atual modelo de desenvolvimento econômico evidencia a cada instante sua 

insustentabilidade. Todos os avanços alcançados pelos avanços científicos e tecnológicos, os 

quais teriam um grande potencial de elevar o conforto e a qualidade de vida dos habitantes do 

planeta, na prática para mais de um terço da população, não representam nenhuma interferência, 

diante da falta de capacidade de consumo desta fatia populacional. O atual modelo, a despeito 

de tais avanços, tem impulsionado cada vez mais a elevação do percentual de pobres e 
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miseráveis em escala mundial, e esta realidade é ainda mais dura em países periféricos. As 

propostas apresentadas e metas importas pelo Relatório Nosso Futuro Comum (1987) devem 

ser percebidos como um grande ponto de partida para tais discussões e para a prática dessa 

nova possibilidade de realidade. Mas por outro lado, também deve servir de reflexão diante das 

dificuldades impostas à sua concretização. Muitos são os pontos que ainda necessitam ser 

avanços, os quais esbarram, insistentemente, no mesmo fator de impedimento, os interesses 

econômicos dos donos do capital. 

 

3.1.1.3 Conferências Rio (1992), Rio + 10 e Rio + 20 

 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ou 

Rio-92, foi o maior evento realizado no âmbito das Nações Unidas até então. Delegados de 172 

países e 108 chefes de Estado, além de 10 mil jornalistas e representantes de 1.400 ONGs, 

estiveram presentes no Riocentro, enquanto membros de 7 mil Organizações Não-

Governamentais (ONGs) e boa parte da população do Rio de Janeiro, de várias cidades do Brasil 

e de outras partes do mundo reuniram-se no Fórum Global, no Aterro do Flamengo. A 

Conferência do Rio consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável, proposto pelo 

Relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, que buscava superar o conflito aparente entre 

desenvolvimento e proteção ambiental.  

No contexto das decisões da Rio 92, estabeleceu-se a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração de 

Princípios sobre Florestas, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a 

Agenda 21. Dois anos depois, foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre Combate à 

Desertificação. A Rio-92 representou, desse modo, ponto de inflexão na discussão internacional 

sobre o desenvolvimento sustentável. 

 

 Convenção sobre Diversidade Biológica -  associa a conservação ao uso sustentável 

dos recursos biológicos, por meio de três pilares: (a) conservação da biodiversidade; (b) 

uso sustentável dos seus componentes; e (c) distribuição equitativa dos benefícios 

derivados dos recursos genéticos. 
 

A Convenção entrou em vigor em 29 de dezembro de 1993, decorridos 90 dias da 30ª 

ratificação. 

 Declaração do Rio - Estabeleceu importantes princípios para promover a cooperação 

entre países e entre segmentos da sociedade e para induzir o melhor entendimento sobre 

o desenvolvimento sustentável e suas interfaces com temas como a participação de 
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minorias e a promoção da paz. Destaca-se o princípio 1 em função do mesmo 

proporcionar uma síntese de ideal de desenvolvimento, que abrange a preocupação com 

as necessidades humanas, e também com as questões ambientais. 

Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações para o desenvolvimento 

sustentável. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 

Natureza. 

 

 Agenda 21 - Instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, 

em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica. Para acompanhar a implementação da Agenda, a ONU 

criou a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, responsável também pelo 

acompanhamento dos projetos associados à Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que estabeleceu 27 princípios legais não vinculantes sobre proteção 

ambiental e desenvolvimento sustentável. 

 

 Declaração de Princípios sobre Florestas - Garante aos Estados o direito soberano de 

aproveitar suas florestas de modo sustentável, de acordo com suas necessidades de 

desenvolvimento. Em 1995, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Florestas, e, em 

1997, o Fórum Intergovernamental sobre Florestas, que culminaram com a criação do 

Fórum sobre Florestas das Nações Unidas (UNFF), em 2000. O objetivo é promover o 

gerenciamento, a conservação e o desenvolvimento sustentável de todos os tipos de 

florestas e fortalecer compromissos políticos de longo prazo para esse fim.  Instrumento 

não-vincuIante sobre todos os tipos de florestas: adotado pela Assembleia-Geral da ONU 

em 2007, após a UNFF7, busca fortalecer compromissos pela implementação do 

gerenciamento sustentável de todos os tipos de floresta; aumentar a contribuição das 

florestas para o cumprimento das Metas do Milênio; e prover marco de cooperação 

nacional e internacional. 

 

 Carta da Terra - Como desdobramento da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi lançada, em 1994, iniciativa da sociedade civil internacional para 

edição da Carta da Terra, com valores fundamentais e princípios úteis para a construção 

de uma sociedade justa, sustentável e pacífica no século XXI. 

 

 Rio + 10 - As Nações Unidas decidiram realizar, em 2002, na África do Sul, uma 

Conferência para marcar os dez anos da Rio-92, analisar os resultados alcançados e 

indicar o caminho a ser seguido para implementação dos compromissos. A Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável reuniu, em Johanesburgo, mais de 100 

Chefes de Estado e reafirmou metas relativas à erradicação da pobreza, à promoção da 
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saúde, à expansão dos serviços de água e saneamento, à defesa da biodiversidade e à 

destinação de resíduos tóxicos e não-tóxicos.  

A agenda de debates incluiu energias renováveis e responsabilidade ambiental das 

empresas, bem como a necessidade de que todos os atores sociais somem esforços na 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

 Rio + 20 

 

Na Rio+20, assim como ocorreu na Rio-92, esperava-se pensar o futuro. Além de refletir 

sobre as ações adotadas desde 1992, deseja-se estabelecer as principais diretrizes para orientar 

o desenvolvimento sustentável pelos próximos vinte anos. Foi realizada no Rio de Janeiro, no 

período de 13 a 22 de junho de 2012.  

A Rio+20 contou com a expectativa mundial de ser o mais importante evento de política 

internacional dos próximos anos. Foi uma Conferência sobre desenvolvimento sustentável, 

abarcando suas dimensões econômica, social e ambiental. 

A Resolução 64/236, de 2009, da Assembleia-Geral das Nações Unidas, estabelece como 

objetivo da Conferência a renovação do compromisso político internacional com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação da das ações implementadas e da discussão 

de desafios novos e emergentes. As Nações Unidas definiram como temas para a Conferência: 

Economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; 

Estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. 

Sob o tema economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 

da pobreza, o desafio proposto à comunidade internacional é o de pensar um novo modelo de 

desenvolvimento que seja ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente 

viável. Assim, a economia verde deve ser uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável. 

O Brasil propõe-se a facilitar as discussões, uma vez que o debate sobre o tema se encontra em 

estágio inicial.  

Sob o tema da estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, insere-se a 

discussão sobre a necessidade de fortalecimento do multilateralismo como instrumento legítimo 

para solução dos problemas globais. Busca-se aumentar a coerência na atuação das instituições 

internacionais relacionadas aos pilares social, ambiental e econômico do desenvolvimento. 

O site Planeta Sustentável apontou alguns resultados e peculiaridades do evento: 

 

O setor empresarial, que 20 anos atrás esteve praticamente ausente da Rio-92, 
agora, durante a Rio+20, liderou a realização de compromissos voluntários, 
reconhecendo o valor do capital natural e comprometendo-se a usar os recursos 
naturais de forma responsável. Ao longo de quatro dias mais de 3 mil pessoas, 
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representando cerca de 1500 empresas de 60 países, participaram de eventos 
do Global Compact – o braço da ONU para relação com a iniciativa privada – e 
produziram 220 compromissos. Um deles, proposto e difundido pela Rede 
Brasileira do Pacto Global, está sendo subscrito por centenas de empresas 
brasileiras, entre elas a Abril. O número total de compromissos voluntários 
assumidos por empresas, governos e sociedade civil é de aproximadamente 700 
e somam mais de 500 bilhões de dólares. 

 
Houve ainda uma grande participação na chamada Cúpula dos Povos, no Aterro 
do Flamengo, por onde passaram mais de 350 mil pessoas entre os dias 15 e 22 
de junho. Cerca de 14 mil ativistas brasileiros e de redes internacionais, assim 
como mais de 7 mil organizações não governamentais participaram de 
manifestações e expressaram um conjunto de opiniões, numa perspectiva 
geralmente crítica ao evento oficial. Existe, é claro, boa distância entre a 
expectativa gerada por uma conferência como essa e o seu resultado imediato. 
É preciso reconhecer que há críticas pertinentes ao grau de avanço obtido. E que 
serão argumentos da mesma natureza dessas críticas que darão rumo e 
velocidade às mudanças em direção a uma economia muito além do que verde, 
realmente inovadora e inclusiva. 

Num contexto de crise econômica internacional, os governos estão mais contidos 
do que nunca. E, mais uma vez, a sociedade saiu na frente. Sejam 
representantes de grandes empresas ou de organizações ligadas à defesa da 
natureza, várias lideranças reconhecem o avanço obtido pelo grande encontro 
global, para além dos acordos entre países. A Rio+20 é um processo de 
mudança para um contrato social que faça mais sentido do que o contrato atual, 
com cidades paralisadas por excesso de meio de transporte, como se essa 
situação fizesse parte de uma fórmula que não pode ser questionada ou 
melhorada. Como se fosse aceitável considerar glamoroso o mais belo design 
industrial que em algum ponto de sua cadeia incorpora trabalho escravo ou joga 
a conta na destruição da biodiversidade. 

 

 

Guimarães e Fontoura (2012) afirmam que o fracasso da Conferência já podia ser 

vislumbrado muito antes do seu desenlace, já predeterminado por uma série de aspectos. De 

acordo com os autores, a realidade (trágica) da Rio+20 ainda irá produzir efeitos negativos 

durante muitos anos. Justifica-se, portanto, questionar se a Conferência realizada no Rio de 

Janeiro em Junho de 2012 pode ser classificada, legitimamente, como a Rio-20 (Rio menos 

vinte), uma vez que não produziu avanço significativo algum em relação à Rio-92, exceto o de 

manter o desafio do desenvolvimento sustentável na agenda de preocupações da sociedade, 

mas com um decisivo divórcio entre discursos e compromissos concretos por parte dos governos. 

 
 
A convocação da Rio+20 reacendeu as esperanças de avançar na transição à 
uma sociedade global sustentável. A humanidade já havia transmitido a 
impressão, especialmente na década passada, de ter adquirido uma 
compreensão bastante acurada dos desafios que a civilização moderna terá que 
superar para mitigar e adaptar-se ao estresse ambiental planetário. Pese a isso, 
as questões que ainda dominam as agendas públicas, nacionais e entre os 
Estados-Nação, parecem eludir a natureza e a profundidade da crise. 
(Guimarães & Fontoura 2012, p. 02) 
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Em nítido contraste com as Conferências de Estocolmo-72 e Rio-92, a Rio+20 não foi 

concebida como uma Reunião de Cúpula, mas apenas como uma “Conferência de revisão” 

(UNCSD, 2012). Isto significa que a presença de Chefes de Estado e de Governo não era 

requisito fundamental porque não se previa a adoção de decisões de Estado, o que explica o 

enorme esforço feito pela ONU e pela Presidente brasileira, Dilma Rousseff, para garantir a 

presença no Rio de Janeiro dos principais atores internacionais com capacidade de decisão. É 

frustrante recordar que com menos de um mês da conferência, pouco mais da metade confirmou 

a sua presença, com as ausências mais destacadas da Chanceler alemã, Angela Merkel, do 

Parlamento Europeu, e do Presidente Barack Obama, além da drástica redução da delegação 

enviada pela Comissão Europeia. (Guimarães & Fontoura, 2012) 

Intimamente relacionado com o aspecto anterior, não foram previstas decisões de Estado 

na forma de Tratados, Convenções ou Acordos Ambientais Multilaterais em geral. Comparada 

com a já mencionada Resolução da ONU 44/228, que definia praticamente vinte resultados 

específicos que deveriam ser negociados até a Rio-92 e que permitiu que fossem adotadas 

decisões cruciais por parte de líderes mundiais, tais como a Convenção Quadro sobre Mudanças 

Climáticas, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Agenda 21, a Resolução 64/236 da 

Assembleia Geral da ONU (A/RES/64/236) indicava modestamente que “o objetivo da 

Conferência será o de garantir um compromisso político renovado para o desenvolvimento 

sustentável, a avaliação do progresso alcançado e das lacunas na implementação dos resultados 

das reuniões de cúpulas mais importantes sobre o desenvolvimento sustentável, e a identificação 

de desafios novos e emergentes” (MMA, 2010). Com o mundo imerso na mais profunda crise 

econômica desde a Grande Depressão de 1929, foi realmente difícil convencer líderes mundiais 

a viajarem ao Rio em Junho para simplesmente discutir estes temas, mas sem ter que tomar 

decisões, de resto, não identificadas em momento algum para a sua ratificação e posta em 

prática, exceto na vaga declaração política “O Futuro que Queremos”. 

O próprio governo brasileiro, de quem se esperava ousadia e liderança coerentes com a 

sua trajetória em temas ambientais desde a Conferência de Estocolmo, mostrou-se 

extremamente cauteloso, pouco criativo e até mesmo conservador. O papel privilegiado do Brasil 

como anfitrião da Conferência, esteve pautado com um perfil tão baixo que beirou à burocrática 

omissão. Finalmente, de acordo com um comunicado enviado ao Secretário-Geral, endossado 

por cerca de mil organizações (intitulado “Excluindo os nossos direitos, colocando sob colchetes 

o nosso futuro”), grupos representativos da sociedade civil expressaram preocupação de que a 

Rio+20 estivesse “fadada a adicionar quase nada aos esforços globais para garantir um 

desenvolvimento sustentável”, advertindo que “muitos governos estão usando as negociações 

para minar os direitos humanos e a luta por mais equidade, bem como Princípios já acordados 

como ’Poluidor-Pagador’, ‘Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas’ e o ’Princípio de 

Precaução’, entre outros” (Cúpula dos Povos, 2012). 
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3.1.2 Conceitos, conflitos e impasses da proposta 

 

De acordo com Guzmán (1998), compartilhando da definição apresentada pela 

Conferência Eco 92, afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável consiste 

essencialmente em potencializar aqueles esquemas de desenvolvimento que têm como objetivo 

a satisfação das necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras, para satisfazer suas próprias necessidades, e não o crescimento econômico 

indiscriminado da região implicada, seja uma área rural, um município, um país ou o conjunto da 

biosfera. No conceito estipulado pela Eco 92 consta o seguinte: É aquela capaz de garantir as 

necessidades das gerações futuras. 

No entanto, Almeida (1998), ao analisar a conceituação empreendida pela Eco 92, afirma 

que a definição aparenta dar ideia de uma busca de integração sistêmica entre diferentes níveis 

da vida social, ou seja, entre a exploração dos recursos naturais, o desenvolvimento tecnológico 

e a mudança social. Entretanto, resta uma dúvida em relação a qual ator/agente caberia definir 

os parâmetros valorativos e políticos capazes de nortear essa integração? Trata-se de suspender 

o quê? “Futuro comum” de quem e para quem? Nesta questão reside a principal base de conflitos 

entre aqueles que disputam o conceito e as práticas sociais e produtivas a ele circunscritas. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável abriga uma série heteróclita de 
concepções e visões de mundo, sendo que a maioria daqueles que se envolvem 
no debate em torno da questão são unânimes em concordar, em uníssono, que 
o mesmo representa um grande avanço no campo das concepções de 
desenvolvimento e nas abordagens tradicionais relativas à preservação dos 
recursos naturais. Neste “guarda-chuva” do desenvolvimento sustentável, se 
abrigam desde críticos das noções de evolucionismo e modernidade, a 
defensores de um “capitalismo verde”, que buscam no desenvolvimento 
sustentável um resgate da ideia de progresso e crença no avanço tecnológico. 
(Almeida, 1998, p. 43) 

 

O autor enfatiza ainda que a discussão em torno do desenvolvimento sustentável se 

encontra polarizada entre duas concepções principais, de um lado, o conceito/ideia como sendo 

gestado dentro da esfera da economia, sendo com essa referência que é pensado o social. 

Incorpora-se, deste modo, a natureza à cadeia produtiva, a natureza passa a ser um bem de 

capital; por outro lado, uma ideia que tenta quebrar com a hegemonia do discurso econômico e 

a expansão desmesurada da esfera econômica, indo para além da visão instrumental, restrita, 

que a economia impõe à ideia/conceito. 

Van Bellen (2004) enfatiza que a sustentabilidade requer um padrão de vida dentro dos 

limites impostos pela natureza. Utilizando uma metáfora econômica, deve se viver dentro da 

capacidade do capital natural. Embora o capital natural seja fundamental para a continuidade da 

espécie humana sobre a Terra, as tendências mostram uma população e consumo médio 



100 

Capítulo 3 - Economia solidária como mecanismo de combate à pobreza e 

desenvolvimento social: conceitos, propósitos e focos de atuação 

 

 

 
 

 

crescentes, com decréscimo simultâneo deste mesmo capital. Estas tendências levantam a 

questão de quanto capital natural é suficiente ou necessário para manter o sistema.  A discussão 

destas diferentes possibilidades é que origina os conceitos de sustentabilidade forte e fraca. 

O núcleo da sustentabilidade se encontra na possibilidade da produção da natureza ser 

suficiente para atender às demandas presentes e futuras e para manter a economia 

indefinidamente. O problema, segundo eles, é que, convencionalmente, no modelo econômico 

os fatores de produção podem ser substituídos uns pelos outros, a escassez de um fator leva à 

substituição por outro, indefinidamente, e a noção de limitação é completamente ignorada. A 

análise é baseada num fluxo circular de trocas. (Van Bellen, 2004) 

De acordo com Singer (2004), o desenvolvimento solidário apoia se sobre os mesmos 

avanços do conhecimento, e sua aplicação aos empreendimentos humanos, que o 

desenvolvimento capitalista. Mas o desenvolvimento solidário propõe um uso bem distinto das 

forças produtivas assim alcançadas: essas forças deveriam ser postas – à disposição de todos 

os produtores do mundo, de modo que nenhum país, região ou localidade seja excluído de sua 

utilização, e portanto, dos benefícios que venham a proporcionar. 

Enfatiza ainda que a lógica solidária é apostar nas virtudes da cooperação em obter 

ganhos de produtividade que viabilizem a baixa dos preços para enfrentar a concorrência, sem 

prejudicar os trabalhadores. O pressuposto aqui é que a cooperação entre patrões e empregados 

pode ensejar inovações que elevam a produtividade, preservando os empregos e a remuneração 

dos trabalhadores. A experiência dos distritos industriais confirma a veracidade desse 

pressuposto.  

Nascimento (2012), ressalta as dimensões do desenvolvimento sustentável, e incita à 

interrogação de que se essas dimensões (econômica, ambiental e social) da sustentabilidade 

são suficientes, e qual seriam seu o seu significado. A primeira dimensão do desenvolvimento 

sustentável normalmente citada é a ambiental. Ela supõe que o modelo de produção e consumo 

seja compatível com a base material em que se assenta a economia, como subsistema do meio 

natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a garantir que os ecossistemas 

possam manter sua auto-reparação ou capacidade de resiliência. A segunda dimensão, a 

econômica, supõe o aumento da eficiência da produção e do consumo com economia crescente 

de recursos naturais, com destaque para recursos permissivos como as fontes fósseis de energia 

e os recursos delicados e mal distribuídos, como a água e os minerais. Trata-se daquilo que 

alguns denominam como eco eficiência, que supõe uma contínua inovação tecnológica que nos 

leve a sair do ciclo fóssil de energia (carvão, petróleo e gás) e a ampliar a desmaterialização da 

economia. A terceira e última dimensão é a social. Uma sociedade sustentável supõe que todos 

os cidadãos tenham o mínimo necessário para uma vida digna e que ninguém absorva bens, 

recursos naturais e energéticos que sejam prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza 



101 

Capítulo 3 - Economia solidária como mecanismo de combate à pobreza e 

desenvolvimento social: conceitos, propósitos e focos de atuação 

 

 

 

e definir o padrão de desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos de acesso 

a bens materiais. Em resumo, implantar a velha e desejável justiça social.  

 

O principal problema nessa definição em três dimensões não se encontra nas 
diferenças de conceituação existentes na literatura especializada sobre cada 
uma delas, mas no fato de escolhê-las como as essenciais, eliminando-se, por 
exemplo, a dimensão do poder. Como se mudar os padrões de produção e 
consumo fosse algo alheio às estruturas e decisões políticas. (Idem, p. 56) 

 

Almeida (1988) enfatiza muitas são as contradições percebidas nas discussões que 

envolvem o desenvolvimento sustentável. Uma grande dificuldade se assenta na falta de 

consenso até mesmo conceitual e dos princípios do desenvolvimento. Por possuir uma ampla 

área de abrangência, a ideia de desenvolvimento sustentável está a exigir o estabelecimento de 

parâmetros bem mais complexos, e por ser um termo muito elástico, permite abrigar diferentes 

concepções de crescimento econômico e da utilização/gestão dos recursos naturais, gerando 

dúvidas não apenas conceituais, mas principalmente, relativas às implicações praticas desse 

termo.  

 

3.1.3 Outra forma de desenvolvimento é possível? 

 

A mudança de conduta, de valores, de realidade é muito mais que um desafio a ser 

alcançado pela sociedade mundial contemporânea, afirma-se uma necessidade, necessidade 

sólida e real. Muitas são as rupturas e mudanças de paradigmas a serem colocados em prática 

para que o formato sustentável de desenvolvimento saia do plano ideológico, ou utópico e passe 

a ser uma realidade. De acordo com Cortez (2009), a necessidade de construir uma sociedade 

mais sustentável começou a se fortalecer principalmente a partir da crítica ao consumismo e da 

percepção de que os atuais padrões de consumo estão nas raízes da crise ambiental.  

 
 
Enquanto os paradigmas vigentes nas sociedades industrializadas de consumo 
são apontados pelos grupos ambientalistas originais como a causa primeira da 
problemática ambiental, o setor empresarial postula exatamente o contrário, ou 
seja, que o mercado e o capital serão capazes de resolver todos os 
constrangimentos ambientais, dentro do atual e hegemônico modelo de 
desenvolvimento econômico, sobretudo por meio da competitividade empresarial 
que estimularia o uso de tecnologias limpas, o desenvolvimento de produtos 
“verdes” e “ecologicamente corretos” e a visão de meio ambiente como nova 
possibilidade de negócio. A conscientização ecológica e a consequente pressão 
exercida pelos consumidores que buscam produtos “verdes” também são 
apontadas como exemplos de autorregulação do mercado, assumindo quase 
“naturalmente” os constrangimentos ambientais. Paradoxalmente, se para 
alguns a civilização industrial tecnológica de consumo é apontada como 
determinante da crise ambiental, para outros, essa é justamente a solução. 
(Cortez, 2009, p. 20) 
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Ressalta ainda que partir da Rio-92 o tema do impacto ambiental do consumo surgiu como 

uma questão de política ambiental relacionada às propostas de sustentabilidade, ficando cada 

vez mais claro que estilos de vida diferentes contribuem de forma diferente para a degradação 

ambiental. Os impactos dos indivíduos em suas tarefas cotidianas começaram a ser 

considerados por diversas organizações ambientalistas como responsáveis pela crise ambiental 

e por meio de estímulos e exigências para que mudem seus padrões de consumo, começou-se 

a cobrar sua corresponsabilidade. Dessa maneira, atividades simples e cotidianas como “ir às 

compras”, seja de bens considerados de necessidades básicas, seja de itens considerados 

luxuosos, começaram a ser percebidas como comportamentos e escolhas que afetam a 

qualidade do meio ambiente. 

 
 
Dessa forma, muitos cidadãos tornaram-se mais conscientes e interessados em 
reduzir sua contribuição pessoal para a degradação ambiental, participando de 
ações a favor do meio ambiente na hora das compras. Mas é preciso estar 
consciente de que essa ênfase na mudança dos padrões de consumo não deve 
nos levar à ilusão de que os problemas ambientais decorrentes da produção 
industrial capitalista já tenham sido solucionados com sucesso. As lutas por 
melhorias e transformações na esfera da produção estão relacionadas e têm 
continuidade nas ações por melhorias e transformações na esfera do consumo, 
já que os dois processos são interdependentes. (Cortez, 2009, p. 21) 

 

 

Além da necessidade alteração nos padrões de consumo, outras grandes questões se 

apresentam como desafios quando se trata de desenvolvimento sustentável. Uma delas é o 

pensamento e as possíveis formas de implementação de um comércio justo e solidário. De 

acordo com Zerbini e Pistelli (2003) os atores envolvidos na comercialização e na distribuição de 

produtos éticos e solidários – associações de produtores, organizações importadoras específicas 

e diferentes tipos de ponto de venda – possuem características, dúvidas e potencialidades 

próprias, que acabam por repercutir na discussão sobre o tema no mundo.  

A cadeia do comércio ético e solidário envolve desde os grupos produtores, passando 

pelo menor número de intermediários possíveis, até chegar ao público consumidor, no momento 

da compra do produto em determinado ponto de venda. Para que esta proposta, ética e solidária, 

exista e seja considerada como tal, é necessário que todos os elos da cadeia estejam atuando 

em conformidade com os princípios acordados e previamente estabelecidos, tendo, cada 

integrante, direitos e obrigações fundamentais. (Idem, p. 62) As autoras enfatizam ainda que a 

primeira consideração que se costuma fazer quando se trata de comércio ético e solidário refere-

se às garantias do produtor – preço justo, relação comercial duradoura e, se possível, pré-

financiamento da produção. Com relação ao consumo,  

 
(...) quando se fala em consumo responsável, a atenção dirige-se diretamente à 
outra ponta da cadeia comercial – o consumidor – que, apoiado também em 
princípios de comércio ético e solidário (CES), reivindica seu direito à informação 
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sobre o produto que pretende consumir, sobre sua origem e seu processo, sobre 
a distribuição do valor pago, entre outros aspectos. (Zerbini & Pistelli, 2003, p. 
62) 

 

 

Ressaltam, entretanto, que a comercialização, seja em seu sentido estrito, como 

intermediação ou comércio propriamente dito, seja em seu sentido amplo – sob forma de 

atividades que facilitam ou complementam as primeiras, tais como a distribuição, o crédito, o 

transporte, o armazenamento – representa o elo fundamental da cadeia econômica, na medida 

em que viabiliza a produção de valor sobre o produto ou serviço ofertado, concretizando a relação 

produtor-consumidor.  

Outro fator bastante complexo quando se trava a discussão sobre desenvolvimento 

sustentável volta-se à sua metodologia de avaliação? Como mensurar que o desenvolvimento 

planejado está de fato ocorrendo? Como perceber se o mundo ou os países que assumem o 

compromisso em alterar sua postura estão de fato avançando no caminho da sustentabilidade? 

Van Bellen (2004) afirma que existe uma série de ferramentas ou sistemas que procuram 

avaliar o grau de sustentabilidade do desenvolvimento, porém não se conhecem adequadamente 

as características teóricas e práticas destas ferramentas. Os mais variados especialistas da área 

de meio ambiente afirmam que uma ferramenta de avaliação pode ajudar a transformar a 

preocupação com a sustentabilidade em uma ação pública consistente. A ferramenta proposta 

por Wackernagel & Rees é denominada Ecological Footprint Method, termo que pode ser 

traduzido como "pegada ecológica" e que representa o espaço ecológico correspondente para 

sustentar um determinado sistema ou unidade. Esta técnica é considerada pelos idealizadores 

tanto como analítica quanto como educacional, sendo que ela não só analisa a sustentabilidade 

das atividades humanas como também contribui para a construção de consciência pública a 

respeito dos problemas ambientais e auxilia no processo decisório. O processo de avaliação 

reforça sempre a visão da dependência da sociedade humana em relação a seu ecossistema. 

O Ecological Footprint Method é descrito pelas pessoas que o desenvolveram como uma 

ferramenta que transforma o consumo de matéria-prima e a assimilação de dejetos, de um 

sistema econômico ou população humana, em área correspondente de terra ou água produtiva. 

Para qualquer grupo de circunstâncias específicas, como população, matéria-prima, tecnologia 

existente e utilizada, é razoável estimar uma área equivalente de água e/ou terra. Portanto, por 

definição, o Ecological Footprint é a área de ecossistema necessária para assegurar a 

sobrevivência de uma determinada população ou sistema. (Van Bellen, 2004)  

Resumidamente, de acordo com o autor o método consiste em definir a área necessária 

para manter uma determinada população ou sistema econômico indefinidamente, fornecendo: 

(a) energia e recursos naturais; e (b) capacidade de absorver os resíduos ou dejetos do sistema. 

Há de se destacar, no entanto, que os problemas complexos do desenvolvimento 

sustentável requerem indicadores integrados, ou indicadores agregados em índices. Os 
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tomadores de decisão necessitam destes índices, que devem ser facilmente entendíveis e 

utilizados no processo decisório. A tentativa de se criar um índice de desenvolvimento sustentável 

deve ser útil, na medida em que conduz a um esforço concentrado para se obter um tipo de 

ferramenta que apresente a complexidade do sistema de uma maneira mais simples. Mesmo a 

mais modesta experiência ou esforço de apresentação de índices ou indicadores agregados pode 

levar as novas gerações de políticos e tomadores de decisão em direção às metas do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com Almeida (1998), a concepção econômica de desenvolvimento sustentável 

aponta para novos mecanismos de mercado como solução para condicionar a produção à 

capacidade de suporte dos recursos naturais, inclusive aqueles de taxação da poluição. 

Entretanto, esse direcionamento implica alguns questionamentos: esses mecanismos seriam 

realmente capazes de converter a lógica predatória do mercado em um freio à degradação 

ambiental? Quem assumiria as consequências sociais desses custos adicionais? Quem assume 

o preço da preservação ambiental? Persistindo a dinâmica atual, esse repasse de custos à 

sociedade não aumentaria os níveis de exclusão e desigualdade no acesso aos bens produzidos 

pelo “mercado verde”, especialmente as populações do Terceiro Mundo? Enfim, mesmo que 

“maquiado” com o “rosto” de desenvolvimento sustentável, não permaneceria a lógica predatória, 

que promoveu em grande parte a atual crise social e ambiental?  

Diante de tais questões, o autor analisa polos diferenciados para a busca de respostas. 

Um lado, que propõe um desenvolvimento sustentável que garanta a diversidade democrática, 

contrapõe-se a uma “expansão desmesurada da esfera econômica”. Aqueles que defendem 

essas posições acham que por mais que os mecanismos do desenvolvimento sustentável 

possam minimizar o impacto da produção e do consumo sobre os recursos naturais, são apenas 

dispositivos construídos dentro de uma racionalidade econômica, que deveriam antes de tudo 

estar submetidos às decisões políticas das sociedades. 

 

3.2 ECONOMIA SOLIDÁRIA: ORIGEM, CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

 

Solidariedade é um valor que certamente não combina com o pensamento e formas de 

atuação capitalista. Neste modelo, entre outras sequelas, o acirramento do individualismo se 

potencializa gradativamente, como analisado anteriormente nesta pesquisa. Mas o apelo a tal 

valor incompatível passa a ser suscitado de maneira cada vez mais insistente, a partir da 

idealização de uma alternativa econômica ao modelo neoliberal, que se consubstancia 

principalmente a partir da década de 1970. Essa alternativa é conhecida por nomenclaturas 

diferenciadas, economia social, economia popular, economia solidária. 
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Lisboa (2004) enfatiza que a solidariedade é um conceito ausente nos manuais de 

economia. Mas, as relações comunitárias são muito fortes na "economia dos pobres". Sem elas 

não é possível entender como aqueles "tão pobres" logrem constituir uma economia operando 

com baixa produtividade recursos tão limitados – inclusive os descartados como obsoletos, 

ineficientes – e sem acesso ao crédito. Estes recursos se potencializam pela força da 

solidariedade, a qual, como um outro fator econômico, desencadeia uma sinergia comunitária.  

Enfatiza ainda que o crescimento da Economia Solidária (ES) é apenas uma dimensão 

de um processo muito mais amplo, é parte de uma mudança civilizatória, na qual a expansão do 

capital deixa de requerer a reprodução da maioria da população como base da sua própria 

reprodução, exigindo um novo contrato social. A ES não é uma alternativa pobre para pobres. 

Estrategicamente, o auto centramento relativo dos agentes econômicos que tendem a ser 

excluídos pelas novas dinâmicas econômicas apresenta-se como uma oportunidade que permite 

a construção de uma economia subordinada à reprodução da vida e voltada para o sustento da 

comunidade. As atividades de sobrevivência dos mais pobres reinventam relações comunitárias, 

abrindo espaço para a solidariedade (inclusive internacional). Na medida em que são práticas 

que proveem a existência não regidas apenas pelos imperativos da eficiência material mas 

também pela esfera dos valores, elas permitem recuperar o sentido substantivo da reprodução 

econômica, ou seja, reintegrar a atividade econômica ao conjunto da vida social, ensejando uma 

nova sociabilidade. 

Euclides Mance (2000) quando trata da economia solidária enfatiza as relações de 

consumo, ressaltando que consumir um produto que possui as mesmas qualidades que os 

similares – sendo ou não um pouco mais caro – ou um produto que tenha uma qualidade um 

pouco inferior aos similares – embora seja também um pouco mais barato – com a finalidade 

indireta de promover o bem viver da coletividade (manter empregos, reduzir jornada de trabalho, 

preservar ecossistemas, garantir serviços públicos não estatais, etc), é o que denominamos aqui 

de consumo solidário. O modelo de redes de colaboração solidária apresenta como prioridade a 

geração de trabalho e de renda e a sua manutenção de forma estável ao longo do tempo, ao 

invés de maximização do lucro ou de meros objetivos econômicos desvinculados de propósitos 

sociais.  

Neste sentido, Mance (2000) propõe a priorização de estratégias que possam conduzir 

ao bem-estar coletivo e à incorporação de um contingente cada vez mais numeroso de 

indivíduos. Para isso, defende a diminuição da jornada de trabalho e a priorização do homem a 

certos meios tecnológicos que eliminam a necessidade de mão de obra e comprometem a 

capacidade de consumo. Propõe, portanto, a inversão do processo ao dar primazia ao uso de 

trabalho intensivo, gerando renda e consumo capazes de realimentar toda a rede. 

O conceito de economia social tem nos últimos tempos sido alvo de um intenso e animado 

debate, no sentido da procura de um fio condutor suficientemente forte para permitir de forma 

consistente entender o que se pretende significar. Tem sido também objeto de alguma dificuldade 
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a tentativa de distinção entre economia social e os outros conceitos relacionados de uma ou outra 

forma com as atividades ligadas à intervenção social, especialmente o de ‘terceiro setor’, 

‘organizações sem fim lucrativo’ ou ‘economia solidária’, sendo a escolha a mais das vezes 

fundamentada em critérios subjetivos ou pelo menos pouco concretos do ponto de vista científico. 

(Caeiro, 2008)  

Neste sentido, este tópico voltar-se-á a análise de origem e definições da Economia 

Solidária, e ainda seus conflitos e estratégias em meio ao capitalismo, e suas possíveis 

potencialidades na luta travada pela diminuição da pobreza. 

 

3.2.1 Origem, Conceitos e (des)entendimentos sobre a questão 

 

Ao tratar da origem terminológica da Economia Solidária (ES) esbarra-se em uma série 

de dificuldades em função da variedade de correntes e posicionamentos. Uma importante 

questão que se impõe, refere-se às diferenças terminológicas, as quais se alteram de acordo 

com as diferentes percepções, dos diferentes países e diferentes correntes teóricas que discutem 

sobre o tema.  

A economia solidária como objeto de investigação acadêmica é uma realidade recente. É 

notório, no entanto, o conflito que assola a discussão, uma vez que constantemente são 

confundidos e até mesmo utilizados como sinônimos os conceitos de Economia Solidária, 

Terceiro Setor, Economia Social, Economia Popular. Um consenso, no entanto, compõe as 

investigações voltadas à questão: a percepção da economia solidária como uma contraposição, 

uma alternativa ao caráter desumanizador do capitalismo. A preocupação com os impactos 

sociais e ambientais trazidos pelo capitalismo é um dos maiores motivos para a necessidade de 

buscas de alternativas por uma economia diferente. 

França Filho (2002) ressalta que diferenças importantes subjazem às noções de terceiro 

setor, de economia solidária, de economia social e de economia popular, ligadas não somente 

aos diferentes contextos sociopolíticos em que emergiram esses termos, mas também a 

interpretações distintas acerca do papel que desempenham essas práticas e/ou iniciativas na 

sociedade, especialmente no que se refere ao lugar que elas devem ocupar em relação às 

esferas do Estado e do mercado. Buscar-se-á a elucidação e diferenciação entre tais conceitos. 

 

3.2.1.1 Economia Solidária ou Economia Social? 

 

Ao analisar origem conceitual da economia solidária, uma importante constatação é feita 

por Lechat (2002), que enfatiza que a “nova literatura” existente no exterior sobre economia 

solidária é muito mais antiga do que a brasileira, iniciando não somente na década de 1980, mas 
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também na América Latina e em particular no Chile, onde se desenvolveu especialmente graças 

a Luís Razeto. A Economia Social, segundo o historiador francês André Guélin, é um conceito 

que emerge no final do primeiro terço do século XIX como uma outra maneira de fazer da 

Economia Política. Lechat (2002), diante disso, chama a atenção para uma relevante questão: 

Por que então dizer que os intelectuais produziram sobre este tema a partir dos anos 1980 do 

século XX se a economia social existe desde o século XIX, e se desde então sempre houve 

estudos na Europa sobre cooperativismo, associativismo e mutualismo? Enfatiza, então, que 

existem duas razões para tal fato: 

 
Em primeiro lugar, a partir dos anos 1975-1976, são registrados fenômenos 
novos, provocados por uma série de mudanças principalmente de ordem 
econômica e cultural. Com a crise do sistema capitalista e suas consequências, 
o desemprego e o fechamento de empresas, criou-se um quadro dramático para 
a classe trabalhadora. Floresceu, então, a partir de 1977 e até 1984, uma série 
de iniciativas para salvar ou criar empregos, através de empresas autogeridas 
pelos próprios trabalhadores, e isto com o apoio de alguns sindicatos 
progressistas. Entre 1980 e 1985, foram criadas em massa cooperativas de 
trabalhadores em toda a Europa). Por outro lado, os inúmeros movimentos 
sociais e étnicos trouxeram uma nova visão do social, da sua relação com o 
econômico e da relação do homem com o meio-ambiente. A queda do muro de 
Berlim, símbolo do fim de uma utopia, levou à produção de novas utopias 
compostas por comunitarismo, solidariedade e voluntarismo.  
 
Em segundo lugar, numerosos pesquisadores, principalmente economistas e 
sociólogos, entusiasmados com esta nova realidade, produziram novas teorias 
para estudar tais fenômenos. (Lechat, 2002, p. 03-04) 

 

 

Lechat (2002) ressalta que na França a proposta recebe o rótulo de “économie sociale” é 

difícil de definir, pois durante um século e meio já serviu para referir-se a diversas realidades. É 

notável que no século XIX todas as tendências políticas embarcaram nesta nova proposta. Tanto 

socialistas (Pecqueur, Vidal, Malon) como social-cristãos (Le Play) e mesmo liberais (Dunoyer), 

sensibilizados com o custo humano da revolução industrial, criticaram a ciência econômica por 

não integrar a dimensão social. 

França Filho (2002) destaca a importância de lembrar o fato de que foram exatamente as 

experiências associativistas da primeira metade do século XIX, na Europa – em particular, as 

chamadas sociedades de socorro mútuo – que primeiro conceberam a ideia de uma proteção 

social. Ou seja, o embrião, em termos de ideia, da concepção moderna de solidariedade via a 

função redistributiva do Estado, conforme exprime o sistema previdenciário estatal, encontra-se 

exatamente em algumas práticas de economia social iniciadas na primeira metade do século XIX 

na Europa, que foram, entretanto, mais tarde, apropriadas pelo Estado. 

Para Laville e Roustang (1999), o conceito de economia solidária proporciona uma ênfase 

sobre o desejo primeiro da economia social, na sua origem, de evitar o fosso entre o econômico, 

o social e o político, pois é na articulação destas três dimensões que se situa o essencial da 

economia social ou solidária. O termo, segundo esses autores, tenta dar conta da originalidade 
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de numerosas iniciativas da sociedade civil que não se encaixam na trilogia legalizada na França 

das cooperativas, mutualidades4 e associações. Mas os autores alertam que o termo não é a 

expressão do que seria desejável fazer. Ele visa muito mais a problematizar práticas sociais 

implantadas localmente. 

França Filho (2002) ressalta que contrastando as noções de economia social com a noção 

de terceiro setor verifica-se que as mesmas são herdeiras de uma tradição histórica comum 

fundamental. A primeira relaciona-se com o movimento associativista operário da primeira 

metade do século XIX na Europa, que foi traduzido numa dinâmica de resistência popular, 

fazendo emergir um grande número de experiências solidárias largamente influenciadas pelo 

ideário da ajuda mútua (o mutualismo), da cooperação e da associação. Isso, precisamente em 

razão do fato de que a afirmação da utopia de um mercado autorregulado nesse momento 

histórico gerou um debate político sobre a economia ou as condições do agir econômico. Um 

debate que fora particularmente incitado por essas iniciativas associativistas, que, ao recusarem 

a autonomia do aspecto econômico nas suas práticas, em face dos demais aspectos – social, 

político, cultural, etc. – ficaram mais conhecidas sob a rubrica de economia social. Do mesmo 

modo, ao simbolizarem, na sua prática, um ideal de transformação social que não passava pela 

tomada do poder político via aparelho do Estado – mas pela possibilidade de multiplicação das 

experiências, com isso colocando o horizonte de construção de uma  hegemonia no próprio modo 

como se operava a economia, isto é, no modo como se reproduziam as condições de produção 

– tornaram-se também conhecidas sob a expressão de socialismo utópico. 

 
Importa precisar que a dimensão política (ou esse aspecto da luta política), 
própria das experiências de economia social na sua origem, diz respeito à 
questão do direito ao trabalho. Isso porque as iniciativas gestadas no seio dessa 
economia social nascente aparecem como alternativas, em termos de 
organização do trabalho, àquela proposta pela forma dominante de trabalho 
assalariado instituída pelo princípio econômico que começava a se tornar 
hegemônico, imposto pela empresa capitalista nascente. As condições de 
pauperização que marcavam a vida de amplas parcelas da população na Europa 
nesse momento se deviam à superexploração do trabalho, no contexto de 
nascimento do capitalismo, bem como ao desemprego que grassava. (Idem, 
p.12) 

 

 

Reforça ainda que economia solidária e economia social remetem hoje, portanto, como 

ilustra o caso francês, a dois universos distintos de experiências. O termo economia social serve, 

inclusive, para designar, de um ponto de vista jurídico, o universo constituído por quatro tipos 

organizacionais fundamentais: as cooperativas, as organizações mutualistas, as fundações e 

algumas formas de associação de grande porte. É justamente em relação às características 

atuais assumidas pela economia social que vem se demarcar a noção de economia solidária, 

pela afirmação da dimensão política na sua ação. O que nos leva a defini-las como experiências 
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que se apoiam sobre o desenvolvimento de atividades econômicas para a realização de objetivos 

sociais, concorrendo ainda para a afirmação de ideais de cidadania. 

 

3.2.1.2 Economia Solidária ou Terceiro Setor? 

 

França Filho (2002) ressalta que termo terceiro setor é herdeiro de uma tradição anglo-

saxônica, particularmente impregnada pela ideia de filantropia. Essa abordagem identifica o 

terceiro setor ao universo das organizações sem fins lucrativos (non-profit organizations). No 

formato jurídico, o non-profit sector, também conhecido como voluntary sector, é particularmente 

ligado ao contexto norte-americano, no qual a relação com uma tradição de Estado social não 

aparece como primordial na sua história. Com o uso deste termo, a ênfase fundamental é posta 

em certas características organizacionais específicas, observadas sob um ângulo de visão 

funcionalista. Tal como consideram Salomon e Anheier (1992), no interior desse campo (non-

profit sector) as organizações apresentam cinco características essenciais: elas são formais, 

privadas, independentes, não devem distribuir lucros e devem comportar um certo nível de 

participação voluntária. 

 
O termo terceiro setor tem aparecido com mais destaque publicamente, dada sua 
vulgarização tanto na mídia quanto nos mais diversos fóruns institucionais, não 
só no plano nacional como também internacionalmente. Não sem razão, ao 
designar um vasto conjunto de organizações que não dizem respeito nem ao 
setor privado mercantil nem ao setor público estatal a expressão terceiro setor 
adquire um alcance tão amplo que tendemos a rebater sobre seu significado o 
sentido de alguns termos aparentemente correlatos, tais como economia 
solidária ou economia social. Um tal modo de percepção representa sem dúvida 
um equívoco, pois não permite a apreensão precisa do significado específico que 
comporta cada uma dessas noções. (França Filho, 2002, p. 38) 
 
 

Para Laville (2000), a interpretação do terceiro setor via literatura anglo-saxônica, que é 

dominante, funda uma verdadeira abordagem específica desse termo, em que sua existência é 

explicada principalmente pelos fracassos do mercado quanto à redução das assimetrias 

informacionais, como também pela falência do Estado na sua capacidade de satisfazer as 

demandas minoritárias. Vale ressaltar ainda que essa argumentação é desenvolvida sobretudo 

por economistas de inspiração neoclássica, cujos pressupostos representam o suporte 

fundamental de uma visão liberal em economia. Nessa perspectiva, o terceiro setor aparece 

como uma esfera compartimentada, suplementar, vis-à-vis do Estado e do mercado. Ele é, 

portanto, considerado como um setor à parte, que viria se ajustar funcionalmente às duas formas 

históricas que constituem o Estado e o mercado. É, portanto, nessa perspectiva de interpretação 

que o termo terceiro setor aparece, em alguns casos, como justificação ideológica do 

desengajamento do Estado em termos de ação pública. 

Verificou-se que alguns autores atribuem características específicas ao Terceiro Setor, 

podendo estas serem enumeradas em cinco: são formais, privadas, independentes, não devem 
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distribuir lucros e devem comportar um certo nível de participação voluntária. Essa 

caracterização, de acordo com França Filho (2002) serviu de base à pesquisa internacional sobre 

o terceiro setor, dirigida pela Fundação John Hopkins, no início dos anos 90, que compreendeu 

13 países, entre os quais o Brasil.  

Entre os pesquisadores, consta Fernandes (1994) que constitui a parte brasileira dessa 

pesquisa. Esse autor revela os limites de uma tal definição para pensar a realidade de um terceiro 

setor latino-americano, que aparece extremamente heterogêneo na sua configuração. Sua crítica 

reside, de modo específico, na desconsideração do critério da informalidade (isto é, da não-

institucionalização das iniciativas). Com essa noção de terceiro setor, perde-se de vista um largo 

campo de iniciativas que desempenham um papel fundamental para amplas fatias da população 

de países como o nosso. O termo Terceiro Setor, portanto, nessa filiação anglo-saxônica, 

refletiria apenas a ponta do iceberg que representa este mar de iniciativas não-governamentais 

e não-mercantis na América Latina.  

Defourny et al. (1999) resumem assim as várias terminologias: a expressão terceiro setor, 

mesmo que imperfeita, é a que alcança maior consenso ao nível internacional. Como prova disto, 

citam a associação International Society for Third Sector Research, criada em 1992. Mas, 

observam eles, se olharmos para regiões geográficas específicas, outros termos são preferidos. 

Assim, nos EUA fala-se em non-profit sector ou independent sector, que corresponde à apelação 

inglesa de voluntary organizations. O termo economia solidária e a apelação organizaciones de 

economía popular são mais comuns na América Latina. 

Duas apelações para o terceiro setor adquiriram uma vocação internacional, senão 

universal: a de economia social (ou solidária) e a de non-profit sector.8 Essas duas noções são 

também as que têm as bases teóricas mais firmes. A concepção de economia social é mais 

ampla, pois ao lado das associações sem fins lucrativos ela inclui um tipo de empresa: as 

cooperativas que, difundidas no mundo inteiro, encarnam, muitas vezes há mais de 150 anos, a 

busca de uma terceira via entre o capitalismo e o centralismo de Estado. Além disto, incorpora 

um outro tipo de organização, as mutualidades que, estando também muito presentes em vários 

países, desempenham ou vão desempenhar um papel central na organização da saúde e da 

previdência social. Assim, resumindo, o terceiro setor pode ser apresentado como constituído por 

três grandes componentes, as cooperativas, as organizações mutualistas e as organizações sem 

fins lucrativos (essencialmente associações). (Defourny et al., 1999) 

De acordo com Laville (1994), a economia solidária caracteriza-se como um conjunto de 

atividades econômicas cuja lógica é distinta tanto da lógica do mercado capitalista quanto da 

lógica do estado. Ao contrário da economia capitalista, centrada sobre o capital a ser acumulado 

e que funciona a partir de relações competitivas tendo por objetivo o alcance de interesses 

individuais, a economia solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as 

relações onde o laço social é valorizado através da reciprocidade e adota formas comunitárias 
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de propriedade. Ela distingue-se também da economia estatal que supõe uma autoridade central 

e formas de propriedade institucional. Mas o autor nos previne que o deslocamento destas 

manifestações no tempo e no espaço – a primeira manifestação era pré-keynesiana e a atual 

corresponde à crise do compromisso keynesiano – aponta para os limites de uma conceituação 

da economia solidária em termos de terceiro setor. 

Caeiro (2008) ressalta que pode entender-se que os conceitos de economia social, de 

terceiro sector e economia solidária, sejam utilizados de forma indistinta e até confusa por muitos 

autores que analisam esta realidade. Não se afigura fácil tal distinção e muitas vezes é mais fácil 

não a fazer, optando-se pelo uso indiscriminado do termo. Aliás, em muitas circunstâncias a 

tentativa de separação que se pretende fazer não vai além de puro e pretenso preciosismo 

linguístico. O que prevalece para lá das questões de caracterização conceptual é a realidade 

social e económica em que se insere a economia social ou o terceiro sector, fundamentando-se 

num evidente distanciamento quer do mercado quer do Estado ainda que sem renegar a qualquer 

destas realidades. 

 

3.2.1.3 Economia Solidária: origem e conceitos 

 

Ao tratar da origem da Economia Solidária, Lechat (2002) enfatiza que na Inglaterra e nos 

Estados Unidos várias comunidades ou aldeias cooperativas foram criadas no século XIX, mas 

não conseguiram manter-se por mais de alguns anos, as numerosas experiências de 

cooperativas operárias lideradas pelo movimento sindical inglês, após vários êxitos e avanços 

democráticos, foram extintas pela feroz reação da classe patronal e pela declarada hostilidade 

do governo. A mais famosa cooperativa de consumo, a cooperativa dos Pioneiros Equitativos de 

Rochedale, estabeleceu uma carta de princípios que até hoje inspira o cooperativismo e sua 

legislação a nível mundial. O que leva a crer que os empreendimentos de economia social 

surgem geralmente em cachos, sob o impulso de uma dinâmica socioeconômica fruto de uma 

grande crise econômica.  

Após a Segunda Guerra mundial, a economia não monetária (doméstica e de 

reciprocidade) tinha ficado marginalizada pela expansão do mercado e pela estatização das 

iniciativas associativas mais dinâmicas. Houve separação entre o social, o econômico e o político. 

A reação contra os efeitos nefastos do capitalismo só pôde acontecer dentro de subconjuntos 

distintos, uns pertencentes à economia de mercado e outros à economia de não mercado. Este 

quadro mudou a partir da segunda metade da década de 70 do século XX. Uma nova crise do 

sistema capitalista trouxe por consequências, o desemprego e o fechamento de empresas e 

criou-se um quadro dramático para a classe trabalhadora. Floresceu então, a partir de 1977 e até 

84, uma série de iniciativas para salvar ou criar empregos, através de empresas autogeridas 

pelos próprios trabalhadores e isto com o apoio de alguns sindicatos progressistas. Entre 1980 e 
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85 foram criadas em massa cooperativas de trabalhadores em toda a Europa. Por outro lado, os 

inúmeros movimentos sociais e étnicos trouxeram uma nova visão do social, da sua relação com 

o econômico e da relação do homem com o meio ambiente. A queda do muro de Berlim, símbolo 

do fim de uma utopia, levou à produção de novas utopias compostas por comunitarismo, 

ecologismo, solidariedade e voluntarismo. (Lechat, 2002) 

Com relação ao conceito, ou aos possíveis conceitos de economia solidária, tendo-se em 

vista à diversidade de percepções, Paul Singer (2007), que se destaca pela densa produção 

voltada ao tema, considera que Economia Solidária é um modo de produção que se caracteriza 

pela igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que 

trabalham com eles – essa é a característica central. E a autogestão, ou seja, os 

empreendimentos de economia solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente 

de forma inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro do empreendimento 

tem direito a um voto. Se são pequenas cooperativas, não há nenhuma distinção importante de 

funções, todo mundo faz o que precisa. Agora, quando são maiores, aí há necessidade que haja 

um presidente, um tesoureiro, enfim, algumas funções especializadas, e isso é importante, 

sobretudo, quando elas são bem grandes, porque aí uma grande parte das decisões tem que ser 

tomada pelas pessoas responsáveis pelos diferentes setores. Eles têm que estritamente cumprir 

aquilo que são as diretrizes do coletivo, e, se não o fizerem a contento, o coletivo os substitui. É 

o inverso da relação que prevalece em empreendimentos heterogestionários, em que os que 

desempenham funções responsáveis têm autoridade sobre os outros. 

França Filho (2002) ressalta que com a noção de economia solidária, a questão que se 

coloca é aquela de um novo relacionamento entre economia e sociedade. Se certas 

características organizacionais particulares (notadamente no que se refere ao aspecto 

democrático da organização do trabalho) são sublinhadas na apreensão desse termo, trata-se 

aqui, entretanto, sobretudo da inscrição sociopolítica das experiências que fundam essa noção. 

Esta é a razão pela qual entende-se que, para além de um conceito servindo para a identificação 

de um certo número de experiências com um estatuto diferente daquele da empresa capitalista, 

a noção de economia solidária remete a uma perspectiva de regulação, colocada como uma 

questão de escolha de um projeto político de sociedade. Isso, em função precisamente da 

dimensão histórica desse fenômeno e das suas características fundamentais. Portanto, admitir a 

possibilidade de uma outra forma de regulação da sociedade através da ideia de economia 

solidária, significa reconhecer uma outra possibilidade de sustentação das formas de vida de 

indivíduos em sociedade, não-centrada nas esferas do Estado e do mercado. 

 

Trata-se aqui de um dos traços característicos do fenômeno chamado de 
hibridação de economias, isto é, a possibilidade de combinação de uma 
economia mercantil, não-mercantil e não-monetária. Isso porque, nessas 
iniciativas de economia solidária, em geral existem, ao mesmo tempo: venda de 
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um produto ou prestação de um serviço (recurso mercantil); subsídios públicos 
oriundos do reconhecimento da natureza de utilidade social da ação 
organizacional (recurso não-mercantil); e trabalho voluntário (recurso não-
monetário). (Idem, p. 13) 

 

Para Caeiro (2008), o conceito de economia social surge cerca de 1830, quando Charles 

Dunoyer publica em Paris um tratado de economia social, surgindo na mesma década na 

Universidade de Lovaina um curso com a designação de economia social. Nesta linha, surge um 

conjunto de escolas teóricas de que se salientam, a socialista, cujos percursores são os 

socialistas utópicos e tendo o contributo de Marcel Mauss (1872-1950), defensor de uma 

economia de socialização voluntária e de Benoit Malon (1841-1893), cujo tratado de economia 

social (1883) tinha na sua base idêntica perspectiva; a escola social-cristã reformista, que, pela 

mão de Fréderic Le Play (1806-1882), inaugurou uma sociedade de economia social e uma 

revista com o mesmo nome. Le Play, aprova o desenvolvimento das cooperativas com um 

objectivo reformista não sendo, no entanto, favorável a uma transformação radical da sociedade; 

a escola liberal, dirigida em primeiro lugar por Charles Dunoyer (1786-1862) e mais tarde por 

Frédéric Passy (1822-1912) coloca a sua perspectiva teórica na liberdade da economia e no 

afastamento da intervenção do Estado com recurso ao princípio da autoajuda. Associam-se ainda 

a esta escola Leon Walras (1834-1910), pela importância que atribui às associações populares, 

e John Stuart Mill (1806-1873) que na Inglaterra defende a superação do proletariado através 

das associações de trabalhadores; a escola solidária, ligada a Auguste Ott (1814-1892) que 

publica um tratado de economia social e sobretudo a Charles Gide (1847-1932).  

É ele quem marca um período áureo da economia social francesa, e concretiza o espírito 

do solidarismo pelo qual será possível a abolição do capitalismo e do proletariado sem sacrificar 

a propriedade privada nem as liberdades provindas da revolução. A ajuda mútua e a educação 

económica através da cooperação podem por si só promover a transformação do homem. O 

mérito principal destas escolas é o de demonstrar o pluralismo político e cultural que caracteriza 

os primórdios do desenvolvimento da economia social e que até hoje se mantém. (Idem) 

A economia solidária contempla em sua proposta uma real mudança de paradigmas, as 

quais se contrapõem se maneira significativamente suntuosa ao modelo capitalista vigente. 

Pontes Jr. e Osterne (2004) destacam os seguintes pontos a serem considerados sobre a 

economia solidária: 

 O valor central da Economia Solidária é o trabalho, o saber e a criatividade humana e não 

o capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas. 

 A Economia Solidária representa práticas fundadas em relações de colaboração solidária, 

inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade da 

atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de capital em 

particular. 
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 A Economia Solidária busca a unidade entre produção e reprodução, evitando a 

contradição fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtividade, mas 

exclui crescentes setores de trabalhadores do acesso aos seus benefícios. 

 A Economia Solidária busca outra qualidade de vida e de consumo, e isto requer a 

solidariedade entre os povos. 

 Para a Economia Solidária, a eficiência não pode limitar-se aos benefícios materiais de 

um empreendimento, mas se define também como eficiência social, em função da 

qualidade de vida e da felicidade de seus membros e, ao mesmo tempo, de todo o 

ecossistema. 

 A Economia Solidária é um poderoso instrumento de combate à exclusão social, pois 

apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda e para a satisfação direta 

das necessidades de todos, provando que é possível organizar a produção e a 

reprodução da sociedade de modo a eliminar as desigualdades materiais e difundir os 

valores da solidariedade humana. 

 

É importante também que sejam apresentadas as definições de algumas categorias que 

estão inseridas na discussão da economia solidária. Para tanto, serão utilizadas as 

conceituações apresentadas por Paul Singer (2002): 

 

Empresa solidária - é basicamente de trabalhadores, que apenas secundariamente são seus 

proprietários. Por isso, sua finalidade básica não é maximizar lucro, mas a quantidade e a 

qualidade do trabalho. Na realidade, na empresa solidária não há lucro porque nenhuma parte 

de sua receita é distribuída em proporção às cotas de capital. Ela pode tomar empréstimos dos 

próprios sócios ou de terceiros e procura pagar os menores juros do mercado aos credores 

(internos ou externos). 

 

Excedente anual - chamado «sobras» nas cooperativas - tem a sua destinação decidida pelos 

trabalhadores. Uma parte, em geral, destina-se ao reinvestimento e pode ser colocada num fundo 

«indivisível», que não pertence aos sócios individualmente, mas apenas ao coletivo deles. Outra 

parte, também reinvestida, pode acrescer o valor das cotas dos sócios, que têm o direito de sacá-

las quando se retiram da empresa. O restante das sobras é em geral destinado a um fundo de 

educação, a outros fundos «sociais» (de cultura, de saúde, etc.) e eventualmente à repartição 

entre os sócios, por critérios aprovados por eles. Portanto, o capital da empresa solidária não é 

remunerado, sob qualquer pretexto, e por isso não há «lucro» pois este é tanto jurídica como 

economicamente o rendimento proporcionado pelo investimento de capital. 
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Cooperativa de produção - é a modalidade básica da economia solidária e as relações sociais 

de produção que a definem são as delineadas acima. Outra é a cooperativa de comercialização, 

composta por produtores autônomos, individuais ou familiares (camponeses, taxistas, 

profissionais liberais, artesãos, etc.) que fazem suas compras em comum e, quando cabe, 

também suas vendas. Sendo a produção individual, o ganho também é e as sobras das 

operações comerciais são em geral distribuídas entre os cooperadores em proporção ao 

montante comprado e vendido por cada um através da cooperativa. 

 

Cooperativa de consumo - outra modalidade de empresa solidária que é possuída pelos que 

consomem seus produtos ou serviços. A finalidade dela é proporcionar a máxima satisfação ao 

menor custo aos cooperadores. Mas, para ser empresa solidária, não pode haver separação 

entre trabalho e capital. Muitas cooperativas de consumo empregam trabalho assalariado, o que 

enseja lutas de classe em seu interior. Por isso não fazem parte da economia solidária. Só 

pertencem a ela as cooperativas de consumo que tornam seus trabalhadores membros plenos. 

Alguns a denominam por isso de cooperativas mistas. 

 

Cooperativas de crédito – também são modalidades de empresa solidária, são empresas de 

intermediação financeira possuídas pelos depositantes. Para que sejam solidárias, é preciso que 

os trabalhadores que as operam profissionalmente sejam sócios delas. As cooperativas de 

crédito comunitárias, formadas por moradores da mesma cidade ou membros do mesmo 

sindicato, etc. aplicam os depósitos em empréstimos pessoais aos cooperadores. Isso se chama 

crédito rotativo e resgata gente pobre das garras da agiotagem, já que os bancos comerciais 

estão quase sempre fechados para ela. As empresas solidárias tendem a se federar, formando 

associações locais, regionais, nacionais e internacionais. 

 

Singer (2002) esclarece ainda o conceito de Clube de Troca, uma prática que integra a 

proposta da economia solidária, e que é bem usada na América Latina. De acordo com o autor, 

o clube de troca foi criado em situações de crise, crise de mercado de trabalho. Ele surgiu em 

vários lugares. Na América do Norte, na Ilha de Vancouver, em que havia uma base aérea e acho 

que uma fábrica. A população trabalhava nesses lugares e os dois fecharam de repente; todos 

ficaram sem trabalho. Um inglês, que morava lá, sugeriu organizar trocas entre eles; quer dizer, 

eles trabalhariam uns para os outros, para todos poderem viver, comer etc. Mas, para fazer essa 

troca, era preciso organizar um mercado e um sistema de preços, então ele sugeriu criar uma 

moeda especifica para essa atividade. Essa foi a invenção do LETS (Local Exchange and Trade 

System). E esse grupo tem um traço em comum: eles não conseguem vender seus serviços na 

medida em que gostariam, todos têm capacidade ociosa. Então se reúnem, geralmente uma vez 

por mês, e cada um diz o que faz, o que pode fazer e de que bens ou serviços tem necessidade. 
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Não são serviços apenas; um violão que não está sendo usado ou um aposento vago podem ser 

alugados para quem deles estiver precisando. Depois que as pessoas enunciaram suas ofertas 

e demandas, elas entram em processo de troca. 

Tomou-se como eixo norteador desta investigação os conceitos de economia solidária 

apresentados por Paul Singer e França Filho, uma vez que os dois autores ressaltam os aspectos 

revolucionários da proposta. Afirma-se tal caráter diante da imperativa valorização da igualdade 

entre os sócios e na possibilidade de autogestão, como enfatizado por Singer, bem como pela 

construção de uma nova possibilidade de relacionamento entre sociedade e trabalho, uma lógica 

pautada no encerramento da subjugação, opressão ou exploração, onde se afirma a necessidade 

de escolha de um projeto político de sociedade, tal como é enfatizado por França Filho. Há de 

ser ressaltado que os dois pesquisadores partem de uma ideologia marxista para a construção 

de suas teorias, uma vez que ambos dispensam críticas ao modelo de produção capitalista, por 

possuir uma lógica de segregação e exclusão social, imposta por um conflito de classes desigual 

e desumano. Neste modelo, um pequeno extrato da população detém os meios de produção e a 

concentração quase que total da renda existente na economia, o que lhe viabiliza as 

possibilidades de continuidade da dialética da opressão, uma vez que as infraestruturas e 

superestruturas existentes no cenário social voltam-se à beneficiar esta lógica. 

Mesmo com a relativa elevação da quantidade de pesquisas voltadas à economia 

solidária em todo o mundo, observa-se que suas práticas encontram substancial dificuldade de 

se fortalecer significativamente dentro do contexto capitalista. Realidade impulsionada pelo fato 

do processo de reestruturação produtiva encontrar-se vinculado à globalização econômica, que 

incita mudanças brutais no mundo do trabalho, e geralmente para pior, acarretando fatores como 

a precarização do trabalho, a exclusão do mercado de trabalho formal, o crescimento da 

informalidade, o desemprego e a pobreza. A precariedade, diante disso, é uma grande marca da 

economia neoliberal. Neste sentido, serão analisados no tópico a seguir as principais lutas e 

dificuldades verificadas pela coexistência da economia solidária em um contexto capitalista. 

 

3.2.2 Economia Solidária e capitalismo selvagem: uma coexistência pacífica? 

 

Boaventura de Sousa Santos (2002), sociólogo, português e um dos principais 

articuladores do Fórum Social Mundial, alerta para a necessidade de se buscar alternativas ao 

modo de produção capitalista convencional, já que as relações de concorrência exigidas pelo 

mercado atual produzem formas de sociabilidade empobrecidas, baseadas no benefício 

individual em lugar de uma maior solidariedade coletiva e de um crescimento nos padrões de 

bem-estar sociais. Tais relações parecem se desenvolver num misto de cobiça, vaidade e 

ameaça do outro, gerando-se um constante estado de medo e alerta, empobrecendo assim a 
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sociabilidade e a relação de convivência humana. Emerge, então, a necessidade de um novo 

modelo de convivência social, em que despontem formas inovadoras de produção mais justas, 

solidárias, democráticas e capazes de criar novos padrões de convivência humana.   

Santos (2002, p. 64), na obra Produzir para Viver, destaca os principais pontos em que 

se apoia a lógica de um novo sistema de produção e sociabilidade: 

 
a) A importância dos vínculos além do econômico; 
 
b) O êxito das alternativas de produção depende da inserção em redes de 
colaboração e de apoio mútuo (sindicatos, ONGs etc.); 
 
c) Lutas pela produção alternativa devem ser impulsionadas dentro e fora do 
estado; 
 
d) As alternativas de produção não se devem fixar unicamente em escala local, 
mas articular-se em escala maior, afastando-se do isolamento; 
 
e) A radicalização da democracia participativa e da democracia econômica são 
duas faces da mesma moeda; 
 
f) Existe uma estreita conexão entre as lutas pela produção alternativa e as lutas 
contra a sociedade patriarcal. Não é uma luta no plano só econômico, mas 
também de gênero, raça e emancipação; 
 
g) As formas alternativas de conhecimento são fontes alternativas de produção; 
aprende-se com os diferentes; 
 
h) Os critérios para analisar o êxito ou o fracasso das alternativas econômicas 
devem ser gradualistas e inclusivos e vão muito além do economicismo; 
 
i) As alternativas de produção devem entrar em relação de sinergia com 
alternativas de outras esferas da economia e da sociedade. Ex: Comércio justo, 
Taxa Tobin, democratização do Banco Mundial e do FMI, propostas de renda 
mínima universal, respeito a normas éticas por parte de investidores estrangeiros 

em países do Sul, imigração aberta. 
 
 

Para a concretização de um desenvolvimento global justo e sustentável, primeiramente 

ter-se-á de pensar e agir em âmbito local, porém sem abrir mão às possíveis articulações a nível 

mundial. O trabalho em rede, ao conjugar diferentes experiências locais, poderá produzir uma ou 

várias alternativas globais, e é exatamente no multiexperimentalismo que poderão surgir novas 

formas de produção e de convivência social, menos autoritária e definitiva, além de deverem se 

aproximar da esfera política, com vistas a uma mudança nas próprias bases estruturais em que 

se apoia todo o sistema socioeconômico dominante. (Santos, 2002) 

 

Singer (2004) enfatiza que a economia solidária propõe abolir o capitalismo e a divisão 

de classes que lhe é inerente. A economia solidária é atualmente concebida como uma economia 

de mercado, em que os cidadãos participam livremente, cooperando e competindo entre si, de 

acordo com os seus interesses e os contratos que celebram. Mas a sociedade como um todo 

tem por dever tomar medidas para evitar que o jogo das forças de mercado crie ganhadores e 

perdedores, cuja situação seja reiterada ao longo do tempo. Mesmo que as condições de partida 
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sejam iguais para todos os participantes, o jogo do mercado inevitavelmente produz ganhadores, 

que enriquecem, e perdedores, que empobrecem. Se a desigualdade assim criada não for 

desfeita, a divisão da sociedade em classes e o próprio capitalismo acabariam sendo 

restaurados. Para tanto:  

 

Cabe ao Estado, como representante democrático da sociedade, defende-la 
contra sua divisão entre ricos e pobres, poderosos e fracos. Para isso, o Estado 
já dispõe de instrumentos, dos quais os mais importantes são os impostos sobre 
a renda e a propriedade e a transferência de recursos públicos aos carentes. O 
Estado solidário tem por missão tributar os ganhadores e subvencionar os 
perdedores para que a desigualdade entre eles não se perpetue, e isso sem 
destruir os incentivos para que os produtores se esforcem em oferecer aos 
compradores a melhor qualidade e quantidade pelo melhor preço. (Idem, p. 06) 

 

 

Enfatiza ainda que a era da “flexibilidade”, que o capitalismo atravessa, possibilita também 

o desenvolvimento solidário. Este se relaciona com a flexibilidade da pequena e média empresa 

(PME), que nem sempre é capitalista e, mesmo quando o é, oferece aos trabalhadores 

oportunidades de participar de sua condução. Numa microempresa, com menos de dez 

trabalhadores, por exemplo, é comum que o patrão e os membros de sua família trabalhem ao 

lado dos que são empregados, desenvolvendo a mesma atividade. Neste ambiente, não há 

segredo do negócio. Os empregados em geral conhecem os clientes e o valor do bem ou serviço 

que lhes é vendido. Podem calcular o valor que produzem e o que lhes é pago. 

Laville (1994) enfatiza que o aparecimento, em escala crescente, de empreendimentos 

populares baseados na livre associação, no trabalho cooperativo e na autogestão, é hoje fato 

indiscutível em nossa paisagem social, ademais de ser um fenômeno observado em muitos 

países, há pelo menos uma década.  

Essas iniciativas econômicas representam uma opção ponderável para os segmentos 

sociais de baixa renda, fortemente atingidos pelo quadro de desocupação estrutural e pelo 

empobrecimento. Estudos a respeito, em diferentes contextos nacionais, indicam que tais 

iniciativas, de tímida reação à perda do trabalho e a condições extremas de subalternidade, estão 

convertendo-se em um eficiente mecanismo gerador de trabalho e renda, por vezes alcançando 

níveis de desempenho que as habilitam a permaneceram no mercado, com razoáveis 

perspectivas de sobrevivência (Nyssens, 1996; Gaiger et al., 1999). 

Gaiger (2002) afirma que esse quadro promissor, além de carrear rapidamente o apoio 

de ativistas, agências dotadas de programas sociais e órgãos públicos, suscitou o interesse dos 

estudiosos para o problema da viabilidade desses empreendimentos a longo prazo, bem como 

para a natureza e o significado contido nos seus traços sociais peculiares, de socialização dos 

bens de produção e do trabalho. Setores da esquerda, reconhecendo ali uma nova expressão 

dos ideais históricos das lutas operárias e dos movimentos populares, passaram a integrar a 
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economia solidária em seus debates, em seus programas de mudança social e em sua visão 

estratégica de construção socialista. Vendo-a seja como um campo de trabalho institucional, seja 

um alvo de políticas públicas de contenção da pobreza, seja ainda uma nova frente de lutas de 

caráter estratégico, visões, conceitos e práticas cruzam-se intensamente, interpelando-se e 

promovendo a economia solidária como uma alternativa para os excluídos, os trabalhadores, um 

modelo de desenvolvimento comprometido com os interesses populares, etc.; uma alternativa, 

ao aprofundamento das iniquidades, às políticas de corte neoliberal, ao próprio capitalismo. 

A questão tornou-se objeto de intensa discussão, na qual se manejam com frequência 

teses e categorias da economia política marxista - leito de navegação tradicional do pensamento 

da esquerda – sustentando argumentações e respostas de natureza, sobretudo, ideológica e 

programática. Nesse contexto, as tentativas de teorizar o tema, com os cuidados que a tarefa 

requer, correm o risco de serem apreciadas diretamente por seu impacto político, por seus efeitos 

de legitimação sobre as elaborações discursivas politicamente em confronto, dotadas de elevado 

grau de finalismo, ou de importantes ingredientes teleológicos, próprios das ideologias. O fato é 

suscetível de ocorrer sobretudo com as formulações mais audaciosas, que associam a economia 

solidária a um novo modo de produção, não capitalista, quer pela insuficiente explicitação 

conceptual das mesmas, quer porque tendem a não serem vistas como problematizações do 

tema, ou hipóteses revisáveis, mas sim como respostas seguras, chancelando tomadas de 

posição e juízos definitivos. (Idem, p.19)  

Em entrevista concedida em 2007, Singer enfatiza que a Economia Solidária basicamente 

demonstra que a alienação no trabalho, que é típica da empresa capitalista, não é indispensável. 

A heterogestão é justificada como eficiente a partir da visão de que alguns são mais capazes do 

que outros. A meritocracia justifica o poder de decisão estar concentrado no dono, o capitalista, 

depois em seus gerentes, enquanto a grande maioria é destituída de qualquer poder de decisão 

e mesmo de conhecimento sobre o conjunto. O raciocínio é circular: se o capitalista e seus 

gerentes têm mais poder, é porque o conquistaram e assim demonstraram ter mais capacidade. 

A maioria é destituída de poder porque deve ter menos capacidade. Esse raciocínio se sustenta 

no pressuposto de que numa economia de livre mercado os ganhadores na competição “têm” 

que ser os melhores, exatamente porque o mercado é livre, aberto a todos desde que tenham 

capital. Se muitos estão excluídos do mercado porque não têm capital, isso apenas confirmaria 

que eles são menos capazes. 

Percebe-se que a economia solidária tem se expandido gradativamente por vários países 

com distintas dinâmicas econômicas. Em Portugal, por exemplo, em 2010, a Economia Social 

representou 2,8% do VAB nacional, 4,7% do emprego total e 5,5% do emprego remunerado. As 

remunerações pagas pela Economia Social representaram 4,6% do total das remunerações, 

correspondendo a remuneração média neste setor a pouco mais de 4/5 da remuneração média 

no conjunto da economia. Neste setor integravam-se cerca de 55 mil unidades, que se distribuíam 

por um conjunto diversificado de atividades, entre as quais se destacavam os serviços de ação 
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e solidariedade social, com um peso relativo no VAB da Economia Social ligeiramente superior a 

40%. (Instituto Nacional de Estatística de Portugal, 2010) 

De acordo com Singer (2004) a empresa solidária é basicamente de trabalhadores, que 

apenas secundariamente são seus proprietários. Sua finalidade básica não é maximizar lucro, 

mas a quantidade e a qualidade do trabalho. É sabido hoje, que grupos de trabalhadores do 

campo e da cidade, apesar das inúmeras dificuldades, procuram se organizar em associações, 

cooperativas, microempresas e empresas autogestionárias. 

Sobre a especificidade da economia solidária, de acordo com França Filho (2002, p. 13): 

“a questão que se coloca é aquela de um novo relacionamento entre economia e sociedade”. E 

o autor continua com uma conceituação muito interessante de hibridação de economias:  

 

Trata-se aqui de um dos traços característicos do fenômeno chamado de 
hibridação de economias, isto é, a possibilidade de combinação de uma 
economia mercantil, não-mercantil e não-monetária. Isso porque, nessas 
iniciativas de economia solidária, em geral existem, ao mesmo tempo: venda de 
um produto ou prestação de um serviço (recurso mercantil); subsídios públicos 
oriundos do reconhecimento da natureza de utilidade social da ação 
organizacional (recurso não-mercantil); e trabalho voluntário (recurso não-
monetário). Essas experiências lidam, portanto, com uma pluralidade de 
princípios econômicos, uma vez que os recursos são oriundos do mercado, do 
Estado e da sociedade. 

 

A relação entre a economia solidária e o modo capitalista de produção é bem resumida 

por Singer (2004), que enfatiza que mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o 

desenvolvimento de outros modos de produção porque é incapaz de inserir dentro de si toda 

população economicamente ativa. A economia solidária cresce em função das crises sociais que 

a competição cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada país. Mas ela só se 

viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria da sociedade, que não 

é proprietária de capital, se conscientiza de que é de seu interesse organizar a produção de um 

modo em que os meios de produção sejam de todos os que os utilizam para gerar o produto 

social. Coelho (2006, p. 01 e 02) acrescenta o seguinte posicionamento sobre o tema:  

A Economia Solidária vem se solidificando como alternativa de desenvolvimento 
econômico aos modelos e padrões exploratórios do modus operandi da 
economia capitalista pelo qual nossa sociedade optou por seguir. Ao mesmo 
tempo (...) não atua em um campo fora do capitalismo e do mercado formal, mas 
ao contrário, busca dentro da realidade existente formas alternativas de 
desenvolvimento econômico baseado em valores mais humanos, na busca da 
autonomia dos grupos que a praticam, em práticas sociais e ambientais 
sustentáveis. 

 

Do ponto de vista teórico, Vieira (2005, p. 20) esclarece que “a economia solidária é em 

grande parte um modelo de ação – para que os projetos sejam factíveis é preciso agir de modo 
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coordenado – ao contrário da economia neoclássica, cujo modelo propõe a não intervenção, a 

auto regulação dos mercados”. Afirmando ainda que:  

 

(...) é possível compreender que os acontecimentos em curso afetam 
diretamente o processo de construir a economia solidária. De qualquer forma, é 
importante salientar que a economia solidária também é diferente da economia 
convencionada como heterodoxa, enquanto método. Um dos principais 
instrumentos de cunho heterodoxo é a análise empírica, sendo por meio desta 
que se acusa o distanciamento da economia neoclássica da realidade 
observável. A economia solidária aparece como uma terceira vertente no 
pensamento econômico, diferente da heterodoxa, por utilizar modelos ideais 
críticos como método. Grande parte dos estudos sobre economia solidária neste 
início de século buscou observar as experiências concretas para poder entender 
sua lógica. 

 

Se a mola que move a economia capitalista é o lucro e a concorrência, na economia 

solidária a lógica é bem diferente. Os grandes impulsionadores dessa alternativa econômica são 

a solidariedade e o espírito de cooperação. A economia solidária tem se expandindo 

gradativamente, e esta expansão representa uma “luz no fim do túnel” em meio a tanto caos, 

pobreza, desigualdade e exclusão impostos pelo capitalismo e seus mecanismos de perpetuação 

da opressão. No tópico a seguir tratar-se-á dos impactos e possibilidades da economia solidária 

enquanto ferramenta de combate à pobreza.  

 

3.2.3 Economia solidária como instrumento de combate à pobreza: outra realidade é 

possível 

 

Buscou-se analisar no capítulo anterior parte da dimensão das sequelas econômicas e 

sociais ocasionadas pelo modelo econômico capitalista, onde fora enfatizado que, espacialmente 

nos países em desenvolvimento, tais reflexos são ainda mais duros e desastrosos. Pensar outras 

alternativas, de certa forma, deixa de ser uma opção, e se consubstancia numa necessidade real 

para a sustentabilidade do planeta e das relações produtivas e de sobrevivência como um todo. 

Morais e Lanza (2008) enfatizam que todo esse processo de desemprego estrutural e a 

incapacidade de absorção da massa da população pelo sistema capitalista no mundo do trabalho 

associado a precarização da reestruturação produtiva e flexibilização dos direitos trabalhistas é 

uma mistura explosiva para qualquer tipo de organização de classe dos trabalhadores. Todas 

essas relações objetivas sendo alimentada pelas ideologias do capitalismo que valoriza o 

individualismo extremado e a competitividade a qualquer custo interferem diretamente na 

subjetividade dos indivíduos naturalizando relações de dominação e exploração, tornando latente 

uma classe trabalhadora fragmentada, dificultando a formação da consciência de classe e 

consequentemente sua luta política. 
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Para Luizão e Antonello (2012), o resultado deste processo é a implicação direta na 

geração de postos de trabalho que resulta na exclusão socioeconômica de uma parcela 

significativa da população. Tal fato fomenta a preocupação do Estado em pensar políticas 

públicas voltadas para esta realidade, tanto na escala nacional, estadual e local, no intuito de se 

buscar alternativas de enfrentamento da pobreza e de geração de emprego e renda. Nesse 

contexto, o desenvolvimento da proposta da política pública assentada na Economia Solidária 

vem com a finalidade de amenizar a pobreza, no momento em que pode se constituir em 

alternativa à exclusão socioespacial, pois viabiliza novas formas de trabalho. 

As autoras enfatizam ainda que a globalização como processo de mundialização do 

capital fomenta a substituição do processo produtivo fordista para o toytismo, o que representa 

uma estratégia das empresas transnacionais, de internacionalizar nas suas ações um novo 

processo organizativo do trabalho, por conseguinte nas relações de força entre capital e trabalho, 

pois visa à manutenção das relações sociais de produção capitalista no mundo. No entanto, 

convém ressaltar que essa estratégia parece intensificar as desigualdades sociais no mundo, 

uma vez que a grande maioria da população (trabalhadores) estaria excluída desse processo, 

tendo em vista a exigência de um novo perfil para o trabalhador, isto é, a imposição ao trabalhador 

de desenvolver a capacidade de ser “polivalente”, o que subentende a necessidade de 

qualificação. 

A globalização econômica faz com que o mundo se torne um só mercado, dessa 
forma, há a necessidade de constante adaptação e revisão do que está 
acontecendo. As mudanças ocorrem em um ritmo cada vez mais acelerado, seja 
no âmbito da natureza, da ciência e da tecnologia, e produz um profundo impacto 
no espaço, nas diferentes escalas (local, nacional, regional e internacional), pois 
a reestruturação espacial da sociedade via redefinição da divisão territorial do 
trabalho imposta pelo processo de globalização econômica cria novos espaços 
de produção, consumo e lazer. (Idem, p. 65) 

 

Para Morais e Lanza (2008), é diante desse quadro de crise do capital, associado à crise 

estrutural do emprego e fragmentação da classe trabalhadora que surge a reinvenção do ideário 

cooperativista autogestionário. Este nasce em período de crise do capital e grande pobreza, 

depois experimenta um período de declínio motivado pela expansão do capital e reabsorção da 

força de trabalho, e voltando a ressurgir mediante as novas crises do capital. No entanto, mesmo 

com uma próxima expansão do capital a tendência será de continua elevação da taxa de 

desemprego, o que exige mais do que nunca uma nova economia.  

Em meio a toda essa turbulência, a Economia Solidária surge trazendo várias 

expectativas. Morais e Lanza (2008) enfatizam que a proposta se tornou: 

 
a) Possibilidade de conquista de melhores condições objetivas de vida (alimentação, moradia, 

renda, educação, convívio comunitário, articulação política, dentre outros) para muitas pessoas 

que já estavam à margem do sistema produtivo capitalista (como por exemplo, no segmento dos 
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trabalhadores da coleta seletiva e reciclagem urbana ou assentados rurais do programa de 

Reforma Agrária);  

 

b) Um campo de formação de uma nova cultura, em que os participantes por livre adesão, 

rompem com a hegemonia individualista norteadora dos dias atuais, em que ocorre a assimilação 

ao processo socioeducativo oriundo da vida coletiva, da participação nas assembleias ou mesmo 

do contato com os profissionais (administradores, agrônomos, assistentes sociais, contadores, 

sociólogos, pedagogos, profissionais da saúde ...) que atuam nas políticas públicas de fomento 

e assessoria dos experimentos de economia solidária;  

c) Um micro espaço de formulação de uma contra hegemonia capitalista, que poderá constituir-

se significativo para a instalação de um outro projeto societário, onde as relações sociais 

produtivas estejam subordinadas às demandas sociais e ambientais e não ao lucro 

individualizante e concentrador.  

d) Uma estratégia a partir dos subalternizados, e não dos incluídos nos benefícios do lucro e da 

condição de estratos médios da sociedade, de possibilidade de mudança a longo prazo do 

panorama atual de descrença absoluta no ser humano e na sua capacidade de reflexão, 

mobilização e viabilização de novos projetos e utopias.  

 

Não se pode perder de vista que a economia solidária, mais do que um ideal de trabalho, 

é um arranjo desenvolvido pelos trabalhadores para ingresso no mercado de trabalho, frente ao 

avanço do desemprego. O Estado que garante o bem-estar social, enfraquece, abrindo espaço 

para o “faça você mesmo”, e para o discurso da solidariedade coletiva, como forma de 

manutenção de uma “utopia social possível”.  

Barbosa (2007) argumenta que a literatura sobre o tema pode ser distinguida em três 

modos de abordagem. Um polo, mais afeito ás questões filosóficas, éticas e conceituais que 

envolvem essas práticas de economia. Outro extremo, que centra a análise nos aspectos 

históricos da tradição de solidariedade entre trabalhadores. Em outro ponto, a abordagem 

concentra-se principalmente em relatos e estudos de casos de práticas econômicas concretas. 

Contudo, tende a ser comum aos três segmentos a defesa apologética das práticas.  

Uma grande questão apresentada por Cole (1944) é que muitas empresas que nasceram 

como solidárias acabam por se adaptar ao capitalismo e por isso deixam de ser solidárias. O 

caso mais notório foi o das cooperativas de consumo, que alcançaram grande importância na 

Europa, e que optaram por assalariar os seus trabalhadores e administradores. Esta decisão 

provocou viva resistência por parte dos cooperadores mais antigos. O conflito foi travado em 

relação às cooperativas de produção criadas pelas cooperativas de consumo e sobretudo pela 

grande central cooperativa atacadista inglesa, que abastecia as demais. Os trabalhadores destas 
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indústrias cooperativas tinham participação no capital, nas sobras e nas instâncias diretivas, além 

de dificilmente perderem o trabalho, mesmo em épocas de crise. Aos olhos dos demais 

trabalhadores, associados das cooperativas de consumo e, portanto, donos das cooperativas de 

produção, os que trabalhavam nelas estavam sendo privilegiados em relação à condição deles, 

de meros assalariados. 

Os Empreendimentos Econômico Solidários terão que desenvolver em suas áreas 

processos de produção que tendam a garantir a sustentabilidade econômica, ecológica, social, 

espacial e cultural. Desta forma garantiria um produto de alto valor agregado com uma estratégia 

de diferenciação eficiente. Segundo Sachs (1998), para um desenvolvimento sustentável, e, 

consequentemente uma Integração Sustentável, é necessário que o planejamento leve em 

seguintes dimensões de sustentabilidade: 

a) Sustentabilidade Social: que se entende como a criação de um processo de desenvolvimento 

que seja sustentado por um outro crescimento e subsidiado por uma outra visão do que seja uma 

sociedade boa. A meta é construir uma civilização com maior equidade na distribuição de renda 

e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os padrões da vida dos ricos e dos pobres. 

b) Sustentabilidade Econômica: que deve ser tornada possível através da alocação e do 

gerenciamento mais eficientes dos recursos e de um fluxo constante de investimento públicos e 

privados. Uma condição importante é a de ultrapassar as configurações externas negativas 

resultantes do ônus do serviço da dívida líquida de recursos financeiros, dos termos de troca 

desfavoráveis, das barreiras protecionistas e do acesso limitado à ciência e tecnologia. A 

eficiência econômica dever ser avaliada em termos macrossociais, e não apenas do critério de 

rentabilidade do empreendimento de caráter microeconômico. 

c) Sustentabilidade Ecológica: que pode ser melhorada utilizando-se as seguintes ferramentas: 

(a) Intensificar o uso do potencial de recursos dos diversos ecossistemas através da criatividade, 

com um mínimo de danos aos sistemas de sustentação da vida; (b) Limitar o uso de combustíveis 

fósseis e de outros recursos e produtos que são facilmente esgotáveis ou danosos ao meio 

ambiente, substituindo-os por recursos ou produtos renováveis e/ou abundantes, usados de 

forma não agressiva ao meio ambiente; (c) Reduzir o volume de resíduos e de poluição, através 

da conservação de energia e de recursos e da reciclagem; (d) Promover a autolimitação no 

consumo de materiais por parte dos países ricos e dos indivíduos em todo o planeta; (e) 

Intensificar a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo teor de resíduos e eficientes no 

uso de recursos para o desenvolvimento; (f) Definir normas para uma adequada proteção 

ambiental, selecionando o composto de instrumentos econômicos, legais e administrativos 

necessários para o seu cumprimento institucional. 
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d) Sustentabilidade Espacial: que deve ser dirigida para a obtenção de uma configuração rural-

urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das 

atividades econômicas, com ênfase em: (a) Reduzir a concentração excessiva nas áreas 

metropolitanas; (b) Frear a destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância vital através 

de processos de colonização sem controle; (c) Promover a agricultura e a exploração agrícola 

das florestas através de técnicas modernas, regenerativas, por pequenos agricultores, 

notadamente através do uso de pacotes tecnológicos adequados, do crédito e do acesso a 

mercados; (d) Explorar o potencial da industrialização descentralizada, acoplada à nova geração 

de tecnologias, com referência especial às indústrias de biomassa e ao seu papel de criação de 

oportunidades de trabalho não-agrícola nas áreas rurais, constituindo uma civilização baseada 

no uso sustentável de recursos renováveis; (e) Criar uma rede de reservas naturais e de biosfera, 

para proteger a biodiversidade. 

e) Sustentabilidade Cultural: incluindo-se a procura de raízes endógenas de processos de 

modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que busquem mudanças dentro da 

continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de ecodesenvolvimento em um 

conjunto de soluções específicas para o local, o ecossistema, a cultura e a área. 

 

É fundamental levar em consideração que o Estado tem um papel indispensável para a 

melhora da qualidade de vida e do bem estar da população, enfatizando-se que medidas que 

busquem a erradicação da pobreza tem que se tornar um objetivo nacional, que busque conduzir 

a uma nova hierarquia de prioridades, em que os ganhos sociais se sobreponham aos 

econômicos, e, principalmente, que a condição da pobreza e a realidade vivenciada no mundo 

contemporâneo com o desemprego estrutural, que remete uma grande parte da população em 

condições precárias de trabalho, ou mesmo sem emprego, tornem-se o cerne da discussão e da 

atenção de políticas públicas que visem a desenvolver possibilidades de inclusão social mediante 

ocupações alternativas e que não violem a dignidade humana. No tópico a seguir serão 

analisados os impactos e realidade da Economia Solidária na América Latina, e de uma maneira 

mais particular, no Brasil. 

 

3.3 ECONOMIA SOLIDÁRIA EM PAÍSES PERIFÉRICOS: UM OLHAR NA AMÉRICA LATINA  

 

Ao analisar os padrões de desenvolvimento da América Latina, Hoffmann (2001) destaca 

que em comparações internacionais, os países latino-americanos em geral, e mais 

particularmente o Brasil, destacam-se pela elevada desigualdade da distribuição da renda. A 

explicação dessa desigualdade teria de ser procurada na formação e evolução econômico-social 

dessas antigas colônias de Portugal e Espanha.  
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Para Carinhato (2008), a América Latina vem a ser a terceira grande cena de 

experimentações neoliberais. De modo a adaptar a ideologia neoliberal para a América Latina, 

segundo seus ideólogos, nessa região o adversário da prosperidade econômica estaria no 

modelo de governo gerado pelas ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas. A entrada 

destes países se deu pela renegociação das dívidas externas, que obrigaram a pôr em prática 

um ajuste fiscal com o objetivo de saldar essas dívidas com seus países credores. Concebeu-se 

uma inserção eminentemente financeira para os países dessa região. Há de se ressaltar o 

importante papel de chanceleres que as instituições financeiras multilaterais como Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial tiveram. Para auferirem empréstimos e um prazo 

maior para o pagamento das dívidas, os países foram obrigados a aquiescer ante as prescrições. 

Nesta sintonia, é enfatizado por Nilson Weisheimer (2013) que as políticas de ajuste 

estrutural aplicadas em intensidades diferentes nos países latino-americanos, a partir do marco 

do neoliberalismo expressa no “Consenso de Washington”, consolidam a dependência 

econômica dos países latino-americanos confrontando-se com a estratégia de substituição de 

importações disseminada pela CEPAL que predominou até o fim dos anos setenta. 

Em linhas gerais, o programa de ajuste econômico e normativo promovido pelo projeto 

neoliberal, este invólucro ideológico da ditadura do capital financeiro sobre os povos do mundo, 

promove à liberdade ampla mobilidade ao capital financeiro e a restrição do poder regulador dos 

Estados Nacionais. Contudo, é necessário destacar que este processo é altamente seletivo e de 

mão única cujos fluxos atentem aos interesses do centro de comando do capitalismo em 

detrimento das nações periféricas na dinâmica da concentração do capital. Este programa 

neoliberal pode ser apresentado resumidamente em dez pontos: 1) ajuste fiscal: só gastar o que 

arrecada; 2) redução do tamanho do Estado, limitando sua intervenção na economia, redefinindo 

seu papel, enxugando a máquina; 3) privatizações: vender empresas que não se relacionam 

diretamente com as atividades de governação; 4) abertura comercial: reduzir as taxas de 

importação, estimular o comércio externo e a globalização; 5) não restrição ao capital externo; 6) 

abertura financeira: fim das restrições às instituições financeiras internacionais conferindo a estas 

o mesmo tratamento que é dado para as instituições nacionais, redução da presença do estado 

na economia; 7) desregulamentação: reduzir as regras da economia para o livre funcionamento 

do mercado; 8) reestruturação da previdência social; 9) concentrar os investimentos em 

infraestrutura básica; 10) fiscalização e redução dos gastos públicos. (Weisheimer, 2013) 

De acordo com Gaiger (2013), especialmente nos países periféricos em relação ao centro 

hegemônico mundial, sempre subsistiram práticas econômicas fundamentadas no trabalho e 

escoradas em laços de reciprocidade, nas quais a produção material atende a necessidades 

coletivas e guarda um sentido primordialmente social. Desde o século XIX, em paralelo ao 

domínio do capitalismo, estratégias associativas e cooperativas têm buscado assegurar 

condições de vida a importantes contingentes e, ademais, vêm mantendo vigentes princípios de 
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produção de bens, de organização do trabalho e de circulação da riqueza distintos da 

racionalidade estrita do capital. A economia solidária reedita essa estratégia histórica dos 

trabalhadores, vinculada umbilicalmente ao movimento operário em seus primórdios, mas dele 

posteriormente cindida em muitos lugares, por óbices políticos mais do que por singularidades 

supostamente irredutíveis. 

Neste sentido, serão analisados neste item, as especificidades da economia solidária na 

América Latina, de uma forma mais geral, e no Brasil, de maneira mais particularizada, em função 

de ser o objeto nuclear desta investigação. 

 

3.3.1 Economia Solidária na América Latina: algumas considerações 

 

As advertências sobre a magnitude e a profundidade dos problemas que abalam a 

América Latina no campo social têm como origem as mais variadas fontes. Além disso, o clamor 

da população por soluções, tiveram influência numa mudança radical na presença do tema social 

na grande agenda que discute a região. A problemática social tinha, até pouco tempo, limitada 

presença nessa agenda. Era preciso fazer lobby para conseguir que fizesse parte da temática 

das reuniões presidenciais, e para que estivesse presente de forma significativa nos meios de 

comunicação de massa. Atualmente aparece obrigatoriamente na ordem do dia dessas reuniões, 

transformando-se na questão central das campanhas eleitorais diante da qual os candidatos de 

todas as tendências sentem que devem se posicionar, e é uma matéria de informação cada vez 

mais priorizada pelos meios de opinião. (Kliksberg, 2002) 

 
 
A grande maioria dos setores percebe a situação de risco em que toda a região 
se encontra devido ao que está ocorrendo na área social. Verifica-se, então, uma 
tentativa de reformar as ideias tradicionais a respeito, de cultivar novas 
interrogações e de buscar de forma acurada soluções mais efetivas diante do 
claro fracasso das convencionais. São duas as grandes áreas em que a 
discussão está começando a tomar rumos renovadores. A primeira é a das 
políticas sociais. Há novas e importantes maneiras de enfocá-las em andamento 
sobre seu próprio papel, sua inter-relação com as políticas econômicas e seus 
conteúdos. A outra, é a dos problemas gerenciais e institucionais que exige a 
execução de políticas sociais de cunho diferente. (Idem, p. 10-11) 

 

 

De acordo com a Agenda de desenvolvimento da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) e Nações Unidas (2013), as disparidades entre países acrescentam-

se às desigualdades na distribuição da renda e do patrimônio, cuja persistência converte a 

América Latina na região mais desigual do mundo. Estas desigualdades se manifestam em 

diferenças muito grandes de acesso a bens e serviços e derivam das diferenças étnicas, 

socioeconômicas, de gênero e territoriais. Além disso, constituem o principal obstáculo para um 

crescimento mais dinâmico, ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo devendo ser 
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destacado, que a Agenda prima pela priorização da busca pela igualdade e o pelo respeito dos 

direitos, os quais devem ser um eixo principal da agenda para o desenvolvimento pós-2015. 

O documento aponta que o perfil das famílias em situação de pobreza na América Latina 

mudou como consequência de tendências sociodemográficas e migratórias de longo prazo: a 

urbanização sem planejamento e gestão adequada, a queda da fecundidade, o envelhecimento 

da população e as mudanças nas estruturas familiares, além do aumento da incidência da 

pobreza nas famílias chefiadas por mulheres, apesar da tendência decrescente geral. Mas esse 

perfil também manteve certas características: famílias com mais crianças, menores níveis 

educativos e maior incidência do desemprego e do trabalho por conta própria em comparação 

com as famílias de mais recursos. Os dados também mostram que a maioria das pessoas pobres 

e vulneráveis em idade de trabalhar está ocupada, o que revela um traço singular da região: a 

heterogeneidade de sua estrutura produtiva e a incapacidade para criar suficientes empregos 

decentes e proporcionar níveis de bem-estar adequados para amplos setores de ocupados. Esta 

característica da pobreza é central, pois estabelece seu estreito vínculo com o mercado de 

trabalho e a baixa renda gerada no emprego.  

Lianza e Henriques (2012), no prefácio de Economia Solidária na América Latina, 

enfatizam que em muitos países do continente americano, implementaram-se políticas voltadas 

para populações antes negligenciadas pelo poder público. Uma dessas políticas refere-se ao 

trabalho associado, que passou a representar uma alternativa para milhões de desempregados 

e subempregados da América Latina.  

De acordo com os autores, uma indagação é importante para que seja verificado o 

protagonismo da sociedade civil na condução deste projeto político: a ação do Estado é 

impulsionada por uma demanda pública real ou por um oportunismo eleitoral, dado que milhões 

de pessoas já praticavam o trabalho associado na nossa região? Essa é uma pergunta complexa 

de se responder, uma vez que os casos de países, estados e municípios que adotam políticas 

públicas de economia solidária são muito distintos. Pode-se então questionar se nos países que 

a adotam há um projeto político nacional em torno da economia solidária. 

O Relatório anual de 2013 do Banco Mundial (2013), revela que o PIB na América Latina 

e no Caribe cresceu 3% em 2012. O crescimento deve continuar robusto, em 3,5%, à medida 

que a demanda interna compense as frágeis condições econômicas globais. O crescimento 

estável e as sólidas políticas econômicas melhoraram a vida de milhões na região na última 

década, com mais de 70 milhões de pessoas saindo da pobreza e 50 milhões passando a fazer 

parte da classe média entre 2003 e 2011. Pela primeira vez, o número de pessoas da classe 

média ultrapassou o número de pobres, um sinal de que região da América Latina e o Caribe 

está progredindo para alcançar um perfil de classe média regional.  

O documento aponta que apesar dos ganhos significativos da última década, a região 

continua em desigualdade, com cerca de 82 milhões de pessoas vivendo com menos de US$ 
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2,50 por dia. A criação de oportunidades para os vulneráveis é uma das principais prioridades da 

agenda regional do Banco Mundial. Com relação à sustentabilidade, o Relatório aponta que: 

 

A região serviu como um laboratório global para algumas das práticas mais 
inovadoras de sustentabilidade das riquezas naturais. Responsável por apenas 
6% das emissões globais de gases do efeito estufa do setor de energia, a região 
tem a matriz energética de emissões de carbono mais baixa do mundo em 
desenvolvimento. Também adotou esquemas de pagamento para preservar o 
meio ambiente. Mas a bonança econômica dos últimos anos gerou uma explosão 
da urbanização: mais de 80% da população da região vivem nas cidades. O 
crescimento inclusivo e sustentável é fundamental para o desenvolvimento da 
região e para a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. 
(Banco Mundial, 2013, p. 36) 
 
 

Entre as alternativas que buscam solucionar ou amenizar a problemática social da 

América Latina, verifica-se o fomento à Economia Solidária. De acordo com Gaiger (2009), o 

conceito de economia solidária na América Latina refere-se, essencialmente, ao conjunto de 

iniciativas que, a partir da associação livre e democrática dos trabalhadores, visam ganho 

econômico e benefícios como qualidade de vida, reconhecimento e participação cidadã. A 

solidariedade diz respeito à cooperação na atividade econômica, à disponibilização para uso em 

comum dos meios de produção e à autogestão exercida na condução dos empreendimentos. As 

organizações de Economia Solidária minimizam a presença de relações sociais que 

subentendem a separação entre capital e trabalho. Ao convocarem os seus membros à 

participação cotidiana, motivam seu engajamento em problemas da comunidade e em lutas 

coletivas mais amplas. Tal como na experiência europeia, as iniciativas de Economia Solidária 

na América Latina se valem de recursos e de relações mercantis, não-mercantis e não-

monetárias. 

A maior parte dos países latino-americanos não chegou a conhecer um associativismo 

similar àquele do século XIX europeu, embora a vida comunitária tenha sido marcante em muitas 

regiões e propostas autogestionárias de organização tenham sido frequentes no movimento 

operário ao menos até o advento dos regimes populistas, quando o Estado assumiu os rumos do 

desenvolvimento econômico e social. Com exceções momentâneas, as tentativas dos 

trabalhadores de construir alternativas pela via associativa não lograram converter-se em um 

movimento realmente classista, de contraposição à lógica do capital fundiário, comercial e 

industrial. Permaneceram dependentes da estrutura econômica regional, da cultura dos 

trabalhadores em questão e dos espaços encontrados nos jogos de poder. (Idem, p. 87) 

Gaiger (2013), em Economia solidária e a revitalização do paradigma cooperativo, 

assevera que, no caso específico da América Latina, há um passivo histórico em desfavor: não 

ter implantado – exceto em alguns países e de forma incompleta, susceptível a turbulências e 

retrocessos – noções e instituições intrínsecas à esfera e a políticas públicas democráticas, 
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virtualmente transformadoras. Um terreno vital em que, a duras penas, procura-se avançar, 

sendo a construção de políticas de Economia Solidária um bom exemplo. 

Singer (2007) ao falar da economia solidária na América Latina ressalta o avanço 

relacionado aos clubes de troca, que é criado na Argentina na década de 1990, diante das muitas 

crises vividas pelo país. O neoliberalismo acarretou várias crises sociais, com desemprego em 

massa e exclusão social, os clubes de troca ou LETS (Local Exchange and Trade System) 

difundiram-se por muitos países de todos os continentes, e pelo Brasil também. Eles permitem à 

pessoa sem trabalho, ou com pouco trabalho, aumentar suas vendas e simultaneamente suas 

compras, e em consequência produzir mais, se alimentar melhor e satisfazer outras 

necessidades. Singer ressalta que um clube de troca típico na América Latina se compõe de 

profissionais liberais, médicos, psicanalistas, músicos, mas também jardineiros, motoristas de 

táxi, empregadas domésticas, cozinheiras, entre outros.  

Prossegue a afirmar que a Argentina, em 2001, passou por uma crise monetária muito 

grave e milhões de pessoas ficaram sem trabalho. Então, as pessoas vendiam o que tinham para 

poder comer. Já havia grande quantidade de clubes de troca. Naturalmente, os que precisavam 

vender algo para poder comprar alimentos e outros bens e serviços essenciais procuravam os 

clubes de troca para obter um crédito inicial na moeda do clube, e assim poder adquirir 

mercadorias. Estimava-se na época que cerca de sete milhões de pessoas se serviram de clubes 

de troca. Eles se multiplicaram velozmente pelo país e muitos usavam o mesmo papel-moeda, 

vendido pelos criadores originais dos clubes de troca. Como não havia nenhum controle dessa 

nova moeda social, pessoas sem escrúpulos aproveitaram a ocasião e falsificaram-na. A 

profusão de moeda social multiplicou a demanda pelas mercadorias ofertadas nos clubes de 

trocas, ocasionando uma vasta inflação de preços em moeda social. Como resultado, grande 

parte dos clubes de troca cerrou as portas. 

 
Hoje os clubes de troca estão se reconstituindo na Argentina numa situação 
muito melhor. Além disso, a economia do país começou a se recuperar ainda em 
2001 e desde então vem crescendo intensamente. Em países mais ricos, os 
desempregados não morrem de fome, de modo que nos LETS o que menos se 
troca são bens e serviços. Em vez disso, o que há é muita troca de ideias e muita 
festa, pois os socialmente excluídos carecem de vida social, uma vez que não 
têm mais os contatos que o trabalho regular suscita. Assim, os LETS ou clubes 
de troca desempenham outros papéis, além da satisfação de necessidades 
econômicas. (Idem, p.293) 
 
 

Tratando da correspondência entre as estruturas e as lógicas de funcionamento do 

Terceiro Setor e da Economia Solidária na América Latina, Gaiger (2009) ressalta que em ambos 

os casos, as iniciativas primam por sua autonomia institucional e pela criação de redes, evitando 

estruturas piramidais e hierárquicas. Em sua atuação, múltipla, as afinidades maiores geram 

articulações mais estreitas e estas geram novas identidades, num processo contínuo de 
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fusionamento e de recomposição. Formam uma realidade à parte, dotada de homologias 

estruturais e sistêmicas, bem como de vasos comunicantes, que as diferenciam do Primeiro e do 

Segundo Setores, o amplo trânsito logrado pela expressão Terceiro Setor na América Latina tem 

a ver com a banalização do conceito, transformado em vade mecum por meio de procedimentos 

sujeitos a objeções evidentes: 

 
a) enquadrar em seu âmbito iniciativas das mais diferentes origens e naturezas, 
desprezando as impropriedades de tais inclusões e as contradições delas 
decorrentes, que retiram a unidade necessária para que tal realidade possa ser 
referida por um mesmo conceito; b) definir o Terceiro Setor por exclusão em 
relação ao Primeiro e Segundo Setores, o que faz tábua rasa dos contextos 
históricos e dos respectivos espaços reservados a iniciativas não privadas e não 
estatais, em franca desatenção ao caráter variável de umas e outras; c) 
desconhecer que a crise do Estado e as consequências da absolutização do 
mercado não estão desvinculadas de posições e estratégicas políticas, 
assumidas em parte pelos atores que hoje se perfilam ou são enquadrados nesta 
única rubrica. (Idem, p.11) 

 

Há de ser destacado que o Terceiro Setor é, inevitavelmente, heterogêneo do ponto de 

vista político e ideológico, sobretudo em sociedades atravessadas por antagonismos de classe e 

sustentadas em pactos sociais tênues e pouco includentes. Se forem combinados critérios 

morfológicos e institucionais de classificação com uma abordagem interpretativa a respeito dos 

princípios e das lógicas de ação das organizações do Terceiro Setor, pode-se distinguir ao menos 

três subsetores em vários países latino-americanos verifica-se que: (Gaiger, 2009) 

 

 De um lado, um leque amplo de entidades associativas benemerentes, sem vínculos 

diretos com o fenômeno recente do Terceiro Setor. Compreendem organizações 

tradicionais de caráter filantrópico e assistencial, entidades corporativas ou comunitárias 

direcionadas à cultura ou lazer e, ainda, as demais instituições não estatais, a exemplo 

das cooperativas de consumo, dos hospitais e das escolas. Politicamente, essas 

iniciativas vinculam-se aos seus campos específicos de atuação, não mantendo entre si 

senão uma identidade em sentido lato, o que lhes retira tanto os motivos quanto as 

possibilidades de ações conjuntas. Essa é uma das razões para a infrequência e a 

escassa penetração do conceito de Economia Social na América Latina. 

 De outro lado, as fundações e os institutos empresariais identificados com o conceito de 

responsabilidade social. Sua atuação normalmente complementa as políticas sociais, 

incidindo sobre questões incluídas no que essas organizações definem como agenda 

cidadã. Esse subsetor motiva as abordagens mais críticas sobre o Terceiro Setor, que o 

veem como parte de um estratagema das classes dominantes, acionado por meio de 

mecanismos compensatórios que atenuam os custos sociais do modelo econômico 

neoliberal, com o fito de tornar tais custos suportáveis e evitar a eclosão de conflitos. 

Nessa ótica, o Terceiro Setor favoreceria a privatização da esfera pública e a 



132 

Capítulo 3 - Economia solidária como mecanismo de combate à pobreza e 

desenvolvimento social: conceitos, propósitos e focos de atuação 

 

 

 
 

 

deslegitimação do Estado, como espaço democrático primordial de transação de 

interesses e de seu atendimento por meio de políticas universais.  

 Por fim, as organizações não-governamentais, ONGs, cuja atuação em geral se 

caracteriza pela promoção de iniciativas que tensionem e transformem as estruturas 

sociais. Nesse subsetor, encontram-se muitas organizações de fomento à Economia 

Solidária. Aqui, há uma questão importante a salientar: de uma função de apoio, exercida 

na retaguarda dos movimentos sociais, as ONGs passaram à linha de frente, outorgando-

se o papel de atores da sociedade civil, em paridade com os próprios movimentos. A 

assimetria de forças entre as iniciativas populares e as ONGs suscita uma série de 

questionamentos sobre o papel dos agentes mediadores e sobre sua legitimidade, pois 

tendem a sobrepor-se aos empreendedores solidários, com o risco de sufocarem, uma 

vez mais, o protagonismo popular.  

 

Percebe-se que a trajetória da Economia Solidária segue uma tendência diferenciada, 

que oscila de acordo com a realidade socioeconômica de cada País. No caso específico da 

América Latina, considerando as dificuldades impostas pelas desigualdades sociais, 

ocasionadas pela má distribuição da renda e pelas peculiaridades dos formatos das políticas de 

desenvolvimento, a alternativa econômica que prima ao apelo à solidariedade e pela minimização 

das características opressoras do capitalismo, tende a possuir dificuldades significativamente 

expressivas e específicas para se consolidar. Muitos traços assemelham-se à trajetória trilhada 

pela proposta no Brasil, cujas particularidades serão analisadas a seguir. 

 

3.3.2 Economia Solidária no Brasil: uma possibilidade de alternativa à emblemática 

questão social 

 

Gaiger (2013) enfatiza que o termo economia solidária ganhou expressão no Brasil ao 

longo dos anos de 1990, à medida que iniciativas econômicas despontaram no país, 

notabilizando-se e sendo reconhecidas por sua natureza associativa e suas práticas de 

cooperação e autogestão. Expandindo-se, a economia solidária veio a abranger categorias 

sociais e modalidades diversas de organização, tais como unidades informais de geração de 

renda, associações de produtores e consumidores, sistemas locais de troca, comunidades 

produtivas autóctones e cooperativas dedicadas à produção de bens, à prestação de serviços, à 

comercialização e ao crédito.  

Até 2007 a inexistência de informações abrangentes e sistematizadas sobre os 

empreendimentos solidários restringiu as pesquisas brasileiras a uma abordagem qualitativa, 

valiosa para o exame de traços peculiares dessas organizações, mas insuficientes para aquilatar 

as características predominantes e efetivamente singularizantes dos empreendimentos. O 
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Mapeamento realizado em 2007 permite uma mudança de escala nas análises e a rediscussão 

de questões de outro modo tendentes ao impasse. (Gaiger, 2013) 

Uma pesquisa em diversas regiões do Brasil realizada por Gaiger (2004) aponta que o 

surgimento de empreendimentos econômicos solidários é mais provável diante de algumas 

circunstâncias específicas. Entre elas, o fato de envolver setores populares dotados de 

referências culturais e de lideranças genuínas que valorizam a vida comunitária, o associativismo 

ou as mobilizações de classe, sobretudo quando tais referências se alimentam em vivências 

próprias de organização e luta, nas quais esses protagonistas forjaram identidades comuns, laços 

de confiança e competências para a defesa coletiva de interesses e aspirações. Assim, as 

cooperativas populares, oriundas de lutas sociais, ao contrário, aquelas induzidas externamente, 

além de exibirem melhores indicadores econômicos, apresentavam maior solidariedade 

comunitária e maior inserção política na sociedade.  

Na última década, a economia solidária suscitou muitas iniciativas com o fito de promovê-

la como um instrumento de geração de renda e de coesão social. Ela se converteu em objeto 

tanto de políticas públicas específicas quanto de programas transversais. O campo da economia 

solidária constitui-se hoje de quatro segmentos principais:  

 
 
(a) os empreendimentos solidários, com atividades econômicas de produção, 
prestação de serviços, comercialização, finanças e consumo. O Mapeamento 
Nacional registrou quase 22 mil empreendimentos, com 1,6 milhões de sócias/os 
e mais de 500 mil postos de trabalho; (b) as organizações civis de apoio à 
economia solidária, contando-se inúmeras ONGs, universidades, entidades 
sindicais e organismos de pastoral social, cuja atuação pioneira data dos anos 
de 1980; (c) os órgãos de representação e articulação política dos diversos 
segmentos e atores, no âmbito dos movimentos sindicais, das incubadoras, dos 
gestores públicos, das entidades de crédito solidário, das redes de troca etc., 
com destaque ao Fórum Brasileiro (FBES), central nos debates e mobilizações 
nacionais; (d) os organismos estatais à testa de programas públicos de economia 
solidária. Como órgão maior da esfera pública, sinalizando o nível de 
institucionalização alcançado, tem-se desde 2006 o Conselho Nacional de 
economia solidária, com representações de setores do Estado e da sociedade 
civil. (Gaiger, 2013, p. 214) 

 
 

O universo compreendido pelos empreendimentos de Economia Solidária no Brasil, ainda 

que tenha crescido na última década, apresenta baixa representatividade na economia nacional, 

o que expressa a enorme dificuldade destes empreendimentos em se consolidar no mercado. 

Grande parte das limitações inerentes a estas organizações decorre da escassez de recursos 

materiais, financeiros, informacionais e administrativos, o que os coloca numa posição 

desfavorável e muitas vezes inviável diante do mercado competitivo. (Santos, Vieira & Borinelli, 

2013) 

Destacam ainda que diante de um panorama nebuloso e repleto de contradições, 

multiplicam-se as análises e interpretações, o que dá ao fenômeno um caráter eminentemente 

multidisciplinar. A gestão ainda é um campo bastante incipiente dentro da economia solidária, os 
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esforços em desenvolver mecanismos administrativos específicos para estas organizações 

continuam carenciados, o que reduz o potencial de desenvolvimento dessas iniciativas. Ao ter 

contato mais direto com esses empreendimentos, é fácil perceber a falta de ferramentas 

administrativas apropriadas, reduzindo-se as ações a “apagar incêndios” e poucas vezes se 

avança para a dimensão estratégica, com propósitos bem definidos e sintonizados com a 

realidade do mercado, de forma a lhes garantir sustentabilidade ao longo do tempo. 

Pochmann (2001) enfatiza que na avaliação das mudanças do movimento geral de 

funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, a evolução dos segmentos ocupacionais 

organizado e não-organizado são variáveis fortemente utilizadas por pesquisadores da área. 

Essas duas dimensões ocupacionais do mercado de trabalho foram alternativamente adotadas 

na década de 1970, com o objetivo de superar as insuficiências decorrentes das abordagens 

tradicionais sobre uma falsa dualidade no mercado de trabalho, definidas entre os setores formal 

e informal, bem como possibilitar uma avaliação mais adequada do comportamento ocupacional 

no país. 

Por segmento organizado entendem-se os postos de trabalho mais homogêneos, gerados 

por empresas tipicamente capitalistas, fundamentalmente os empregos formais assalariados. O 

segmento não organizado compreende as formas de ocupação mais heterogêneas, cuja 

organização não assume característica tipicamente formalizada. Este modelo é peculiar das 

economias em estágio de subdesenvolvimento. Diante da performance econômica 

decepcionante em termos de crescimento do produto e por conta do aumento do desemprego 

nas últimas duas décadas, vários tipos precários de ocupação passaram a ser identificados, 

muitas vezes como forma de incorporação social possível. Essas novas formas de uso e 

remuneração parecem apontar para uma maior diferenciação no rendimento dos ocupados e 

para a ampliação da pobreza, implicando um processo de exclusão, muito mais do que integração 

social. (Pochmann, 2001) 

Em outra análise de Pochmann (2004), ele enfatiza que, tradicionalmente, o segmento 

não-organizado vinha sendo relacionado às circunstâncias mais arcaicas das economias 

subdesenvolvidas, na medida em que compreendia um espaço econômico limitado e intersticial 

de absorção precária da força de trabalho excedente ao modo de produção capitalista. Mais 

recentemente, no entanto, a dinâmica do segmento não-organizado passou a indicar não apenas 

e tão-somente o desenvolvimento de atividades de sobrevivência, de produção popular e até de 

ilegalidade (prostituição, tráfego humano e de drogas, crime, jogos de azar). Em síntese, 

reconhece-se que no rastro da crise do desenvolvimento capitalista progridem, simultaneamente, 

modos de produção distintos. Especialmente no interior do segmento não-organizado do trabalho 

há sinais do desenvolvimento de uma fase embrionária da economia solidária, para além dos 

estágios da economia doméstica, popular e pré-capitalista. 
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Voltando-se a análise especificamente à economia solidária, o autor revela que o avanço 

inicial da economia solidária se deve à junção de dois movimentos específicos no Brasil. De um 

lado, o aparecimento de um enorme excedente de mão-de-obra com algumas novidades em 

relação ao verificado durante o ciclo da industrialização nacional. Ao contrário do passado, 

observa-se o ineditismo do rápido avanço na proletarização da antiga classe operária industrial 

e no desaburguesamento da classe média. Inequivocamente, trata-se de um excedente de força 

de trabalho qualificado, não imigrante rural e aculturado pela disciplina do trabalho sistêmico. 

França Filho (2007) destaca quatro categorias de atores ou instâncias organizativas que 

compõem o campo da economia solidária no Brasil. A primeira é constituída pelo que se define 

como organizações de primeiro nível: os empreendimentos econômicos solidários (EES). Uma 

segunda categoria de atores, as organizações de segundo nível, reúne as entidades de apoio e 

fomento (EAF). A terceira categoria apresenta diferenças marcantes em relação às duas 

primeiras, por constituir-se quase que exclusivamente de formas de auto-organização política, 

ilustrada pelas redes e fóruns de economia solidária. Por fim, um quarto ator pode ser 

representado por uma espécie de nova institucionalidade pública de Estado. Dela são exemplos 

a rede de gestores de políticas públicas de economia solidária, a Secretaria Nacional para a 

Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e, ainda, 

uma série de outras instâncias políticas do Estado (secretarias, diretorias ou departamentos), 

que estão tentando construir políticas públicas de economia solidária em governos municipais ou 

estaduais. 

As entidades de apoio e fomento, como o próprio nome sugere, são estruturas 

organizativas dedicadas à assessoria dos empreendimentos econômicos solidários. Tais 

entidades podem ser organizações não governamentais com tradição no trabalho de organização 

popular ou de assessoria aos movimentos sociais. Podem, também, ser ONGs sem tal tradição, 

mas que detém expertise no trabalho e na organização de base social, ou num segmento 

específico das práticas de economia solidária. Podem ser, ainda, estruturas organizativas criadas 

no seio de universidades, ligadas a centros de pesquisa ou programas de extensão, ou, 

finalmente, podem ser estruturas de coordenação de redes. (França Filho, 2007) 

 
 
Da mesma forma que as redes, os fóruns representam espaços de aglutinação 
de atores para discussão dos seus problemas comuns. As tentativas de fortalecer 
o seu desenvolvimento têm como objetivo tornar mais legítimo o campo da 
economia solidária. Por isto a relação com os poderes públicos torna-se 
importante. Os fóruns se impõem como interlocutores privilegiados do movimento 
de economia solidária junto ao Estado, especialmente junto à Secretaria Nacional 
para Economia Solidária (SENAES). Além de ações pontuais, relativas à 
organização do movimento de atores com origens bastante diversificadas, a 
tarefa principal dos fóruns parece ser a de intervir na definição de políticas 
públicas, através do encaminhamento de proposições. Neste nível, os fóruns 
desempenham um papel decisivo na mudança institucional necessária para a 
consolidação deste campo: a instituição de um quadro de regulação jurídico-
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político, de um marco legal que permita legitimar e fortalecer a especificidade das 
práticas de economia solidária. (Idem, p. 15) 

 
 

Acrescenta ainda que crescimento progressivo da política de economia solidária no Brasil 

levou ao surgimento de um novo ator neste campo, com um importante papel a desempenhar: 

trata-se da rede brasileira de gestores de políticas públicas de economia solidária. De pouco mais 

de duas dezenas de representações, quando do seu surgimento em 2003, esta rede reúne, hoje, 

mais de uma centena de representações, refletindo o crescimento do número de experiências de 

políticas públicas de economia solidária em curso no país. De todo modo, há que se ressaltar, 

com base em algumas experiências em curso, a importância de tais políticas para redefinir as 

relações entre sociedade civil e poder político, no sentido de sua maior democratização, 

ampliando efetivamente nossa forma de conceber e realizar a ação pública. Isto porque um 

aspecto basilar na concepção e implementação de tais políticas diz respeito à necessidade de 

interações recíprocas entre o poder público e outros atores, o que aparece de modo mais 

evidente nas experiências mais exitosas. 

Há de ser ressaltado que na última década a economia solidária no Brasil deu um salto, 

tanto em termos quantitativos como qualitativos, sendo que no capítulo seguinte serão 

apresentados e analisados os principais avanços e mecanismos adotados pelo Estado para seu 

alcance. Certamente que a decisão estratégica de fomentar uma política nacional de apoio à 

economia solidária contribuiu decisivamente para o alcance desta realidade. Importantes 

estratégias políticas foram adotadas, a exemplo do incentivo às conferências estaduais, regionais 

e nacional, e ainda dos mapeamentos nacionais de empreendimentos econômicos solidários. 

Percebe-se que tal movimento integra uma política de desenvolvimento que visa o 

empoderamento deste setor, que possui um importante potencial no desvende de uma secular 

problemática nacional, conhecida historicamente como questão social brasileira, cuja marca são 

os elevados indicadores de pobreza e dos bolsões de miséria. No próximo capítulo tratar-se-á de 

forma específica da política nacional de economia solidária, planejada e executada pela 

SENAES. 
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CAPÍTULO 

4 

- A SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA: AVANÇOS E 
DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL - 

 

 

 

A trajetória da política pública brasileira é minada por influências que emanam de 

diferentes searas. Por um lado, verificam-se nítidas interferências culturais, uma vez que sua 

construção não é imune a práticas prejudiciais, intensas e de difícil rompimento no Brasil, como 

o clientelismo, a política do favorecimento, o nepotismo disfarçado, e a corrupção em suas mais 

diferentes escalas. Por outro lado, verifica-se uma outra questão que também se afirma como 

problema ao avanço da política pública, como a ratificação incontestável ao neoliberalismo, a 

despeito de suas consequências danosas, especialmente em países subdesenvolvidos, e ainda 

a tendência de importar os modelos de políticas púbicas dos países desenvolvidos, sem 

considerar as especificidades inerentes a um país com dimensões geográficas consideráveis e 

diversidade cultural tão grandes e sui generis como é intrínseco à sociedade brasileira. 

Voltando-se o olhar à política de economia solidária, verifica-se que os desafios são 

muitos maiores, dadas as divergências e busca por rupturas inerentes à economia solidária se 

comparada a economia capitalista, e ainda aos entraves a seu avanço observados em âmbito 

internacional, tratados no capítulo anterior. No cenário brasileiro, soma-se aos desafios 

peculiares da economia solidária, as especificidades e características que fazem do Brasil, Brasil, 

como diria Roberto DaMatta. 

De acordo com Arruda (2006), numa sociedade como a brasileira, pesam mais de 500 

anos de história colonial, imperial e neocolonial, com suas heranças de escravidão, exploração, 

opressão, alienação, expressas numa cultura em que prevalece, da parte dos poderosos, a 

ganância, a arrogância, a dominação e, da parte dos oprimidos, a carência material e humana, a 

submissão, a dependência, o hábito e a delegação. O autor reforça ainda que nesta luta 

emancipatória pela construção de uma economia solidária verifica-se uma dimensão emergencial 
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– voltada para o alívio imediato dos imensos sofrimentos que padece a maioria trabalhadora, em 

particular as mulheres e os jovens, tais como a fome, a má nutrição, a falta de emprego em que 

ocupar sua capacidade de trabalho, a falta de acesso aos bens e recursos produtivos e aos 

mercados; a outra é a dimensão estratégica – voltada para a transformação objetiva e subjetiva 

das condições de existência e das reações entre os seres humanos, entre as sociedades e entre 

eles e a natureza. Neste sentido, o autor reforça que a arte de articular e harmonizar uma 

dimensão com a outra, orientando a primeira para a viabilização da segunda, seria o sentido do 

que se resume fazer política no presente momento no Brasil, tornar real, o que hoje é possível.  

A emancipação perseguida pelas experiências de economia solidária apresenta-se 

economicamente por meio de organizações de autogestão, buscando-se construir modelos 

inovadores de produção e de sociabilidade amparados em fortes princípios de participação e de 

cooperação, opondo-se à lógica dos modelos hierárquicos de centralização de poder, 

concentrados na competição e na exploração de mais-valia. A economia solidária é centrada no 

ser humano e na sua capacidade de desenvolver soluções para os problemas que o afetam de 

forma democrática e participativa, substituindo o modelo hierárquico vertical pela horizontalidade 

das relações. (Pitaguari, Santos & Câmara, 2012) 

 
Os modelos de economia solidária buscam ir além de simples geradores de 
trabalho e renda, idealizam novas formas de convivência e de organização 
comunitária. Defendem a potencialidade que pode ser gerada a partir de relações 
de mutualidade e de reciprocidade, apoiadas na solidariedade e na equidade, em 
vez da competição e do individualismo. As iniciativas de economia solidária 
empenham-se em construir alternativas socioeconômicas sustentáveis, 
assumindo um compromisso com um modelo de desenvolvimento que consiga 
integrar a sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural, contribuindo, 
assim, para o aprimoramento do próprio ser humano, ganhando na riqueza dos 
relacionamentos e no convívio social comunitário. (Idem, p. 35) 

 

Nas últimas décadas o governo brasileiro tem adotado medidas significativas voltadas ao 

combate aos indicadores de pobreza do País. De acordo com Luizão e Antonello (2012), ao se 

considerar que o Estado tem um papel fundamental no bem-estar da população, cabe ressaltar 

que a erradicação da pobreza tem que se tornar um objetivo nacional, visando a conduzir a uma 

nova hierarquia de prioridades, em que as vantagens sociais se sobreponham às econômicas. 

E, principalmente, que a condição da pobreza e a realidade vivenciada no mundo contemporâneo 

com o desemprego estrutural, que remete uma grande parte da população economicamente ativa 

para condições precárias de trabalho, tornem-se o cerne da discussão e da atenção de políticas 

públicas que visem a desenvolver possibilidades de inclusão social mediante ocupações 

alternativas. Ressaltam ainda as autoras que: 

 
Necessita-se de um conjunto variado de políticas públicas do Estado que sejam 
direcionadas às camadas mais negligenciadas, visando a melhorar a qualidade 
de vida da população. Esse conjunto de ações deve gravitar em torno de 
programas que garantam um nível mínimo de renda e que atenda às 
necessidades básicas da população, como infraestrutura, saneamento básico, 
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saúde, habitação, previdência social, incentivo ao cooperativismo popular, 
educação universalizada integral e de qualidade, incentivo à agricultura familiar 
que mais emprega e distribui renda, entre outras. (Idem, p. 73-74) 
 
 

Geiger (2007) enfatiza que o crescimento da economia solidária no Brasil é um fato 

notável nas duas últimas décadas, relatado em estudos panorâmicos e confirmado pelo primeiro 

mapeamento: 87% dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) registrados tiveram 

início posterior a 1990, 35% após 2002. Ao mesmo tempo, a articulação gradativa dos 

empreendimentos e das organizações de apoio resultou em estruturas representativas da 

economia solidária, culminando com a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em 

2003.  Tal percepção é compartilhada ainda por Singer (2006, p. 201): 

 

A economia solidária começa a desenvolver-se vigorosamente no Brasil a partir 
da última década do século passado. Está em sua origem o renascimento dos 
movimentos sociais, no ocaso do regime militar, que se prolongou até 1985. 
Estes movimentos foram colhidos pela imensa crise social, desencadeada por 
políticas neoliberais de abertura do mercado interno às importações, de juros 
elevados e ausência de desenvolvimento, este último sacrificado no altar da 
estabilidade dos preços. Do ponto de vista do desenvolvimento, as duas últimas 
décadas do século XX, para o Brasil, foram perdidas, o que acarretou 
desemprego em massa, fechamento de empresas e redução da produção e do 
emprego. Calcula-se em milhões o número de postos de trabalho eliminados. 
 
 

Motta (2010) destaca que a expressão economia solidária foi usada de modo pioneiro no 

Brasil em 1996 por Paul Singer em um artigo publicado em 11 de junho no jornal Folha de São 

Paulo, intitulado “Economia solidária contra o desemprego”. Neste artigo abordou-se a definição 

da ES como projeto de governo para a prefeitura de São Paulo na campanha de Luiza Erundina, 

então candidata à reeleição e em cujo primeiro governo Paul Singer foi Secretário de 

Planejamento. A ES é considerada como uma forma concreta de prática econômica e também 

um projeto de transformação social e, por isso, uma causa. Como realidade existente e como 

utopia, há visões que associam a solidariedade ao socialismo e outras que a consideram com 

uma alternativa para os pobres, por exemplo. 

Ao longo da década de 90 a construção das práticas de ES no Brasil foi edificada em um 

campo de articulação social e política, no qual a mobilização social em torno da construção desta 

nova economia reúne os mais diversos agentes: organizações sindicais, ONGs, acadêmicos de 

diversas áreas, religiosos, gestores públicos, entre outros. Ademais, esse campo congrega um 

grupo abrangente de organizações de apoio e de articulação, como as Incubadoras Universitárias 

Tecnológicas de Cooperativas Populares; a Associação Nacional de Trabalhadores em 

Empresas de Autogestão e de Participação Acionária (ANTEAG); a Confederação Nacional das 

Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB); a Agência de Desenvolvimento 

Solidário da Central Única dos Trabalhadores (ADS-CUT); organizações ligadas à Igreja Católica 

como a Cáritas Brasileira e o Instituto Marista de Solidariedade (IMS); além de ONGs como o 



140 

Capítulo 4 - A Secretaria Nacional de Economia Solidária:  

avanços e desafios da gestão pública no Brasil 

 

 

 

Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas (IBASE), a Federação de Órgãos para 

Assistência Social e Educacional (FASE) e o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul 

(PACS), dentre outras. (SENAES, 2012) 

A SENAES (2012) destaca ainda que junto ao movimento social alguns estados da 

federação e municípios haviam criado políticas governamentais em ES, destacando os casos das 

prefeituras de Porto Alegre-RS, de São Paulo-SP, Recife-PE, Belém-PA e o do governo do 

Estado do Rio Grande do Sul (1998-2002) o que também influenciou a criação de uma Secretaria 

de ES no Governo Federal. A mobilização social acerca da ES aglutinou as organizações e 

entidades para participarem do primeiro Fórum Social Mundial (FSM), realizado em 2001 em 

Porto Alegre, quando foi criado o chamado Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária 

(ou GT Brasileiro). O GT congregava doze entidades e organizações nacionais que passaram a 

realizar encontros e reuniões nos períodos entre as várias edições seguintes do FSM. 

A economia solidária tornou-se tema de estudos acadêmicos, alimentando as 

perspectivas de um pensamento crítico orientado desde o Sul (Cattani, 2004; Coraggio, 2007), e 

passou a constar da agenda de governos municipais e estaduais. Com a vitória de Lula, em 2003, 

instalou-se a Secretaria Nacional de Economia Solidária, incumbida, em conjunto com o Fórum, 

de idealizar e realizar o Mapeamento. Uma meta louvável do Mapeamento foi atingir, o mais 

possível, as experiências solidárias desconhecidas, não integradas aos circuitos de 

reconhecimento da economia solidária, para dar voz a seus protagonistas. A tarefa envolveu 

cerca de 230 entidades e mais de 600 técnicos e entrevistadores.    

Neste sentido, verifica-se que a SENAES possui um grande parceiro para o planejamento 

e concretização de suas ações, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que está 

organizado em todo o país em mais de 160 Fóruns Municipais, Microrregionais e Estaduais, 

envolvendo diretamente mais de 3.000 empreendimentos de economia solidária, 500 entidades 

de assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios pela Rede de Gestores em Economia 

Solidária. (FBES, 2013) 

O FBES é fruto do processo histórico que culminou no I Fórum Social Mundial (I FSM), 

que contou com a participação de 16 mil pessoas vindas de 117 países, nos dias 25 a 30 de 

janeiro de 2001. Dentre as diversas oficinas, que promoviam debates e reflexões, 1.500 

participantes acotovelam-se na oficina denominada “Economia Popular Solidária e Autogestão” 

onde se tratava da auto-organização dos/as trabalhadores/as, políticas públicas e das 

perspectivas econômicas e sociais de trabalho e renda. O Fórum passou a ter o papel de 

interlocutor com a SENAES, no sentido de apresentar demandas, sugerir políticas e acompanhar 

a execução das políticas públicas de economia solidária.  

Este capítulo encontra-se estruturado em quatro partes. A primeira volta-se à 

apresentação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, contextualizando-a entre as 

políticas pública de emprego e renda no Brasil, mencionando sua origem e formas de 
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implementação, bem como sua estruturação de funcionamento e forma de atuação do Conselho 

Nacional de Economia Solidária. 

Na segunda parte discorre-se sobre o Fórum Nacional de Economia Solidária e as 

Conferências Nacionais, enfatizando-se a estrutura funcional do Fórum, as formas de atuação 

das Plenárias de Economia Solidária, e ainda os principais avanços e formas de condução das 

Conferências Nacionais. 

A terceira parte do capítulo trata especificamente da gestão da economia solidária no 

Brasil, refletindo inicialmente se esta é concebida como política de Estado ou de Governo, os 

principais avanços alcançados, e as estratégias para a formação de gestores e multiplicadores 

em economia solidária, e ainda dos principais desafios vivenciados e impostos à gestão. 

A parte final destinou-se à análise das características gerais dos empreendimentos 

econômicos solidários mapeados no Brasil, ilustrando-se as especificidades do Sistema de 

Informações em Economia Solidária, do Mapeamentos da Economia Solidária, bem como o perfil 

geral dos empreendimentos, suas principais conquistas e desafios a serem enfrentados. 

 

4.1 A SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (SENAES) 

 

De acordo com Pochmann (2004), o avanço inicial da economia solidária deve-se à junção 

de dois movimentos específicos no Brasil. De um lado, o aparecimento de um enorme excedente 

de mão-de-obra com algumas novidades em relação ao verificado durante o ciclo da 

industrialização nacional. Ao contrário do passado, observa-se o ineditismo do rápido avanço na 

proletarização da antiga classe operária industrial e no desaburguesamento da classe média. 

Inequivocamente, trata-se de um excedente de força de trabalho qualificado, não imigrante rural 

e aculturado pela disciplina do trabalho sistêmico. De outro lado, o movimento composto por um 

importante conjunto de militantes sociais críticos e engajado na construção de alternativas de 

organização social e laboral no Brasil. São pessoas representantes de múltiplas ideologias, na 

maior parte antineoliberais, interessados em constituir alianças com segmentos excluídos da 

população capazes de oferecer novos caminhos em termos de geração de trabalho, renda e 

mudança no modo de vida.  

Singer (2006) ressalta que em 2002 Luiz Inácio Lula da Silva foi o único dos candidatos 

que colocou a economia solidária com destaque em seu programa de governo. Foi, portanto, 

lógica sua decisão de atender à reivindicação do movimento de criar no âmbito do MTE a 

SENAES. Também por sugestão do movimento, que Singer foi escolhido pelo presidente para 

chefiar a nova secretaria. Na ocasião da posse, teve lugar, em Brasília, a III Plenária Nacional de 

Economia Solidária, com a presença de mais de 800 delegados da maioria dos Estados, e que 

fundou na ocasião o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES, que se tornou desde então 

o principal parceiro da SENAES. 
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De acordo com relatório da SENAES (2012), o público-alvo das políticas públicas em ES 

os cidadãos que estejam organizados ou queiram se organizar nas formas da Economia Popular 

Solidária. A prioridade de acesso volta-se aos cidadãos que vivem em situação de maior 

vulnerabilidade social, particularmente aqueles beneficiados por programas de transferência de 

renda e de geração de trabalho e renda. Nesse sentido, torna-se fundamental reconhecer a 

diversidade de sujeitos deste setor e adequar a cada um as formas de acesso e trânsito dentro 

da política.  

Com a criação da SENAES, foi possível implantar um conjunto de ações que visam ao 

fomento e fortalecimento das iniciativas de ES, enquanto formas de organização do trabalho 

associado. Internamente, no Ministério do Trabalho e Emprego, a discussão sobre a ES enfrentou 

resistências, já que a vocação histórica deste órgão era tratar das questões dos trabalhadores/as 

assalariados/as. Contudo, com o passar dos anos, a SENAES consolidou-se, contribuindo para 

ampliar a missão institucional do Ministério no fomento ao trabalho associado ao lado de outras 

formas de trabalho assalariado.  

No intuito de se proporcionar uma maior contextualização da política de economia 

solidária no contexto das políticas brasileiras, este item será iniciado por uma reflexão acerca 

das políticas públicas de emprego, trabalho e renda brasileiras, na qual a ES está inserida, tendo 

m vista funcionar no âmbito do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE). Em seguida discorrer-

se-á sobre a origem e evolução da política de economia solidária no Brasil, bem como sobre sua 

estrutura de funcionamento, analisando-se ainda o papel do Conselho Nacional de Economia 

Solidária. 

 

4.1.1 Política Pública de Emprego, Trabalho e Renda no Brasil 

 

A SENAES integra o Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável pelo 

planejamento e execução das políticas de emprego e renda, em âmbito nacional. As políticas de 

emprego integram as políticas de mercado de trabalho, as quais tratam da legislação trabalhista 

e da estrutura de representação sindical, assim como do conjunto de práticas e de instituições 

mediadoras das relações entre empregadores e trabalhadores. Para uma maior contextualização 

da política de economia solidária neste cenário, serão apresentadas as políticas ativas e passivas 

de emprego, buscando-se evidenciar a inserção da ES. 

 

4.1.1.1 Políticas ativas e passivas de mercado de trabalho 

 

Conforme afirma Ramos (2003), as políticas de mercado de trabalho classificam-se em 

ativas e passivas. Essas políticas passam a ser enfatizadas em todos os países, passando suas 

ações a ser constante objeto de estudo, assim como alvo de críticas ou modelos a serem 
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seguidos ou condenados por pesquisadores da área. As políticas ativas buscam dinamizar a 

demanda e a oferta de trabalho, englobam uma série de ações que tendem a elevar o nível de 

emprego, geralmente atuando sobre o contingente de trabalhadores.  Destacaremos a seguir as 

principais: 

a)  Formação/qualificação profissional: Esta talvez seja a política ativa mais popular, tanto 

no Brasil como nos países mais desenvolvidos.  Parte da suposição que ao elevar a qualificação 

ou formação de um indivíduo aumentam suas chances de encontrar emprego ou de não perder 

o que já possui. 

b)  Intermediação de mão-de-obra: Ação que viabiliza de forma mais rápida a 

compatibilização entre os recursos humanos requeridos pelas firmas e as aspirações e 

possibilidades dos indivíduos que procuram emprego.   

c)  Apoio aos micro e pequenos empreendimentos: Política extremamente popular, o apoio 

ou ajuda aos pequenos empreendimentos podem abranger diversas ações, que vão desde 

crédito dirigido até ao apoio para o desenvolvimento tecnológico, design, identificação de novos 

canais de comercialização, entre outros.  

d) Subsídios à contratação de determinada população alvo: Medida bastante utilizada em 

alguns países Europeus, tem como característica os subsídios à contratação de um grupo 

populacional, em geral, com particulares problemas de desemprego, através de negociações 

governamentais com empresas (diminuição ou redução de impostos, por exemplo).   

e) Criação direta de empregos pelo setor público: Esta iniciativa teve no passado certo apelo 

em alguns países desenvolvidos, utilizadas em ocasiões muitos específicas, como as grandes 

crises de desemprego.  Contudo, na maioria dos casos, essa forma de gerar empregos era 

indireta, mediante obras públicas e não mediante a contratação direta, como da realização de 

concursos públicos para a elevação do número de funcionários. 

 

Para Ramos (2003), as Políticas de Emprego denominadas de passivas englobam aquelas 

ações que tendem a tornar mais “tolerável” a condição de desempregado ou a reduzir a oferta 

de trabalho. Essas políticas procuram agir sobre os níveis de desemprego e emprego, 

protegendo os trabalhadores ou retirando-os do mercado. Predominaram na época do Walfare 

States, ocasião em que o nível de emprego e os salários eram crescentes. A partir do momento 

em que os mercados de trabalho perdem o dinamismo e em que a desigualdade de renda e 

condições de trabalho se afirma como estrutural, passam a ter destaque as chamadas políticas 

ativas. Entre as políticas passivas podemos destacar: 

a) Seguro-Desemprego: Classificado como mais importante em termos de recursos, 

tanto no Brasil, como nos países de maior destaque econômico, os benefícios financeiros aos 

assalariados desempregados são os que monopolizam a maior parte dos recursos destinados às 
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Políticas de Emprego.  Em países como a Finlândia ou a Holanda, por exemplo, as transferências 

aos trabalhadores desempregados chegam a superar 3% do PIB. 

b) Extensão dos ciclos escolares: Ao permanecer por mais tempo no sistema escolar, 

a pressão sobre a oferta de trabalho se reduz, ou se posterga. Aliado a esse fato agrega-se a 

ideia, não necessariamente certa, de que quanto maior a escolaridade maiores serão as chances 

de encontrar emprego. Induzir a permanência da população no sistema escolar pode diminuir, 

direta ou indiretamente, o desemprego. 

c) Aposentadoria precoce: Em algumas circunstâncias, adiantar a aposentadoria do 

trabalhador com problemas de saúde, pode ser menos oneroso que pagar o seguro-desemprego 

por longos períodos. Em algumas regiões dos países mais desenvolvidos, muito penalizadas 

pela reconversão produtiva que afetava parcelas importantes da população que por muitos anos 

tinham trabalhado em um setor agora em crise, adiantar a aposentadoria podia ser uma medida 

eficaz para reduzir as despesas públicas e diminuir o desemprego.   

d)  Expulsão dos imigrantes: Esta “política” merece ser mencionada em razão de ter 

alcançado últimos anos significativa popularidade nos países centrais.  Ao reduzir os imigrantes 

ou elevar as exigências para o ingresso de trabalhadores estrangeiros, se altera, de forma direta, 

a oferta de trabalho. 
 

Ao longo dos anos 1980 e 1990 com ritmos e alcances diversos nos vários países 

desenvolvidos, passa a ser promovida a ativação das políticas passivas. A partir de então passa-

se a defender a complementaridade entre as políticas passivas, vinculadas ao mundo de 

proteção social (seguro-desemprego e aposentadoria antecipada), e as políticas ativas, de 

acesso positivo, dada a necessidade de melhorar a oferta de trabalho e estimular a entrada do 

trabalhador no mercado. Segundo Dares: 

 

As políticas de mercado de trabalho que possuíam um papel marginal no âmbito 

da economia econômica keynesiana, na qual o eixo principal eram as políticas 

de estímulo à demanda agregada, passam a ser valorizadas juntamente com as 

políticas de abertura econômica e de estímulo à produtividade (1997, p. 23). 

 

De acordo com Thuy et al (2001), destacam-se nas políticas de emprego as ações voltadas 

à intermediação de mão-de-obra, a produção de informações sobre o mercado de trabalho, a 

administração do seguro-desemprego e a gestão de programas de formação e qualificação 

profissional. Em alguns casos, as políticas de microcrédito e de desenvolvimento local também 

são consideradas como políticas de mercado de trabalho. 

Contudo, a discussão sobre o Sistema Público de Emprego e a necessidade de 

implementação articulada de políticas de mercado de trabalho começou a ganhar forças apenas 



145 

Capítulo 4 - A Secretaria Nacional de Economia Solidária:  

avanços e desafios da gestão pública no Brasil 

 

 

na década de 1990, em decorrência da elevação contínua do desemprego e das possibilidades 

abertas pela consolidação do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

O serviço de intermediação de mão-de-obra fora implementado no Brasil em 1975, 

conforme orientava a Convenção nº 88, de 1948, da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), com a instauração do Sistema Nacional de Emprego (SINE), com foco no atendimento aos 

desempregados. O objetivo dos SINE’s era dar atenção aos segmentos com menor qualificação 

e melhorar as informações sobre o mercado de trabalho para auxiliar as políticas de mão-de-

obra. 

Em 1986 implantou-se o Programa Seguro Desemprego, como mecanismo de assistência 

aos trabalhadores em situação de desemprego, sendo que em 1988, com a Constituição 

Federativa fora criado o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, constituído com recursos do 

PIS/PASEP, e, em 1990 fora criado o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– CODEFAT, com a atribuição de discutir as políticas públicas de emprego e os diversos serviços 

do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda - SPETR.  

As políticas de geração de renda ou de incentivo ao empreendedorismo são bastante 

recentes no SPETR brasileiro, as primeiras medidas foram tomadas nos anos 1990, buscando, 

sobretudo, a atenuação das pressões sobre o mercado de trabalho, ocasião em que recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT foram direcionados para o financiamento de ações 

promotoras de renda e ocupação. 

Conforme afirma Barbosa (2003), um dos primeiros mecanismos foi o microcrédito, que se 

destinou a conceder recursos do FAT para o Programa de Geração de Emprego e Renda – 

PROGER via instituições financeiras nacionais – Banco do Brasil, Banco Nordeste, Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) e Caixa Econômica Federal (CEF). No atual contexto, o microcrédito ainda se destaca 

como uma das principais políticas de geração de renda fomentadas pelo Estado através de 

recursos do FAT. Contudo, um outro viés de incentivo à geração de renda também vem sendo 

progressivamente incentivado pelo Governo Federal, a economia solidária. 

Ainda na visão de Barbosa (2003), a economia solidária é entendida como uma modalidade 

de economia popular, com práticas econômicas de sobrevivência, que reúne grupos em 

associações, cooperativas e pequenas empresas baseadas na cooperação e auto-gestão. As 

unidades produtivas de economia solidária são, em geral, de pequeno porte, apresentando 

número reduzido de trabalhadores e volume de produção e comercialização de pequena escala. 

Segundo Singer (2009), a SENAES foi criada em 2003, num momento em que a economia 

solidária estava entrando numa fase de crescente reconhecimento público e incipiente 

institucionalização. Ela havia começado a tomar corpo na primeira metade dos anos 1990, com 

a multiplicação das empresas recuperadas (frutos da desindustrialização e do desemprego em 

massa), das cooperativas nos assentamentos de reforma agrária, das cooperativas populares 
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nas periferias metropolitanas, formadas com o auxílio de incubadoras universitárias e dos 

Projetos Alternativos Comunitários - PACs. 

Percebe-se, no entanto, que mesmo o Brasil possuindo um extenso leque de políticas 

voltadas à geração de emprego e renda, as quais em sua essência não deixam nada a desejar 

para os países de que possuem referência reconhecida mundialmente na execução das mesmas, 

como Suíça, França, Estados Unidos e Inglaterra, o grande desafio a ser vencido pelo sistema 

público de emprego brasileiro e mundial é a fragmentação e a desarticulação entre as ações, 

fatores responsáveis pela redução da efetividade das políticas públicas disponíveis ao 

trabalhador. (Santos, 2010) 

 

4.1.1.2 Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda: pressupostos e diretrizes  

 

A consolidação do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) necessita 

da formalização institucional. Necessário, para tanto, faz-se um ordenamento legal que defina 

como o sistema será estruturado, operacionalizado, além de todas as normas para sua 

organização e seu funcionamento. Essa formalização, no contexto atual, resultou das 

deliberações originadas em 2005, no II Congresso Nacional do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, no qual foram definidos os pressupostos e diretrizes para a constituição do 

sistema. 

Fundamentados nesses pressupostos e diretrizes construiu-se uma proposta de matriz 

institucional, que serviu para subsidiar as decisões do CODEFAT para a implementação do Plano 

Plurianual Nacional e Estadual do SPETR e o Convênio Único, com vistas a integrar as funções 

do sistema (Brasil, Congresso Nacional, 2005). Os pressupostos norteadores da matriz 

institucional são os seguintes: 

a) O SPETR será de acesso universal a todos os cidadãos em idade ativa, 

respeitadas as características de cada setor, com ênfase aos trabalhadores em situação de maior 

vulnerabilidade no acesso ao trabalho; 

b) O SPETR se organizará a partir das seguintes políticas: a intermediação (de 

emprego e trabalho), a qualificação social e profissional, a certificação profissional, a orientação 

profissional e o fomento ao desenvolvimento de atividades empreendedoras de pequeno e médio 

porte, individuais e coletivas e outras formas coletivas de organização; 

c) A elaboração, execução, monitoramento e avaliação das políticas que conformam 

o SPETR respeitarão o princípio da gestão tripartite; 

d) O princípio da gestão participativa, que prevê maior atenção à inserção de 

trabalhadores com maior nível de vulnerabilidade no acesso ao trabalho, deverá ser referência 

importante em todas as ações do sistema; 
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e) As ações desenvolvidas no âmbito do SPETR deverão integrar as várias políticas 

dirigidas ao trabalho, precisando o papel dos atores no mesmo espaço territorial, de forma a 

evitar a superposição; 

f) O SPETR deverá assegurar o padrão de atendimento e organização de funções 

em todo território nacional; 

g) O arranjo institucional do SPETR deverá considerar as condições e 

especificidades locais e regionais; 

h) Deverá ser assegurado, em lei, o fluxo contínuo de recursos, não sujeitos a 

contingenciamento, com o propósito de assegurar o planejamento e a continuidade das ações, 

bem como seu monitoramento e avaliação sistemáticos; 

i) O SPETR poderá estabelecer articulações com as políticas de desenvolvimento e 

as sociais, especialmente daquelas voltadas para a elevação do nível de escolaridade e o 

combate à pobreza; 

j) O SPETR buscará a articulação de suas ações com a educação geral e 

profissional junto ao Ministério da Educação; 

k) O SPETR estipulará a articulação das ações das instituições do Sistema S às suas 

políticas; 

l) O SPETR estabelecerá diretrizes e iniciativas para a integração progressiva da 

estrutura física do Sistema Nacional de Emprego às suas estruturas nos diversos níveis de 

gestão. 

 

Dividem-se em cinco grupos as diretrizes concebidas como alicerces para a formatação 

e funcionalidade do arranjo institucional que caracterizará o SPETR: 

 

A) Políticas de programas 

 

O MTE deverá apresentar aos parceiros governamentais e não-governamentais, por meio 

de normas de operação do sistema, as diversas diretrizes básicas que orientarão as políticas 

básicas (seguro-desemprego, intermediação de trabalho; orientação profissional e qualificação 

social e profissional) e complementares (fomento à economia solidária, microcrédito e 

certificação profissional), devendo ser previstos mecanismos de acesso preferencial e/ou ações 

específicas para os segmentos em condições de vulnerabilidade em relação ao trabalho. As 

ações serão divididas em políticas de natureza continuada (realizadas de modo permanente e 

integrado) e específicas (voltadas a ações de duração e objetivos limitados temporalmente para 

o atendimento de demandas de determinadas regiões, setor ou público prioritário, em articulação 

com as de natureza continuada). 
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B) Distribuição de competências 

 

Caberá ao MTE, em conjunto com o CODEFAT, coordenar o SPETR e elaborar e aprovar 

as normas que orientarão a elaboração dos planos estaduais anuais de ação; as 

Superintendências Regionais do Trabalho deverão compor os conselhos de emprego e 

monitorar, apoiar a supervisão e avaliar as ações públicas de emprego, trabalho e renda, bem 

como realizar ações complementares; os conselhos/comissões estaduais e municipais de 

emprego fixarão as diretrizes para a elaboração participativa do plano estadual, definindo normas 

complementares para a alocação futura de recursos e a contratação dos executores, além de 

aprovar o plano estadual anual de ação; as Secretarias Estaduais e as Secretarias dos grandes 

municípios (ou equivalente) deverão elaborar, executar, em conjunto com outros atores locais, 

as políticas que integram o SPETR, em conformidade com as normas estabelecidas para a 

operacionalização do sistema e do plano estadual anual de ação; a Comissão Tripartite 

designada no II Congresso Nacional, em conjunto com o CODEFAT, Fórum dos Secretários do 

Trabalho (FONSET), grandes municípios e o MTE elaborarão proposta de legislação a ser 

encaminhada ao Congresso Nacional, que defina as características básicas do SPETR e 

estabeleça fluxo previsível e contínuo de recursos durante todo o ano, compatível com as 

necessidades de financiamento das ações; por fim, o CODEFAT, em conjunto com o MTE, 

expedirá as normas necessárias para implementação do SPETR. 

 

C) Instrumentos e ações estratégicas 

 

As políticas e ações do SPETR terão como referência fundamental para seu 

desenvolvimento os Centros Públicos Integrados de Emprego, Trabalho e Renda -CIETs3, que 

são espaços privilegiados para a integração das políticas, a partir das diretrizes elaboradas pelo 

MTE.  

O desenvolvimento adequado das políticas e ações do Sistema exigirá a capacitação dos 

funcionários do CIET, dos membros as instituições estaduais e dos conselheiros pertencentes 

ao SPETR. Será necessário a construção de um banco de dados único, sob a responsabilidade 

do MTE, que esteja permanentemente disponível às instituições a todos os gestores e executores 

do SPETR.  

                                                           
3 Nova nomenclatura atribuída ao antigo Sistema Nacional de Emprego – SINE. 
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As políticas e ações serão também informadas pelas atividades dos Observatórios 

Regionais, tripartites e paritários, e Nacional de Mercado de Trabalho, que elaborarão estudos 

sobre a evolução e mudança das estruturas produtivas e ocupacional brasileira, tanto para o 

conjunto do país como para diversas dimensões regionais.  

Estarão previstos nas normas de operação do SPETR instrumentos de acompanhamento, 

controle e avaliação gerencial permanentes, nos seus vários níveis, bem como avaliações 

externas independentes. Deverão ser institucionalizadas as conferências nacionais do SPETR, 

bem como as conferências estaduais e municipais. 

 

D) Cadastramento e atendimento do trabalhador nos Centros Integrados de Atendimento 

ao Trabalhador 

 

Os CIETs deverão estabelecer mecanismos que permitam o acesso universal às políticas 

e instrumentos especiais voltados para segmentos populacionais prioritários, de acordo com as 

diretrizes do SPETR, onde destacam-se: trabalhadores em busca de um novo emprego, primeiro 

emprego e reemprego; beneficiários do seguro-desemprego; trabalhadores vinculados às 

atividades autônomas, associativas e/ou cooperativas; trabalhadores oriundos de programas 

sociais de nível municipal, estadual e federal; trabalhadores pertencentes aos grupos vulneráveis 

ao trabalho. 

Os CIETs funcionarão com espaço de integração das políticas, partindo das diretrizes de 

funcionamento elaboradas pelo MTE e tendo como referência os convênios únicos aprovados 

para cada Estado. Estarão submetidos a um conselho gestor com estrutura tripartite e paritária, 

que assegurará o cumprimento das diretrizes gerais, além de acompanhar o seu desempenho, 

sendo tal conselho de abrangência municipal, intermunicipal ou regional nos Estados, de acordo 

com as possibilidades e visibilidade de sua implantação. Nos grandes municípios, o conselho 

municipal de emprego poderá criar subconselhos para fortalecimento de suas atividades. 

 

E) Convênios e planos 

 

As ações continuadas serão implementadas por meio de Convênio Único e as ações 

específicas, via Convênio Específico. O MTE, por intermédio da Secretaria de Política Pública de 

Emprego (SPPE/MTE) realizará a celebração dos convênios junto aos Estados e Municípios, 

cabendo apenas um em cada espaço territorial, devendo a atuação de Organizações 

Governamentais e Não-Governamentais e Centrais Sindicais serem definidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
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Verifica-se que essas diretrizes e pressupostos, oriundos do II Congresso Nacional do 

Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, realizado em 2005, ocasião em que se 

encontrava reunido todo o extrato idealizador e executor das PPETR nacionais e de alguns 

Estados, ainda estão em fase de desenvolvimento no país, não sendo ainda, uma realidade 

consolidada. 

Os CIETs ainda não se consagraram como o novo lay out dos centros públicos de 

emprego brasileiros, uma vez a padronização e integração das ações num mesmo centro ainda 

não conseguiu se estender efetivamente em todos os Estados. O mesmo se verifica com a 

capacitação de funcionários do SPETR e conselheiros das comissões/conselhos de emprego e 

renda, que ainda não é processada se forma sistemática em todo o país. 

Com relação ao banco de dados único pretendido pelo MTE e pelo CODEFAT, em 2010 

o MTE apresentou o almejado Banco de Dados Único, visando integrar as ações de qualificação 

em rede nacional. Tal banco passou a funcionar via internet, podendo ser acessado por qualquer 

cidadão para verificar as vagas disponíveis nos postos dos CIETs. O grande diferencial almejado, 

mas ainda não implementado é que o trabalhador teria acesso às vagas de emprego de outros 

Estados, havendo informação completa de todas as unidades federativas.  

O encaminhamento (três pessoas por vaga) é gerenciado pelos CIETs, porém, quando 

da efetivação do sistema, o trabalhador poderá se candidatar à vaga pela internet, indo ao centro 

apenas para a entrega da documentação que comprova suas declarações de capacitação para 

a vaga (caso não tenha feito anteriormente) e para a efetivação do encaminhamento. Outra 

inovação a ser efetivada é que as vagas serão encerradas no próprio sistema, assim que o 

empregador efetivar a contratação do trabalhador, não mais havendo a necessidade de 

recolhimento da carta de encaminhamento, que causa frequentemente transtornos pela demora 

em encerrar a vaga aberta e já preenchida. 

Mesmo com os avanços percebidos no SPETR, a política de emprego não pode ser vista 

como mecanismo central de promoção de emprego, uma vez que a geração destes dependem 

predominantemente das políticas de desenvolvimento adotadas por cada país. As mudanças 

estruturais, de ordem econômica e social, ocorridas no mundo nas últimas décadas, fragilizaram 

o modelo tradicional de relação capitalista de trabalho. O aumento da informalidade e a 

precarização das relações formais de trabalho afirmaram-se como tendência em uma conjuntura 

de desemprego em massa. De outro lado, o aprofundamento dessa crise abriu espaço para o 

surgimento e avanço de outras formas de organização do trabalho, consequência, em grande 

parte, da necessidade dos trabalhadores encontrarem alternativas de geração de renda. 

(SENAES, 2013) 

A política de economia solidária integra este contexto, inserindo-se num eixo de relativa 

autonomia, uma vez que não está vinculada às políticas de mercado formal, e nem 

especificamente às de empreendedorismo. Trata-se, no entanto, de uma proposta inovadora, 

cujas especificidades serão apreciadas nos itens a seguir. 
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4.1.2 Secretaria Nacional de Economia Solidária no Brasil: Origem e contexto de 

implementação 

 

Em A Economia Solidária na América Latina, Singer (2012) contextualiza o cenário de 

surgimento da SENAES, enfatizando que a discussão sobre a Economia Solidária no Partido dos 

Trabalhadores (PT) começou aproximadamente em 1999 / 2000. Naquela ocasião, houve um 

congresso nacional do PT em Belo Horizonte, e foi nesse congresso que surgiu claramente o 

problema do significado do socialismo nos tempos pós-muro de Berlim, ou seja, nos tempos pós-

1989, quando os regimes do chamado socialismo real praticamente foram derrubados. Esses 

regimes foram todos derrubados e substituídos por regimes democráticos e o sistema econômico 

voltou a ser ou passou a ser o capitalista. Isso trouxe um impasse para a esquerda em grande 

parte do mundo, porque o que significa, afinal de contas, o socialismo, como o pós-capitalismo, 

o futuro da humanidade, quando sem guerra, sem nada, ele foi afastado, derrubado, ali onde ele 

parecia mais consolidado?  

Singer (2012) salienta ainda que no PT, partido que se declara socialista desde a sua 

criação, essa questão foi enfrentada, mas de uma forma bastante polêmica. Uma parte dos 

militantes achou que era o fim do socialismo, que era preciso pensar em outra coisa. E uma outra 

parte dos membros do Partido dos Trabalhadores se levantou em defesa da bandeira do 

socialismo, afirmando que o socialismo é muito anterior à vitória de 1917, portanto muito anterior 

ao socialismo real. Se o socialismo real entrou em crise e estava acabando, isso não significa 

que o socialismo deixou de ter atualidade. Foi nessa ocasião que o partido, presidido por Lula, 

promoveu uma série de seminários sobre o socialismo no PT.   

Neste contexto, o autor revela que um dos seminários foi sobre Economia Socialista, o 

qual foi sendo palestrado por ele próprio (Paul Singer), onde o autor tratou da Economia Solidária, 

já conhecia pela militância, e que já estava em debate, mas era um debate ainda pequeno, 

pequeno fora do PT e pequeno dentro do PT. Mas, nessa ocasião, toda a direção do partido 

estava presente e houve uma anuência, houve uma unanimidade de que Economia Solidária 

deveria necessariamente estar nas plataformas e nos programas dos candidatos do PT, tendo 

tal fato ocorrido em 2002, no ano da eleição em que Lula fora eleito Presidente da República do 

Brasil.  

Firmou-se então o compromisso de desenvolver uma política de fomento à Economia 

Solidária. Diante deste quadro, em junho de 2003, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou 

projeto de lei do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criando no âmbito do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 

Reconheceu dessa forma o Estado brasileiro um processo de transformação social em curso, 

provocado pela ampla crise do trabalho que vem assolando o país desde os anos 1980. A 
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desindustrialização, suscitando a perda de milhões de postos de trabalho, a abertura do mercado 

acirrando a competição global e o desassalariamento em massa, o desemprego maciço e de 

longa duração causando a precarização das relações de trabalho - tudo isso vem afetando 

grande número de países. (Singer, 2004) 

 

A secretaria nasce como o rebento do movimento. Nós somos frutos da criação 
do movimento de Economia Solidária, que estava se tornando nesses meses um 
movimento nacional, hoje presente nos 27 estados do país. Esse relato é 
fundamental para entender como são feitas as políticas públicas de Economia 
Solidária no Brasil. Elas são feitas em estreita parceria com o FBES (Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária), no qual estão todos os elementos: 
empreendimentos, entidades da sociedade civil que apoiam e fomentam a 
Economia Solidária, a própria rede de gestores públicos principalmente 
municipais na época, e agora também estaduais. Ali a SENAES encontra um solo 
fértil onde plantar novas políticas públicas de Economia Solidária. (Singer, 2012, 
p. 52) 
 

 

Singer (2006) revela ainda que a SENAES foi criada por lei e instalada a pedido do então 

Grupo de Trabalho de Economia Solidária do Fórum Social Mundial. A decisão do Governo 

Federal de criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária, respondendo positivamente às 

mobilizações feitas no campo da economia solidária (seminários, plenárias, fóruns), significa uma 

mudança profunda nas políticas públicas de trabalho e emprego que visam à geração de renda 

e a garantia de direitos de cidadania da população menos favorecida na sociedade. As outras 

formas de trabalho associado e cooperado ganharam espaço e reconhecimento ao lado das 

demais políticas de geração de emprego. (SENAES, 2012) 

O Ministério do Trabalho e Emprego passou a assumir, para além das iniciativas de 

emprego e de proteção dos trabalhadores assalariados, o desafio de implementar políticas que 

incluam as demais formas de organização do mundo do trabalho e proporcionem a extensão dos 

direitos ao conjunto dos trabalhadores. A SENAES colabora com a missão do Ministério do 

Trabalho e Emprego fomentando e apoiando os Empreendimentos Econômicos Solidários por 

meio de ações diretas ou por meio de cooperação e convênios com outros órgãos 

governamentais (federais, estaduais e municipais) e com organizações da sociedade civil que 

atuam com a economia solidária. 

A SENAES tem buscado, desde sua criação em 2003, fomentar, de forma efetiva, a 

Economia Solidária nacionalmente. No ano de 2009 investiu consideráveis recursos para a 

realização de Cursos de Formação em Economia Solidária, na qual se objetivava esclarecer a 

temática para empreendedores identificados como solidários, para representantes 

governamentais (prefeituras e estados) e para a sociedade civil organizada. Passada essa etapa 

de “esclarecimento”, no ano de 2010 a SENAES passou a outra importante etapa de fomento à 

economia solidária, o mapeamento de empreendimentos identificados como econômico-

solidários, a fim de se mensurar não só a quantidade desses empreendimentos, mas a dimensão 
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dessa “economia alternativa” no Brasil. O Decreto 5063, de 08 de maio de 2004, estabeleceu as 

seguintes competências da SENAES: 

 

I - subsidiar a definição e coordenar as políticas de economia solidária no âmbito 

do Ministério do Trabalho e Emprego; 

II - articular-se com representações da sociedade civil que contribuam para a 

determinação de diretrizes e prioridades da política de economia solidária; 

III - planejar, controlar e avaliar os programas relacionados à economia solidária; 

IV - colaborar com outros órgãos de governo em programas de desenvolvimento 

e combate ao desemprego e à pobreza; 

V - estimular a criação, manutenção e ampliação de oportunidades de trabalho e 

acesso à renda, por meio de empreendimentos autogestionados, organizados de 

forma coletiva e participativa, inclusive da economia popular; 

VI - estimular as relações sociais de produção e consumo baseadas na 

cooperação, na solidariedade e na satisfação e valorização dos seres humanos 

e do meio ambiente; 

VII - contribuir com as políticas de microfinanças, estimulando o cooperativismo 

de crédito, e outras formas de organização deste setor; 

VIII - propor medidas que incentivem o desenvolvimento da economia solidária; 

IX - apresentar estudos e sugerir adequações na legislação, visando ao 

fortalecimento dos empreendimentos solidários; 

X - promover estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento e 

divulgação da economia solidária; 

XI - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com outros órgãos do 

Governo Federal e com órgãos de governos estaduais e municipais; 

XII - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com movimentos sociais, 

agências de fomento da economia solidária, entidades financeiras solidárias e 

entidades representativas do cooperativismo; 

XIII - supervisionar, orientar e coordenar os serviços de secretaria do Conselho 

Nacional de Economia Solidária; 

XIV - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério do Trabalho e 

Emprego, em sua área de competência; e 

XV - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua área 

de competência. 

 

Singer (2004) ressalta que o MTE desde sua criação tem tido por missão proteger os 

direitos dos assalariados. Os interesses dos trabalhadores não formalmente assalariados não 

figuravam com destaque na agenda do ministério. Por isso, o surgimento da SENAES 

representou uma ampliação significativa do âmbito de responsabilidades do MTE, que passa a 
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incluir o cooperativismo e associativismo urbano (já que pelo rural continuou responsável o 

Ministério da Agricultura). 

O site da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, instituída pelo Governo 

Federal em 2005, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, define Economia Solidária 

como um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem 

explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, 

fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem, se apresentando, 

nos últimos anos como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a 

favor da inclusão social.  

 

4.1.3 Estrutura de funcionamento  

 

A SENAES é vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), funcionando dentro 

das instalações do Ministério, e ocupando o menor espaço físico entre as outras secretarias que 

se encontram vinculadas, além de contar com número pouco significativo de funcionários do 

quadro. A SENAES é formada por Gabinete, Departamentos e Coordenações que articulados 

executam o conjunto de competências da Secretaria. 

Por ser recente e ter pouca projeção, e também pelo pressuposto de obrigatoriedade, 

esse lado técnico-administrativo é pouco relatado dentro de balanços mais políticos ou de 

resultados de governos. No caso da SENAES, em primeiro lugar, sendo um novo espaço criado 

dentro das estruturas preexistentes de governo, essa Secretaria Nacional precisou ocupar 

espaço físico para poder funcionar, sendo uma árdua luta para que o mesmo fosse no “edifício 

sede” do MTE e não em salas do “edifício anexo”. Mais que uma questão simbólica, que em si já 

tem sua importância, a questão da localização física da SENAES foi funcionalmente importante 

para estar “presente” aos visitantes e quadros do próprio Ministério, enquanto uma nova 

Secretaria. Sendo no edifício sede, todos os deslocamentos, inclusive de processos burocráticos, 

se deram com mais facilidade.  
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Figura 1: Organograma administrativo da SENAES. 

 

Fonte: SENAES/2012. 

  

Um segundo ponto também de pouco destaque, mas de muita importância, chama-se 

pessoal. Apesar de ter sido criada com certo número de cargos de direção e assessoramento, a 

natureza do trabalho da SENAES exigia a sua incorporação na estrutura de recursos humanos 

do MTE para que pudesse desempenhar bem suas funções. Isso não ocorreu sem dificuldades 

tendo em vista que aquele Ministério havia sido historicamente constituído para ser um órgão de 

fiscalização das relações de trabalho e garantia do cumprimento dos direitos dos trabalhadores. 

 

Tabela 2: Evolução do quadro de pessoal da SENAES (2003-2010) 

 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

QUANT. 
DE 
PESSOAS 

19 35 34 35 35 36 43 44 

Fonte: SENAES/2012. 

 

 

O quadro acima expressa a trajetória de composição da equipe da SENAES no período 

de 2003-2010. Verifica-se que os quadros de pessoal formados no Ministério, em suas diversas 

carreiras (Administrativos ou Auditores Fiscais), têm dificuldades em perceber o sentido da ES e 
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incorporá-la em suas funções. Talvez por isso tenha sido difícil conseguir uma efetiva ampliação 

da equipe da SENAES, ação sempre pensada em termos de novos cargos de confiança que 

permitiria trazer mais pessoas militantes para trabalhar na máquina do governo, dado que 

conseguir pessoas do próprio governo que aceitem e deem conta de operar as políticas de ES é 

uma tarefa árdua. O fato é que a SENAES permaneceu durante anos sem conquistar a devida 

importância que poderia receber no âmbito governamental.  

 

Tabela 3: Evolução do quadro de pessoal da SENAES – 2010 (por vínculo)  

SITUAÇÃO DOS 
SERVIDORES 

TERCEIRIZADOS / 
ESTAGIÁRIOS 

SERVIDOR 
DO QUADRO 

(COM 
VÍNCULO) 

COISSIONADO 
(COM VÍNCULO) 

COISSIONADO 
(SEM VÍNCULO) 

TOTAL 

QUANT. DE 
PESSOAS 

08 15 08 13 44 

Fonte: SENAES/2012. 

 

Além de pessoal próprio na sede, a SENAES passou a contar também com pessoas de 

referência nas Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs), unidades descentralizadas do MTE, 

com a participação de servidores de carreira ou ocupantes de cargo comissionado, que 

acumulavam as atividades de ES junto a outras funções ou atribuições naqueles órgãos. No 

contexto institucional, as DRTs passaram desde então a serem agentes importantes para 

viabilizar a política nacional de ES. A participação na elaboração e execução desta política vem 

se dando de maneira crescente, mas ainda não há o reconhecimento regimental deste papel. As 

ações desenvolvidas pelas DRTs se concentraram mais na articulação e mobilização, tendo em 

vista que não dispunham de instrumentos e recursos para execução direta das ações. No âmbito 

estadual, assumiram o papel de interlocução política com o movimento social e com entes 

governamentais nos debates das políticas de ES, nas seguintes atividades: articulação, 

mobilização e sensibilização da sociedade em torno da ES, o apoio aos Fóruns Estaduais de 

Economia Solidária, a coordenação das atividades do mapeamento nacional da ES e a 

implantação do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária – SIES, além de 

realizarem seminários e formações em ES para trabalhadores interessados. 

 

4.1.4 Conselho Nacional de Economia Solidária 

 

O Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) foi criado pelo mesmo ato legal, 

aprovado em junho de 2003, que instituiu, no MTE, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. 

O CNES foi concebido como órgão consultivo e deliberativo de interlocução permanente entre as 

organizações governamentais e da sociedade civil que atuam em prol da economia solidária. 
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Tem como atribuições principais a proposição de diretrizes para as políticas de economia 

solidária dos Ministérios e Secretarias que o integram e o acompanhamento da execução dessas 

políticas. No texto do Decreto Presidencial n° 5.063/2004 constam como atribuições do Conselho:  

 

I - estimular a participação da sociedade civil e do Governo no âmbito da política 
de economia solidária; II - propor diretrizes e prioridades para a política de 
economia solidária; III - propor o aperfeiçoamento da legislação, com vistas ao 
fortalecimento da economia solidária; IV - avaliar o cumprimento dos programas 
da Secretaria Nacional de Economia Solidária e sugerir medidas para aperfeiçoar 
o seu desempenho; V - examinar criticamente propostas de políticas públicas 
que lhe forem submetidas pelo Secretário Nacional de Economia Solidária e 
apresentar emendas ou substitutivos a elas para a consideração da Secretaria; 
VI - apresentar, por iniciativa de seus membros, propostas de políticas ou de 
atividades a serem submetidas à consideração da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária; VII - aprovar o seu regimento interno e alterações 
posteriores; VIII - coordenar as atividades de entidades nele representadas com 
as da Secretaria Nacional de Economia Solidária; IX - propor novas parcerias 
entre entidades nele representadas e a Secretaria Nacional de Economia 
Solidária; e X - colaborar com os demais conselhos envolvidos com as políticas 
de desenvolvimento, combate ao desemprego e à pobreza.  

 

Tais definições foram tomadas no âmbito da equipe da SENAES a partir de consultas 

feitas e decorreram fundamentalmente das exigências de definições para consolidar no âmbito 

do Ministério sua estrutura de gestão. A partir deste momento, meados de 2004, é que se inicia 

um processo sistemático de interlocução como Fórum Brasileiro de Economia Solidária sobre 

caráter, objetivos e composição do Conselho. Foi um debate que se estendeu por um ano 

aproximadamente e envolveu os fóruns estaduais e todas as instâncias de gestão do Fórum 

Brasileiro. Além das reuniões presenciais realizadas, em fevereiro de 2005, realizou-se uma 

videoconferência sobre o CNES com a participação dos fóruns de economia solidária e 

representantes de outras organizações governamentais dos seguintes estados: Acre, Alagoas, 

Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os demais estados não participaram por problemas 

técnicos. Essa atividade mobilizou e envolveu grande número de participantes democratizando 

ainda mais o debate sobre o futuro Conselho. (SENAES, 2012) 

De acordo com a SENAES (2012), sobre o caráter deliberativo do CNES, parte do 

movimento entendia que um Conselho somente teria razão de ser como espaço participativo da 

sociedade civil se tivesse caráter deliberativo, à luz de outros conselhos de direitos, e respeitando 

definições já tidas em algumas Unidades de Federação cujas Assembleias Estaduais já haviam 

aprovado a criação de Conselhos Estaduais com caráter deliberativo. Assim, as definições 

nacionais dariam peso político para as negociações estaduais para a implantação das decisões. 

A SENAES e outros atores defendiam as definições já presentes no Decreto Presidencial, 

considerando que seria a primeira experiência nacional, que não se tinha definições muito claras 
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a respeito do conteúdo das eventuais deliberações, a serem feitas todas pelo Conselho, e pelo 

fato de que os Conselhos Estaduais não estavam ativos para servirem como referência.  

 

Figura 2: Audiência do CNES com o Presidente Lula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2012. 

 

Quanto aos objetivos do Conselho, as definições do Decreto Presidencial apontam para 

duas diretrizes gerais quanto aos objetivos do Conselho. De um lado objetivos relativos à política 

geral (nacional) incluindo todo o Governo Federal e, de outro, objetivos mais específicos relativos 

à atuação da SENAES. O debate ocorrido se concentrou nesta distinção: “um Conselho da 

SENAES” ou “um Conselho da Política Pública Nacional”. Em verdade a compreensão final é de 

que os objetivos do Conselho dizem respeito à política geral de ES que tem na SENAES sua 

referência enquanto órgão do Governo Federal responsável pela gestão e articulação desta 

política. Finalmente, sobre a composição do Conselho, três questões foram objeto de intenso 

debate na interlocução entre a SENAES e o Fórum Brasileiro. Uma delas a respeito dos 

segmentos constitutivos do Conselho. A primeira proposta apresentava o Conselho organizado 

em dois segmentos: organizações (governamentais ou não) representantes da ES e 

organizações (governamentais ou não) que representavam outros temas ou interesses. Assim o 

Conselho seria um espaço de interlocução entre a economia solidária e outros setores órgãos 

como o objetivo de ampliar a compreensão estratégica da economia solidária na política nacional 

e, em especial, sua contribuição para com outros temas (desenvolvimento rural, desenvolvimento 

urbano, desenvolvimento sustentável, entre outros).  
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4.2 FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O Fórum Social Mundial (FSM) foi um dos momentos decisivos na história da economia 

solidária no Brasil. Desde sua primeira edição, em 2001, teve papel significativo como espaço de 

articulação entre uma série de entidades que começaram a dar forma a esse movimento. No 

primeiro FSM, foi legitimado um Grupo de Trabalho de Economia Solidária (GT Nacional) que, a 

partir de então, foi o centro de mobilização para uma sequência de iniciativas políticas pensadas 

para configurar o movimento. 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) está organizado em todo o Brasil em 

mais de 160 Fóruns Municipais, Microrregionais e Estaduais, envolvendo diretamente mais de 

3.000 empreendimentos de economia solidária, 500 entidades de assessoria, 12 governos 

estaduais e 200 municípios pela Rede de Gestores em Economia Solidária. O FBES é fruto do 

processo histórico que culminou no I Fórum Social Mundial (I FSM), que contou com a 

participação de 16 mil pessoas originárias de 117 países, nos dias 25 a 30 de janeiro de 2001. 

Dentre as diversas oficinas, que promoviam debates e reflexões, 1.500 participantes 

participaram ativamente da oficina denominada “Economia Popular Solidária e Autogestão” 

onde se tratava da auto-organização dos trabalhadores, políticas públicas e das perspectivas 

econômicas e sociais de trabalho e renda. (FBES, 2013)  

De acordo com o site do Fórum, a manifestação de interesses e a necessidade de 

articular a participação nacional e internacional do I FSM propiciaram a constituição do Grupo 

de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária (GT- Brasileiro), composto de redes e 

organizações de uma diversidade de práticas associativas do segmento popular solidário: rural, 

urbano, estudantes, igrejas, bases sindicais, universidades, práticas governamentais de 

políticas sociais, práticas de apoio ao crédito, redes de informação e vínculo às redes 

internacionais. As doze entidades e redes nacionais que em momentos e níveis diferentes 

participavam do GT-Brasileiro eram: Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária (RBSES); 

Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS); Federação de Órgãos para a 

Assistência Social e Educacional (FASE); Associação Nacional dos Trabalhadores de 

Empresas em Autogestão (ANTEAG); Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas 

(IBASE); Cáritas Brasileira; Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST/CONCRAB); Rede 

Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede ITCPs); Agência 

de Desenvolvimento Solidário (ADS/CUT); UNITRABALHO; Associação Brasileira de 

Instituições de Microcrédito (ABICRED); e alguns gestores públicos que futuramente 

constituíram a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. (FBES, 2013) 

De acordo com o site do Fórum (2013), o GT-Brasileiro buscou a unidade na 

diversidade, favorecendo a construção da identidade do campo da denominada “Economia 
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Solidária”, graças à prática de respeitar as contribuições diversas de cada região e 

especificidades de suas organizações. É a partir deste grupo que se propõe a constituição de 

um fórum em dimensão nacional. Neste sentido, tanto a realização das plenárias quanto a 

elaboração dos Princípios da Economia Solidária foram decisivas para ampliar e, ao mesmo 

tempo, caracterizar seu campo de ação. O movimento que vinha sendo articulado pelo GT-

Brasileiro foi constituído principalmente por entidades de assessoria/fomento e por um 

segmento de gestores públicos e apontava, desde o início, para a necessidade de combinar a 

ampliação regional com o investimento em empresas e empreendimentos do campo da 

denominada “Economia Solidária”. Faltava uma política pública nacional de Economia Solidária 

e um processo de enraizamento, constituído principalmente através de empreendimentos de 

economia solidária e empresas de autogestão nas diversas regiões do país. 

Quanto à organização e funcionamento, integram o FBES os três segmentos do campo 

da Economia Solidária: empreendimentos da economia solidária, entidades de assessoria e/ou 

de fomento e gestores públicos. (FBES, 2013) 

 

a) Empreendimentos Econômicos Solidários são organizações com as seguintes 

características: 1) Coletivas (organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais 

como associações, cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, 

grupos produtivos, etc.); 2) Seus participantes ou sócias/os são trabalhadoras/es dos 

meios urbano e/ou rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como 

a alocação dos resultados; 3) São organizações permanentes, incluindo os 

empreendimentos que estão em funcionamento e as que estão em processo de 

implantação, com o grupo de participantes constituído e as atividades econômicas 

definidas; 4) Podem ter ou não um registro legal, prevalecendo a existência real; 5) 

Realizam atividades econômicas que podem ser de produção de bens, prestação de 

serviços, de crédito (ou seja, de finanças solidárias), de comercialização e de consumo 

solidário; 

b) Entidades de assessoria e/ou fomento são organizações que desenvolvem ações nas 

várias modalidades de apoio direto junto aos empreendimentos solidários, tais como: 

capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento, fomento a crédito, 

assistência técnica e organizativa; 

c) Gestores públicos são aqueles que elaboram, executam, implementam e/ou coordenam 

políticas de economia solidária de prefeituras e governos estaduais. 

 

4.2.1 Estrutura de funcionamento do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária consiste fundamentalmente na articulação 

entre três segmentos do movimento de ES: empreendimentos solidários, entidades de assessoria 
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e fomento, e gestores públicos. A sua principal instância de decisão é a Coordenação Nacional, 

que consiste nos representantes das entidades e redes nacionais de fomento (GT Brasileiro), 

além de 3 representantes por estado que tenha um Fórum Estadual de Economia Solidária. 

Destes 3 representantes por estado, 2 são empreendedores e 1 é assessor ou gestor público. A 

Coordenação Nacional reúne-se 2 vezes ao ano. (FBES, 2013) 

O Conselho Interlocutor faz a interlocução do movimento de ES com a Secretaria Nacional 

de Economia Solidária, e consiste em uma parte da Coordenação Nacional: as entidades e redes 

nacionais de fomento e 1 representante de cada estado (deve ser um empreendedor). Para dar 

suporte aos trabalhos do FBES, propiciar a comunicação entre as instâncias e operacionalizar 

reuniões e eventos, há uma secretaria executiva, apoiada por uma comissão de 

acompanhamento composta por membros da Coordenação Nacional. Existem ainda Grupos de 

Trabalho (GT’s) que se conformam conforme a demanda de ações específicas do FBES, e para 

o avanço na implantação da Plataforma da ES. Os GT’s são: Mapeamento, Finanças Solidárias, 

Marco Legal, Comunicação, Políticas Públicas, Relações Internacionais e Produção, 

Comercialização e Consumo. 

De acordo com Singer (2006), o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) tem uma 

comissão coordenadora nacional em Brasília, que se reúne regularmente com a direção da 

SENAES. Entre as numerosas atividades conjuntas do FBES com a SENAES destaca-se o I 

Encontro Nacional dos Empreendimentos Solidários, realizado em agosto de 2004, com a 

participação de mais de duas mil pessoas, eleitas em encontros realizados nos 27 Estados. E 

para 2006, está sendo preparada a I Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), 

prevista para acontecer em julho de 2006. 

Santos (2014) enfatiza que no primeiro Fórum Social Mundial (FSM), foi legitimado um 

Grupo de Trabalho de Economia Solidária (GT Nacional) que, a partir de então, foi o centro de 

mobilização para uma sequência de iniciativas políticas pensadas para configurar o movimento. 
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Figura 3: Estrutura de funcionamento do FBES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Executiva do FBES. 

 

O Fórum Brasileiro se desdobra em Fóruns Estaduais, conferindo crescente capilaridade 

ao movimento organizado da economia solidária. Em vários Estados há também Fóruns 

municipais e microrregionais, reunindo certo número de municípios. A SENAES participou 

ativamente na formação dos Fóruns Estaduais juntamente com as Delegacias Regionais do 

Trabalho (DRTs), que são os representantes do Ministério do Trabalho em cada Estado. Cada 

DRT tem um setor de economia solidária, atuando em estreita colaboração com a SENAES. Os 

delegados regionais deram apoio decisivo à criação dos Fóruns nos Estados mais pobres e 

periféricos, do Norte e Centro-Oeste.  

 

4.2.2 Plenárias de Economia Solidária 

 

De acordo com Santos (2014), as Plenárias Nacionais e estaduais de economia 

solidária são os principais espaços de diálogo e deliberação do Fórum Brasileiro de Economia 
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Solidária (FBES) – principal expressão do movimento de economia solidária no Brasil. Entre 

tantas questões, as plenárias discutiram encaminhamentos ao governo Lula e a formação do 

FBES. A partir dessas plenárias, formou-se uma comissão responsável em negociar, junto ao 

Governo Lula, a inserção de políticas públicas para a economia solidária na plataforma de 

governo. O resultado desse diálogo deu origem à Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES) dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, em junho de 2003. No 

dia seguinte à posse do economista Paul Singer como Secretário Nacional de Economia 

Solidária, ocorreu a III Plenária Nacional, onde foi criado o FBES como espaço da sociedade 

que não se confundisse com o espaço público estatal, que seria a SENAES. 

De acordo com o site do Fórum (2013), durante a I Plenária Brasileira de Economia 

Solidária, realizada em São Paulo, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2002, contando com mais 

de 200 pessoas - entre trabalhadoras/es de empreendimentos associativos, entidades de 

representação, entidades de assessoria/ fomento e gestores de políticas públicas – foi 

aprovada e encaminhada a Carta.  

A II Plenária, realizada durante o FSM de janeiro de 2003, em Porto Alegre, foi aberta 

pelo GT-Brasileiro e presidida pelo professor Paul Singer. Neste evento foi publicado e 

distribuído o livro: “Do Fórum Social Mundial ao Fórum Brasileiro de Economia Solidária” para 

as/os 800 participantes, constituídos principalmente por representantes de empreendimentos, 

entidades de fomento e redes internacionais. A Plenária definiu agenda de mobilização de 

debates e sensibilização pelas regiões do país e legitimou o GT-Brasileiro como promotor do 

processo de mobilização da Economia Solidária. (FBES, 2013) 

Em junho de 2003 realizou-se a III Plenária Brasileira de Economia Solidária, que 

contou com um processo preparatório de mobilização em 17 estados, e teve a participação 

de 900 pessoas de diversas partes do país. Foi neste evento que foi criada, de forma definitiva, 

a denominação Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). A SENAES foi constituída 

pouco antes deste evento. O FBES saiu desta III Plenária com a incumbência de articular e 

mobilizar as bases da Economia Solidária pelo país em torno da Carta de Princípios e da 

Plataforma de Lutas aprovadas naquela oportunidade. Além de se definir a composição e 

funcionamento do FBES, foi iniciado um processo interlocução do FBES com a SENAES com 

o compromisso de promover um intercâmbio qualificado de interesses econômicos, sociais e 

políticos, numa perspectiva de superar práticas tradicionais de dependência, que tanto têm 

comprometido a autonomia necessária ao desenvolvimento das organizações sociais. Outro 

fruto decorrente daquele evento foi o desencadeamento da criação dos fóruns estaduais e 

regionais que puderam garantir, por sua vez, a realização do I Encontro Nacional de 

Empreendimentos de Economia Solidária com trabalhadoras/es advindos de todos os 

estados. Este encontro teve um total de 2 500 pessoas e aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de 

agosto de 2004. (FBES, 2013) 

Singer (2012, p. 52) enfatiza que: 
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A SENAES foi empossada junto com a III Plenária de Economia Solidária em 26 
de junho de 2003. Esses eventos foram simultâneos, assim planejados, nessa 
plenária grande: 800 delegados do Brasil inteiro estavam presentes. Para a 
Economia Solidária da época, era uma grande reunião. Foi fundada a Rede 
Nacional de Gestores Públicos de Economia Solidária e o Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária (FBES). 
 
 

Neste processo, a Economia Solidária foi desafiada a gerir abastecimento, 

comercialização, trabalhar com moeda social, promover rodadas de negócio, realizar feiras 

em todos os estados, fazer campanha de consumo consciente, comércio justo e solidário, 

constituir redes, cadeias produtivas, finanças solidárias, trabalhar no campo do marco legal 

(especialmente: lei geral do cooperativismo e cooperativa de trabalho). Durante o III FSM, em 

Porto Alegre, realizou-se uma reunião de dezenas de representantes da América Latina, o 

que promoveu, por meio de seminários, encontros e feiras, a ampliação das perspectivas de 

integração regional do movimento de Economia Solidária e, com isso, o trabalho de 

articulação com a América Latina entrou definitivamente na agenda do FBES. (FBES, 2013) 

Em 2006, após a realização das Conferências Estaduais, quando foram escolhidos 

as/os delegadas/os e definidas as reivindicações e propostas, realizou-se a I Conferência 

Nacional de Economia Solidária, em Brasília, no período de 26 a 29 de junho. Na Conferência 

foram discutidas as resoluções voltadas à participação no Conselho Nacional de Economia 

Solidária e propostas para políticas públicas para a Economia Solidária.  

Santos (2014) ressalta que as deliberações da III PNES manifestam o reconhecimento 

dos diferentes atores, sobretudo EES, de que o movimento da economia solidária no Brasil é 

plural. Reconhecem que o processo de consolidação do FBES é oriundo da união de forças 

dos três segmentos que configuram os atores da economia solidária: empreendimentos, 

entidades de apoio e gestores públicos. Assim, a III PNES integra a diversidade e entende a 

importância de todos aqueles que participaram do processo ter espaço de interlocução e 

decisão no movimento da economia solidária. Não foi nenhuma imposição por parte dos 

agentes externos, não foi resultado de grandes disputas. O que ocorreu é que há uma 

elaboração diferente daquelas de vanguarda – de que o movimento se faz apenas por 

trabalhadores que configuram a base do processo, o sujeito privilegiado: proletariado – e sim, 

uma elaboração de um movimento que coloca em diálogo todas as frentes que fazem com 

que outra economia aconteça. 

Até a IV Plenária do FBES, em março de 2008, a representação nacional era composta 

por 16 entidades nacionais, de diferentes naturezas: de representação de empreendimentos 

(ABCRED, ANTEAG, CONCRAB, ECOSOL, UNICAFES, UNISOL Brasil); entidades e redes 

nacionais de assessoria, pesquisa e fomento (ADS/CUT, Cáritas Brasileira, FASE Nacional, 
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IBASE, IMS, PACS, Rede ITCPs, Rede Unitrabalho); redes mistas (Rede Brasileira de 

Socioeconomia Solidária); e a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. 

A Rede Nacional de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária é uma 

articulação de gestores e gestoras de políticas de economia solidária de Prefeituras, Governos 

Estaduais e do Governo Federal que surgiu por iniciativa de gestores e gestoras de políticas 

públicas que participaram do processo de criação do FBES desde 2001, com a missão de 

ampliar cada vez mais o debate e a proposição de ferramentas adequadas dentro do Estado 

brasileiro para o fomento ao desenvolvimento da economia solidária, bem como estimular e 

fortalecer a organização e participação social deste segmento nas decisões sobre as políticas 

públicas. (FBES, 2013) 

A articulação e representação nacional se dava então através da Coordenação 

Nacional, com as 16 entidades e redes nacionais, além de 3 representantes de cada Fórum 

Estadual de Economia Solidária (FEES), sendo que 2 são trabalhadoras/es de 

empreendimentos (buscando contemplar o setor rural e o urbano) e 1 de entidade ou de rede 

de gestores.  

Em 2008, foi realizada a IV Plenária de Economia Solidária, que foi precedida de uma 

série de plenárias preparatórias em todos os Estados. As plenárias discutiram não só o papel 

do FBES, mas as bandeiras do movimento e sua operacionalidade. Essa Plenária representa 

um significativo avanço do movimento, que implicou deliberações pautadas por inúmeras 

divergências dentro de seu espaço. A diversidade de atores, as mudanças de representações 

e consolidação de ideias configuraram o perfil do movimento da economia solidária no Brasil. 

(Santos, 2014) 

Santos (2014) enfatiza ainda que as elaborações a respeito da economia solidária 

transcendem um processo socioeconômico do cotidiano dos empreendimentos, mas são uma 

construção vinculada a um plano maior que procura legitimar um espaço político na sociedade 

vigente que caracteriza a luta dos trabalhadores. Sendo assim, a construção do FBES como 

um novo sujeito político engendra novidades que assinalam uma abordagem inédita para um 

problema antigo, sendo esse movimento um fato novo que possibilita reflexões inovadoras 

tanto no campo teórico como no empírico. 

 

4.2.3 As Conferências de Economia Solidária no Brasil 

 

Carneiro (2014) ressalta que embora a SENAES não tenha atendido integralmente as 

demandas expressas pelo movimento, oportunizou no cenário brasileiro um diálogo mais próximo 

entre os atores da sociedade civil e o governo, propiciando avanços consideráveis para a 

estruturação de uma política pública de economia solidária. Um desses avanços neste sentido 
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foi a criação de um Conselho Nacional de Economia Solidária em 2006 e a realização de duas 

Conferências Nacionais de Economia Solidária (CONAES, 2006, 2010). 

 

A realização das Conferências significou um passo importante para o 
amadurecimento dos entendimentos sobre o que se define por política pública 
de economia solidária. E é a partir deste processo de amadurecimento que 
consideramos interessante partir para entender a relação da economia solidária 
e as políticas públicas na perspectiva do movimento da economia solidária (de 
sua organização sociopolítica) e, assim, refletir sobre a construção 
coletiva desta política pública. (Carneiro, 2014, p. 235) 
 
 

Em junho de 2006, a I Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES) abriu um 

novo período para as políticas públicas de ES, com a consolidação de um processo público e 

democrático de discussão das demandas da ES. No final do ano, esse processo foi consolidado 

com a instituição do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). 

A I CONAES definiu a ES como “uma estratégia para um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável, includente e solidário” (I CONAES, resolução n° 15). Com essa 

compreensão, a SENAES tem orientado suas políticas públicas para a inserção da ES nas 

iniciativas de desenvolvimento local e territorial, tais como: o Programa de Desenvolvimento Rural 

Sustentável; os Territórios da Cidadania; os Territórios de Paz do Programa Nacional de 

Segurança com Cidadania; os Consórcios de Desenvolvimento e Segurança Alimentar, entre 

outros. (SENAES, 2012) 

A I Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), realizada em Brasília, de 26 

a 29 de junho de 2006, foi convocada em conjunto pelos Ministérios MTE, MDA, e MDS. Esse 

espaço foi considerado um importante espaço de interlocução entre governo e sociedade civil 

para a afirmação da ES como estratégia e política de desenvolvimento, a partir do debate e 

proposição de princípios, diretrizes, estratégias e prioridades para as políticas de fortalecimento 

da ES. A Conferência Nacional foi precedida por Conferências Estaduais em todas as Unidades 

da Federação, que elegeram delegados estaduais segundo critérios proporcionais estabelecidos 

na Portaria Interministerial de Convocação, representando três segmentos: EESs e suas 

entidades de representação (50% dos delegados), entidades e organizações da sociedade civil 

(25% dos delegados), e poder público (25% dos delegados). Além dos delegados estaduais, 

participaram delegados nacionais. Ao todo, 1.073 delegados compareceram à I Conferência 

Nacional. (SENAES, 2012) 

Durante a conferência, delegados e convidados, divididos em GTs, debateram três eixos 

temáticos: (I) os fundamentos da ES e seu papel para a construção de um desenvolvimento 

sustentável, democrático e socialmente justo; (II) o balanço do acúmulo da ES e das políticas 

públicas implementadas; e (III) os desafios e prioridades para a construção de Políticas Públicas 

(PPs) de ES, a sua centralidade, a articulação com as demais políticas e os mecanismos de 

participação e controle social. Do ponto de vista dos fundamentos e identidade da ES, a I 
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Conferência ratificou o entendimento de que trata-se de estratégia “geradora de trabalho 

emancipado, operando como uma força de transformação estrutural das relações 

socioeconômicas, democratizando-as, superando a subalternidade do trabalho em relação ao 

capital.” (Eixo I, item 7). O objetivo da ES é generalizar o trabalho emancipado e assim levar a 

cabo a democratização das relações socioeconômicas. Nesse sentido, foi reafirmada como uma 

alternativa ao modelo capitalista. Esta tomada de posição da I CONAES rejeita decididamente a 

visão que encara a ES como uma espécie de atenuante dos malefícios que o capitalismo inflige 

à maioria dos que não dispõem de capital próprio e por isso dependem do exercício de trabalho 

assalariado para sobreviver. (SENAES, 2012) 

 

Figura 4: I Conferência Nacional de Economia Solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2012. 

 

De acordo com a SENAES (2012), a Conferência aprovou um conjunto significativo de 

prioridades para as políticas públicas de ES em diversas áreas de intervenção: marco jurídico, 

crédito e finanças solidárias, produção e comercialização, formação, comunicação, entre outras. 

Aponta a necessidade de uma Lei Orgânica e de um Sistema de Políticas Públicas de ES e afirma 

a necessidade de ampliação do espaço institucional da ES no Governo Federal. O legado da I 

CONAES foi, portanto, substancial para os avanços e aperfeiçoamento das políticas públicas de 

ES. Como afirmado anteriormente, o CNES, em 2007, buscou transformar as resoluções da 

Conferência em ações e iniciativas do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento em 

sua segunda versão, para 2008 - 2011. 

O ano de 2010 revelou-se fundamental para o fortalecimento institucional da ES no Brasil 

com a realização da II Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), com o tema “O 
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direito às formas de organização econômica baseadas no trabalho associado, na propriedade 

coletiva, na cooperação e na autogestão”, reafirmando a ES como estratégia e política de 

desenvolvimento. 

A II CONAES, realizada em Brasília, nos dias 16 a 18 de junho de 2010, foi convocada 

para debater o tema: o direito às formas de organização econômica baseadas no trabalho 

associado, na propriedade coletiva, na cooperativa e na autogestão, reafirmando a ES como 

estratégia e política de desenvolvimento. Ela ocorreu em um momento de expansão e 

fortalecimento das práticas e valores do associativismo e da cooperação em iniciativas de 

organização da produção, de serviços, de crédito e finanças solidários, de comércio justo e de 

consumo responsável.  

Nesse contexto, coloca-se para a ES o desafio de afirmação e reconhecimento como 

modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, como forma de organização econômica cuja 

finalidade principal é a redução das desigualdades de renda e riqueza. No Brasil, o processo de 

conquista de reconhecimento político e de políticas públicas para a ES teve um salto de qualidade 

em 2003, com a criação simultânea do FBES e da SENAES. A partir de então, a interlocução 

avançou em várias políticas setoriais (trabalho e renda, cultura, desenvolvimento social, 

segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento territorial etc.) e houve uma expansão de PPs 

de ES nos governos estaduais e municipais. 

A II Conferência reconheceu os acúmulos organizativos da ES e os avanços que 

ocorreram nas PPs nos últimos anos, frutos de um processo de mobilização social e de várias 

iniciativas governamentais nas esferas federal, estadual e municipal. O documento final expressa 

esse reconhecimento nas diversas ações de formação, de qualificação social e profissional, de 

incubação, de assessoramento técnico a redes de cooperação e de promoção do 

desenvolvimento local em comunidades rurais e urbanas. Ressalta avanços na produção e 

comercialização solidárias, da criação e fortalecimento de Redes de Cooperação de produção, 

comercialização e consumo. Em relação ao desenvolvimento das Finanças Solidárias destacam-

se as iniciativas de apoio aos Bancos Comunitários e Fundos Solidários que foram disseminados 

e multiplicados em todo o país. (SENAES, 2012) 
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Figura 5: Abertura da II Conferência Nacional de Economia Solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2012. 

 

A Segunda Conferência mostra também a importância da expansão de PPs de ES em 

governos estaduais e municipais, inclusive com a criação de legislações e a implantação de 

conselhos de gestão. Apesar desses avanços, os participantes da II Conferência afirmaram que 

as PPs existentes ainda são limitadas, fragmentadas e com pouca abrangência, aquém da 

necessidade real. Os programas de ES sofrem com a limitação dos recursos financeiros e de 

estrutura institucional. A implementação de programas e ações é seriamente comprometida pelas 

normativas e pela cultura institucional que favorecem a fragmentação das políticas, dificultando 

apoio governamental aos empreendimentos de ES. Da mesma forma, o acesso dos EES ao 

financiamento e ao crédito ainda é extremamente limitado e em alguns setores, inexistente. 

(SENAES, 2012) 

Antecedendo a etapa nacional, aconteceram as etapas preparatórias territoriais ou 

regionais e estaduais, além de Conferências Temáticas. Ao todo, foram realizadas 187 

Conferências Regionais ou Territoriais abrangendo 2.894 municípios brasileiros, com 15.800 

participantes. Entre os meses de março e abril de 2010, foram realizadas 27 Conferências 

Estaduais de Economia Solidária, com a participação de 4.659 pessoas. Foram realizadas 

também 5 Conferências Temáticas que abordaram os temas das finanças solidárias, do comércio 

justo, da formação, do cooperativismo solidário, do etnodesenvolvimento e das cooperativas 

sociais. Além disso, em 2010, foram assinados dois Decretos do poder executivo contribuindo 

para institucionalização da política pública de ES: o Decreto n° 7.358, de 17 de novembro de 
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2010, instituindo o SCJS e o Decreto n° 7.357, de 17 de novembro de 2010, que institucionalizou 

o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (PRONINC). (SENAES, 2012) 

 

4.3 GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL: AVANÇOS E 

DESAFIOS 

 

A dinâmica de funcionamento da política de Economia Solidária no Brasil, conforme a 

ênfase dada por Singer (2012), que é gestor titular da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

desde a criação da SENAES, em 2003, é bem mais complexa do que pode parecer à primeira 

vista. A responsabilidade pela condução das políticas é da Secretaria Nacional, mas elas são 

feitas tomando as condições que o governo oferece, os recursos financeiros do orçamento 

dependem do governo federal.  

 
 
As políticas nós decidimos quais são, mas com quantos recursos podemos 
contar para cada uma delas dependerá da dotação orçamentária e, quando o 
parlamento aprova o orçamento, ele aprova um valor para a Economia Solidária, 
para a SENAES, esse dinheiro não é liberado imediatamente, é liberada uma 
fração muito pequena, algo como 20% vários meses depois de aprovado o 
orçamento. Pode parecer detalhe, mas não é. Até março, nós apenas 
planejamos, em março a gente obtém esse primeiro recurso e depois depende 
do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Ministério do 
Trabalho, quando outras partes do orçamento acabam sendo liberadas. (Singer, 
2012, p. 51) 

 

 

O Relatório de Avaliação da Política Pública de Economia Solidária, elaborado pela 

SENAES (2012), enfatiza que em junho de 2003, com a publicação da Lei nº 10.683, de 28 de 

maio de 2003, e com base no Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003, foi instituída a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) e criado o Conselho Nacional de Economia Solidária 

(CNES). No mesmo dia de criação da SENAES, se realizava em Brasília, a “3ª Plenária de 

Economia Solidária”, na qual se fundou então o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES).  

Serão analisados neste tópico da pesquisa a sistemática da gestão da política de 

economia solidária no Brasil empreendida pela SENAES, se esta se impõe como política de 

estado ou de governo, buscando-se ainda compreender os principais avanços da gestão, os 

mecanismos de funcionamento do Sistema de Informação em Economia Solidária e dos 

Mapeamentos realizados pela SENAES, a formação em economia solidária proporcionada pela 

Secretaria Nacional, bem como a os desafios que se afirmam imperativos para a gestão da 

política. 
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4.3.1 Economia solidária no Brasil: Política de Estado ou de Governo? 

 

Gaiger (2012) enfatiza que quando se fala de economia social e solidária, tem de se voltar 

à esfera pública. Não qualquer estrutura, não de qualquer modo, precisa-se percorrer o circuito 

para que as demandas relevantes sejam reconhecidas e as respostas sejam legítimas. Mas, 

também que seja uma política comprometida com outra visão e tipo de desenvolvimento. O 

esquema seguinte representaria um círculo vicioso das políticas públicas: 

 

Figura 6: Círculo vicioso das políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gaiger (2012). 

 

Em análise à performance da SENAES no contexto de política pública, Gaiger (2012) 

enfatiza que a mesma tem se relacionado diuturnamente com a sociedade civil e com os 

protagonistas diretos dos empreendimentos solidários e, com isso, vai modelando sua ação, 

estabelecendo políticas de governo. Ainda não de Estado, porque até pouco tempo essas 

políticas eram reconhecidas e integradas pelo aparelho do Estado de forma tímida, inorgânica, e 

poderiam facilmente cair no abandono se houvesse solução de continuidade na coalizão política 

à frente do governo ou em sua correlação de forças. A SENAES necessitou de muita habilidade 

e poder de convencimento, de uma série de diligências no interior da máquina estatal para 

estabelecer políticas de Economia Solidária que traduzissem o marco institucional da secretaria, 

além das necessidades e compromissos que lhe emprestaram sua legitimidade inicial. 

Gaiger (2012) ressalta ainda que a vida em sociedades inclinadas a serem sociedades 

com indivíduos, e não sociedades sem indivíduos, não pode prescindir de princípios e 

prerrogativas consentâneos ao utilitarismo, mas não precisa desembocar fatalmente em 

sociedades utilitaristas, quando então temos alguns indivíduos, e não sociedades. A tarefa 

crucial, no entanto, consiste em recuperar, em inserir em nossos esquemas as realidades 
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presentes do outro lado da linha, com suas categorias de entendimento e seu patrimônio de 

solidariedade, dilapidado do lado de cá. As políticas públicas já se deparam, mesmo 

inopinadamente, com esse desafio. 

 

Figura 7: A esfera pública na economia solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gaiger (2012). 

 

Valmor Schiochet (2011) enfatiza que a SENAES faz parte da história de mobilização e 

articulação política de diversos sujeitos e organizações que fomentam e participam de iniciativas 

de ES enquanto estratégia de enfrentamento à exclusão e à precarização do trabalho, a partir 

das formas coletivas de geração de trabalho e renda, e articulada aos processos democráticos e 

sustentáveis de desenvolvimento. A organização política da ES expressa uma parte desse 

movimento de redemocratização política, quando os movimentos sociais ampliaram suas 

capacidades organizativas, reivindicatórias e propositivas, na constituição de fóruns e redes, que 

ganharam impulso no final da década de 90 e se consolidaram na primeira década do século 

XXI, com a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e a conquista de um espaço 

institucional de coordenação de políticas públicas de ES no Brasil. 

 

4.3.2 Avanços da gestão 

   

Como fora enfatizado nas partes iniciais deste capítulo, a SENAES é vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e vem desenvolvendo ações de estruturação interna, 

de interlocução com a sociedade civil, com os diversos setores do próprio MTE e com outros 

órgãos governamentais. Em 2004 a Secretaria implementou o Programa Economia Solidária em 

Desenvolvimento e a institucionalização dos procedimentos de execução de suas políticas e dos 

recursos orçamentários.  
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Pereira (2008) enfatiza que o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento tem 

como objetivo promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas 

integradas, visando à geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do 

desenvolvimento justo e solidário. Assim, está relacionado com os objetivos da política setorial 

do Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, “crescimento com geração de trabalho, emprego 

e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais”, ao desenvolver 

políticas de fomento e estímulo às atividades econômicas orientadas e organizadas pela 

autogestão. 

Valmor Schiochet (2012) ressalta que em 2005 a SENAES avançou em outra pauta 

importante para o movimento, que foi a realização de uma campanha da Economia Solidária 

construída no diálogo com o fórum brasileiro, bem como o lançamento do programa de feiras. A 

pauta da comercialização como parte da agenda da Secretaria interagiu com a histórica 

experiência da Feira de Santa Maria (RS), de forma a ocorrer um diálogo novo e um 

fortalecimento de ações de desenvolvendo na política. Com o Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), em 2005, houve o início de ações mais sistemáticas com o Convênio da SENAES com o 

BNB para promover as Finanças Solidárias. Outro avanço foi o diálogo com o microcrédito 

produtivo orientado, política anunciada pelo governo Lula para financiamento de 

empreendedores de baixa renda. O debate de como o microcrédito poderia interagir com a 

Economia Solidária foi necessário para a conscientização dos limites desse tipo de política para 

as demandas do movimento. Schiochet (2012) apresenta uma linha evolutiva com os principais 

avanços conquistados pela SENAIS nos últimos oito anos. 

 

 2006 - avançou na agenda da institucionalidade da participação social. O diálogo, até 

2006, era um diálogo ‘face a face’ com o Fórum Brasileiro por meio, por exemplo, dos 

vários grupos de trabalho. A institucionalização colocou novas bases para uma relação 

mais formal com a sociedade civil. Além disso avançou nas ações de formação por meio 

da qualificação social e profissional em Economia Solidária. Ocorreu a primeira Feira 

Nacional de Economia Solidária, num esforço mais amplo de dar um caráter nacional para 

o processo de comercialização, e o lançamento do Atlas da Economia Solidária, que foi, 

do ponto de vista simbólico, o primeiro momento de visibilidade da Economia Solidária no 

Brasil. Foram alcançados ainda avanços do ponto de vista do debate da territorialidade 

com o programa do desenvolvimento local e de Economia Solidária, no sentido de 

avançar naquela agenda já colocada pelo etnodesenvolvimento.  

 2007 – foi marcado pela criação da Frente Parlamentar de Economia Solidária. Um fato 

político importante em função da agenda legislativa intensa construída de 2003 a 2006 

sobre o marco regulatório do cooperativismo e da Economia Solidária, do crédito.  

Arelação com o Poder Legislativo passou a ser fundamental.  
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 2008 - avançou ainda mais no debate sobre territorialidade com o Projeto Brasil Local e 

na relação da Economia Solidária com os catadores de material reciclável. Grande parte 

dos recursos alocados à SENAES tem sido para apoio às associações e cooperativas de 

catadores, dentro do Programa de Resíduos Sólidos. A relação com esse segmento da 

sociedade foi importante, seja do ponto de vista quantitativo, como na aproximação com 

um movimento social histórico e bem organizado.  

 2009 – estreitou-se o diálogo da Economia Solidária com a segurança pública e o 

Programa de Segurança Cidadã do Ministério da Justiça, o que inseriu um tema novo do 

ponto de vista da política, mas que no Rio de Janeiro, tornou-se um exemplo importante 

do que isso representa em termos de avanço no diálogo com setores da sociedade que 

não tinham a Economia Solidária como uma perspectiva de enfrentamento da crise social 

vivida por essas populações. Nesse ano ocorreu um avanço na questão da formação, 

com o lançamento dos Centros de Formação em Economia Solidária.  

 2010 -  deu-se a realização da segunda conferência, mais focada no tema “Pelo direito 

de produzir, viver em cooperação de maneira sustentável”, mais do que um discurso sobre 

o modelo de desenvolvimento, debateu-se a questão do direito ao acesso a políticas 

públicas e o fortalecimento da própria política da Economia Solidária. Em plena conjuntura 

de crise, onde seguimento se sentiu diminuído, pouco e frágil diante das exigências 

colocadas pela crise da sociedade, e se desafiou a avançar muito mais no 

reconhecimento do Estado da sociedade. A partir de 2010, continuou avançando na 

constituição da política e incorporando um tema muito caro para a Economia Solidária 

que diz respeito ao crédito, com a compreensão de que o crédito também é uma forma 

de organização da Economia Solidária. E, portanto, a temática das finanças solidárias por 

meio dos bancos comunitários, dos fundos solidários, das cooperativas de crédito foi se 

consolidando.  

 

Valmor Schiochet (2012) ressalta que no período de 2003 a 2010 foram apoiados 435 

projetos em parceria com a Fundação Banco do Brasil4. Outra grande parceira da Economia 

Solidária é a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), vinculada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Ela tem sido parceira no programa de incubadoras, da tecnologia social e no 

mapeamento da Economia Solidária. A ação direta da SENAES ocorre por meio de convênios. 

No quadro a seguir apresenta-se a distribuição da participação em termos de recursos dessas 

parcerias. Grande parte dos projetos aprovados é da Fundação Banco do Brasil, embora a 

SENAES apresente um percentual de investimento aproximado de 63% dos recursos.  

                                                           
4 Fundação Banco do Brasil é uma fundação ligada ao banco de mesmo nome, que funciona como uma 

instituição sem fins lucrativos e que tem apoiado muito a execução de projetos na área social. 
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No total, foram apoiados 435 projetos de apoio e fortalecimento da ES, sendo 146 

diretamente pela SENAES, 175 pela Fundação Banco do Brasil, 64 pela FINEP e 50 pelo Banco 

do Nordeste. O investimento total chega a R$ 206.278.341,41 (duzentos e seis milhões, duzentos 

e setenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). A seguir, a 

distribuição dos projetos ativos estabelecidos pela Secretaria: 

 

Tabela 4: Recursos investidos nos projetos (2003-2010) 

Origem do Projeto Projetos % R$ % 
Fundação Banco do Brasil / SENAES 175 40,20 51.169.410,80 24,81 

SENAES 146 33,60 129.526.830,61 62,79 

Financiadora Nacional de Estudos e 

Projetos / SENAES 
64 14,70 20.772.514,81 10,07 

Banco do Nordeste do Brasil / 
SENAES 

50 11,50 4.809.585,10 2,33 

Total 435 100,00 206.278.341,41 100,00 

Fonte: SENAES (2011) 

ORIGEM  
 

Na tabela a seguir pode-se verificar a distribuição desses projetos anualmente que diz 

respeito à dinâmica, e como isso ocorreu no tempo. 

 

Tabela 5: Distribuição anual dos projetos (2003-2010). 

Ano Quantidade de 
Projetos 

% 

2003 3 0,69 

2004 38 8,70 

2005 98 22,43 

2006 56 12,81 

2007 67 15,33 

2008 54 12,36 

2009 47 10,76 

2010 74 16,93 

Total 437 100,00 

Fonte: SENAES (2011) 

 

É ainda fundamental falar da locação desses projetos do ponto de vista das regiões 

brasileiras. Como eles foram distribuídos com maior participação do Nordeste, em relação à 

quantidade de projetos custeados, o que é importante, uma vez que o Nordeste representa no 

mapeamento uma maior relação de Economia Solidária se comparado ao conjunto brasileiro, e 

ainda porque representa um desafio importante em termos de perspectiva de desenvolvimento 

nacional. Na tabela abaixo verifica-se a distribuição dos projetos pelas regiões:  
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Tabela 6: Distribuição dos recursos investidos nos projetos por abrangência nacional e regional (2003-

2010) 

Abrangência Projetos % R$ % 

Nordeste 135 31,0 38.242.988,60 18,5 

Sudeste 99 22,8 40.847.739,60 19,8 

Sul 73 16,8 23.624.286,70 11,5 

Norte 35 8,0 22.383.075,20 10,9 

Centro Oeste 26 6,0 10.893.380,70 5,3 

Nacional 67 15,4 70.281.870,61 34,1 

Total 435 100,00 206.278.341,41 100,00 

Fonte: SENAES (2011) 

 
 

Por fim, apresenta-se a distribuição dos recursos considerando as diversas ações de 

apoio a economia solidária que caracterizam a atuação da SENAES nestes anos. 

 

Tabela 7: Distribuição de projetos por ações (2003-2010) 

Ações Projetos % R$ % 
Promoção do desenvolvimento local e 
Economia Solidária 

28 6,4 53.392.569,24 27,3 

Apoio às incubadoras de Economia 
Solidária 

82 18,9 29.398.672,34 14,3 

Apoio e fomento a empreendimentos de 
catadores de materiais recicláveis 

28 6,4 20.861.868,15 10,1 

Formação de formadores, agentes 
trabalhadores da economia solidária 

29 6,7 20.218.556,52 9,8 

Apoio às finanças solidárias (bancos 
comunitários, fundos rotativos, etc.) 

71 16,3 17.782.177,99 8,6 

Comercialização solidária 31 7,1 15.455.305,83 7,5 

Fortalecimento institucional da 
Economia Solidária 

19 4,4 11.462.117,50 5,6 

Mapeamento da Economia Solidária no 
Brasil 

48 11,0 9.646.508,00 4,7 

Fomento a empreendimentos 
econômicos solidários e redes de 
cooperação 

51 11,7 8.611.971,18 4,2 

Assessoria técnica a empreendimentos 
econômicos solidários 

17 3,9 5.049.846,18 2,4 

Apoio e assessoria a empresas 
recuperadas por trabalhadores em 
regime de autogestão 

9 2,1 5.012.376.74 2,4 

Centros públicos de Economia Solidária 19 4,4 4.562.372,09 2,2 

Outros / Diversos 3 0,7 1.824.000,00 0,9 

Total 435 100,00 206.278.341,41 100,00 

Fonte: SENAES (2011) 

 

 

Este quadro demonstra parcialmente a linha de prioridades da política dentro daquela 

conjuntura definida pela SENAES. Além dos recursos alocados pela SENAES houve a 

participação de fundos públicos oriundos de outros ministérios, como por exemplo, o Programa 
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de Educação de Jovens e Adultos (Ministério da Educação), do Plano Nacional de Qualificação 

(Ministério do Trabalho e Emprego), ações de apoio a organização do trabalho, geração e renda 

para usuários da saúde mental (Ministério da Saúde), entre outros.  

 

 

4.3.3 Formação em economia solidária 

 

Singer (2006) enfatiza que quando a SENAES surgiu no governo federal, poucos 

servidores públicos tinham uma noção razoável do que seria a economia solidária. A maioria já 

tinha ouvido a respeito, mas de forma vaga. A Secretaria organizou cursos sistemáticos para 

servidores públicos não só da União, mas também de Estados e municípios, que igualmente 

desenvolvem políticas de economia solidária. Os cursos combinam o ensino mediante 

exposições de dirigentes e militantes da economia solidária com pesquisas de campo, que os 

alunos realizam, em geral, no âmbito do seu próprio trabalho. Os resultados ultrapassam as 

expectativas, tanto no que se refere à ampliação do conhecimento dos alunos, como à adesão 

consciente e convicta dos mesmos à economia solidária.  

O autor enfatiza ainda que esta atividade vem se estendendo aos servidores das SRTEs, 

aos membros dos comitês gestores do mapeamento da economia solidária nos Estados, aos 

educadores populares que desenvolvem a mobilização para a execução do programa Fome Zero, 

a gerentes do Banco do Brasil que atuam no programa de Desenvolvimento Regional Sustentável 

e a outros atores, que impulsionam a economia solidária em todos os quadrantes do território 

nacional.   

 
A difusão da economia solidária é praticada também por um número cada vez 
maior de universidades, que mantêm incubadoras de cooperativas populares. 
Neste momento elas são 33, mas o Programa Nacional de Incubadoras – 
PRONINC já aprovou o apoio à formação de novas incubadoras em mais dez 
universidades e em breve fará nova chamada para fomentar a criação de 
incubadoras nas áreas mais periféricas e carentes do país. No desenvolvimento 
do PRONINC, a SENAES está associada aos Ministérios de Ciência e 
Tecnologia – MCT e do Desenvolvimento Social – MDS, ao Banco do Brasil, à 
Fundação Banco do Brasil e ao COEPE (comitê de entidades públicas da Ação 
da Cidadania contra a Fome e a Miséria). (Idem, p. 205) 

 
 
 

A SENAES (2007) esclarece os princípios e diretrizes da Política Pública Nacional de 

Formação/Educação em Economia Solidária (PPNFES), enfatizando que o Princípio Básico da 

política pública nacional de formação em Economia Solidária deverá ser articulado ao processo 

permanente de fortalecimento (ou busca da emancipação):  

a) dos empreendimentos econômicos solidários e seus sócios (fortalecimento econômico, social 

e político e cultural);  
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b) do movimento de economia solidária (articulação e estruturação dos fóruns e demais 

mecanismos de mobilização); e,  

c) político da Economia Solidária com sua incorporação na agenda política do país e 

implementação de programas de apoio massivo bem como reconhecimento legal que reconheça 

suas especificidades. 

 

Com relação às diretrizes da PPNFES, a SENAES (2007) destaca o seguinte:  

a) a formação/educação em economia solidária é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras 

sócias de EES e cabe ao Estado garantir recursos permanentes para processos formativos 

continuados e sua universalização;  

 

b) participação e controle social. Política democrática e institucionalização da participação ativa 

dos atores/sujeitos da Economia Solidária nos processos de decisão, implementação, 

acompanhamento monitoramento e avaliação da política de formação. Exercer controle social 

participativo da execução com o envolvimento efetivo dos fóruns de Economia Solidária;  

 

c)  Fortalecimento da experiência histórica de formação em Economia Solidária tendo como base 

a constituição e participação efetiva da Rede Nacional de Formadores que tem acúmulo na 

formação em Economia Solidária;  

 

d) Implementação de espaços específicos para a formação em Economia Solidária seja na forma 

de centros ou escolas de formação em Economia Solidária para a formação de formadores, a 

sistematização e disseminação de metodologias e organizar documentação pedagógica própria;  

 

c) Articulação com outras políticas de educação, formação e ciência e tecnologia tais como: 

alfabetização, educação de jovens e adultos, ensino fundamental, médio e superior, pós-

graduação, ensino profissionalizante, qualificação profissional e social, incubagem e tecnologia 

social, extensão rural, entre outros; (Questões: Qual seria o espaço da Economia Solidária nesta 

articulação? Como estruturar ações públicas permanentes para a Economia Solidária como 

proposta estratégica em cada uma destas políticas? – considerar que cada uma destas políticas 

tem seus atores/sujeitos e que há ainda grande fragilidade de sua interação com a Economia 

Solidária).  

 

d) Articulação da formação com outras políticas de fortalecimento da Economia Solidária tais 

como: crédito orientado, assistência técnica, marco jurídico, comercialização, consumo, 

desenvolvimento local, saneamento básico, agricultura familiar, segurança alimentar, meio-

ambiente, etc.  
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e) Incorporação da Economia Solidária nas políticas de educação e de qualificação social e 

profissional (básica a superior), em especial, nos programas de alfabetização, educação de 

jovens e adultos, ensino profissionalizante e qualificação social e profissional. 

 

A SENAES (2007) destaca ainda que a experiência histórica dos movimentos sociais 

demonstra a necessidade de construção de espaços/estruturas específicos para implementar as 

políticas de formação, seja sob a forma de centros nacionais, institutos ou de escolas nacionais 

de formação. No caso da Economia Solidária esta experiência viabilizou a implantação da 

PPNFES. Este foi um tema recorrente no debate sobre a formação que esteve presente na I 

Conferência Nacional e nas Oficinas Regionais. 

Rede Nacional de Formadores foi objeto de discussão específica nas Oficinas Regionais. 

As propostas das Oficinas Regionais foram objeto de debate em reunião do GT – Formação. 

Considerando que, para a PPNFES, a Rede Nacional de Formadores se constitui na base social 

(que reúne formadores/as e organizações voltadas à formação) que garante a capilaridade 

(territorialidade) dos processos formativos a partir da trajetória e experiência acumulada em 

formação na Economia Solidária, o debate sobre a rede de formadores encontra-se inserida 

neste contexto de proposição da PPNFES. Neste sentido, é importante ressaltar as proposições 

elaboradas pelo GT – Formação Objetivos da Rede de Formadores: (SENAES, 2007) 

a) Construir e disseminar o conhecimento em rede;  

b) Trocar experiências de formação/educação em Economia Solidária; 

c) Facilitar o acesso à informação sobre o tema; 

d) Fortalecer e dar visibilidade às experiências educativas de ES; 

e) Formular, discutir e atuar junto às junto aos organismos competentes na 

implementação das políticas públicas de formação/educação em ES; 

f) Promover a interlocução e a articulação com outras redes e instâncias afins; 

g) Captar recursos para as ações de formação/educação em Economia Solidária; 

h) Ser um espaço de formação de educadores e educadoras em ES; 

i) Mapear e auxiliar na sistematização das experiências de ES; 

j) Interagir junto ao Conselho Nacional de ES na formulação e implementação de 

políticas de formação em economia solidária. 

 

A SENAES (2007) ressalta que integram a Rede de Formadores os empreendimentos, 

assessorias, gestores públicos e pessoas que fazem formação e podem sistematizar sua prática 

em termos de definição de princípios, conteúdo, metodologia e sistematização. Singer (2009) 

enfatiza que a política mais importante para institucionalizar a economia solidária no governo 
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federal é sem dúvida a de formação em economia solidária. Esta era quase inteiramente 

desconhecida no âmbito do governo, inclusive no MTE. Contava, não obstante, com a simpatia 

mesclada de curiosidade da maioria das pessoas que ocupava cargos no governo do presidente 

Lula, particularmente daqueles que estavam encarregados de executar programas como o Fome 

Zero, Bolsa Família, Reforma Agrária, Primeiro Emprego, Luz para Todos e outros que visam a 

combater a miséria e a exclusão social. 

Praticamente desde o seu início a SENAES começou a oferecer cursos de economia 

solidária a servidores do governo federal, não apenas em Brasília, mas também nos órgãos 

situados nos estados da federação. Abertas as inscrições, o número de interessados quase 

sempre sobrepassa o número de vagas previsto, o que leva normalmente à formação de novas 

turmas. Foram dados cursos a funcionários de praticamente todos os ministérios fim, com 

destaque para os do próprio MTE, inclusive os lotados nas Delegacias Regionais do Trabalho 

nos estados (hoje Superintendências Regionais), dos Centros de Assistência Psicossocial do 

Ministério da Saúde (MS), dos Educadores Populares em atividade no Fome Zero e no Luz para 

Todos. (Singer, 2009)  

 

4.3.4 Desafios a serem vencidos pela gestão 

 

Houve um percurso de construção processual na SENAES que não foi automático, mas 

uma construção histórica que foi ganhando espaço. Além da oportunidade de apresentação dos 

resultados da segunda Conferência Nacional, houve a assinatura de dois decretos presidenciais: 

um relativo ao Sistema Nacional de Comércio Solidário e o outro sobre o Programa Nacional de 

Incubadoras de Cooperativas Populares. 

Chegou-se em 2011 com um grande desafio de debater sobre o lugar institucional da 

política, de como esta se consolidou e avançou como política pública – que foi o debate sobre o 

projeto de lei de criação da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas. O segundo tema que 

desafia a SENAES é a questão do Brasil Sem Miséria, e a forma como a Economia Solidária 

dialoga com essa prioridade social e governamental. O terceiro tema que é como serão 

institucionalizados os mecanismos próprios de gestão do poder executivo. Na elaboração do 

plano plurianual (PPA 2012-2015) a economia solidária passou a dialogar com questões públicas 

para além do mundo do trabalho. Nesse caso, a Economia Solidária – como estratégia de 

desenvolvimento – se incorporou ao Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária. Tudo isso vai dando o desenho do caráter processual da 

política e da temporalidade de como as coisas foram acontecendo. (SENAES, 2011) 

Em relação ao próprio fortalecimento institucional, este passou pelo reconhecimento da 

institucionalização da Secretaria, mas fundamentalmente pela articulação inter setorial ou 

interministerial da SENAES com outros ministérios. Essa talvez tenha sido a tarefa que mais 

tomou tempo e que representa mais avanços do ponto de vista do diálogo interno do governo 
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sobre a temática da Economia Solidária. E que avança para uma articulação federativa com 

estados e municípios a fim de implementar as políticas nacionais de Economia Solidária. A 

questão federativa no Brasil é uma questão importante do processo de construção democrático 

e também dado às especificidades do território nacional. 

Verifica-se o fortalecimento de setores da Economia Solidária, mas, fundamentalmente, 

a estratégia de organização e articulação de redes de cadeias de produção e comercialização. 

Por meio de apoio às redes, às empresas recuperadas e aos setores novos, como por exemplo 

a saúde mental, fomos levados a um tema importante, no momento atual, sobre a questão do 

cooperativismo social no Brasil, podendo incorporar, por exemplo, presidiários e ex-presidiários 

como públicos da política de Economia Solidária. 

Dentro dessas estratégias, organizou-se os seguintes eixos de atuação da secretaria: 

a) primeiro, acesso ao conhecimento com formação, informação, incubação,  

assessoramento técnico e tecnologia social;  

b) segundo, acesso a crédito e organização das finanças solidários, linhas de crédito à 

Economia Solidária – BNB, BNDES (que felizmente retomou recentemente seu programa de 

crédito para empresas recuperadas este ano e finanças solidárias;  

c)  por fim, o acesso aos mercados, com a compressão plural de mercados tanto do ponto 

de vista do apoio a estratégias de inserção para setores da Economia Solidária que optam por 

essa estratégia de inserção no mercado tradicional, quanto no sentido de avançar para o debate 

do mercado institucional e governamental para a Economia Solidária na área rural, e mais 

recentemente, com o Sistema Nacional de Comércio Justo na perspectiva de construção de um 

mercado nacional solidário. 

 

De acordo com Armando de Souza (2012), na atualidade, o grande desafio da economia 

solidária é se tornar uma política ampla, capaz de envolver vários segmentos político-partidários, 

mas principalmente ter capilaridade na sociedade brasileira, ou seja, ser reconhecida enquanto 

ação capaz de estabelecer novos princípios de sociedade e novas formas de produção e 

consumo. Conclusivamente, isso seria a indicação para se compreender o significado da 

oportunidade histórica de construir um movimento social amplo e democrático. Apesar dos 

obstáculos, o movimento social da economia solidária e as ações governamentais, por meio da 

SENAES, têm demonstrado a capacidade de mobilização nacional na orientação das ações 

públicas de economia solidária no Brasil. Contudo, esse esforço não tem sido suficiente para dar 

ampla visibilidade econômica e social aos EES. Portanto, o grande desafio da estrutura 

institucional para os próximos anos é criar um eixo de coordenação para esse conjunto de 

experiências de ação pública de economia solidária. 

A SENAES atua diretamente ou por meio de cooperação e convênios com outros órgãos 

governamentais (federais, estaduais e municipais) e com organizações da sociedade civil. Este 

apoio foi viabilizado como política pública a partir de 2004, com a implantação do Programa 
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Economia Solidária em Desenvolvimento, no PPA 2004 - 2007. A atuação da SENAES foi 

pautada pelas demandas já apontadas pela plataforma da ES, cuja elaboração se iniciou na 

primeira plenária nacional (2002) e foi consolidada na terceira plenária de criação do FBES, em 

2003, culminando na realização do 1º Encontro Nacional de Empreendimentos de Economia 

Solidária, que contou com a participação de cerca de 1400 trabalhadores/as de todo o país. 

(SENAES, 2012) 

Para execução das ações do Programa, foram constituídas parcerias dando maior 

amplitude e visibilidade à atuação da SENAES e facilitando a integração com outros Ministérios 

que possuíam políticas de abrangência nacional que dialogam com as demandas e estratégias 

da ES. Da mesma forma, buscou-se a articulação com as políticas públicas municipais e 

estaduais de ES.  

 

Em 2004, a SENAES optou por construir parcerias estratégicas com a Fundação 
Banco do Brasil para execução conjunta do Projeto Trabalho e Cidadania, 
permitindo atendimento de demandas em âmbito nacional, tendo em vista a 
experiência acumulada daquela Fundação e a limitação quantitativa de membros 
da equipe da Secretaria, insuficiente para apoiar um número maior de projetos 
em todas as regiões brasileiras, sobretudo em cidades de pequeno porte. Devido 
à alta capilaridade da Fundação Banco do Brasil, através das agências bancárias 
do Banco do Brasil, que estão presentes em quase todos os municípios 
brasileiros, foi possível fazer com que as atividades de fomento chegassem aos 
empreendimentos econômicos solidários que as requeriam. Assim, a parceria 
com a Fundação Banco do Brasil adquiriu um caráter estratégico para o 
desenvolvimento da política, tendo continuidade até o presente. (SENAES 2012, 
p, 17) 

 

Em 2009, parcerias importantes com outros ministérios foram continuadas ou construídas 

ao longo do ano, como, por exemplo, com o Ministério da Justiça (MJ), no âmbito do Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e com o Ministério da Educação 

(MEC), no âmbito do Programa de Extensão Universitária (PROEXT) e de programas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). No ano de 2010, avançou-se na consolidação das políticas 

públicas a partir da execução das ações do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, 

possibilitando o fortalecimento de EES por meio do acesso a bens e serviços financeiros, de 

infraestrutura, conhecimentos (formação, assessoramento e assistência técnica) e a organização 

de processos de produção e comercialização. (SENAES, 2012) 

Outro importante desafio imposto ao desenvolvimento da economia solidária no País é a 

expectativa da aprovação da Lei da Economia Solidária, que é responsável pela geração de 

muitas expectativas. Encontra-se em tramitação uma proposta de lei brasileira para fomento à 

Economia Solidária, Proposta de Lei nº 4685/2012, a fim de se criar a primeira legislação 

brasileira de reconhecimento do direito ao trabalho associado e apoio às iniciativas da economia 

solidária. O grande responsável pela mobilização da campanha para a provação da Lei é o Fórum 

Nacional de Economia Solidária. A Política Nacional de Economia Solidária da proposta prevê o 

reconhecimento legal do que é a economia solidária, e o que são os empreendimentos da 
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economia solidária, além de apresentar os fundamentos, objetivos e diretrizes sobre como devem 

ser as ações do Governo para com o segmento. 

A proposta de lei prevê ainda deliberações sobre o Sistema Nacional de Economia 

Solidária, que define como os municípios e estados devem se organizar para fortalecer e apoiar 

a economia solidária, através de conselhos e secretarias. O sistema apresenta as principais 

necessidades da economia solidária como acesso ao crédito, à conhecimento e tecnologia, bem 

como acesso à divulgação e comunicação junto à sociedade. A proposta prevê também a criação 

do Fundo Nacional de Economia Solidária, que terá o objetivo de centralizar e gerenciar os 

recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de 

Economia Solidária, destinados a implementar a política nacional. 

A avaliação da política de economia solidária certamente é outro importante desafio para 

o avanço necessário às etapas desta política pública. A avaliação de projeto social é considerada, 

na perspectiva de Aguiar & Ander-Edd (1994), é uma forma de pesquisa social aplicada, 

sistemática, planejada e dirigida; destinada a identificar obter e proporcionar de maneira válida, 

e confiável dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e o 

valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação 

ou de execução), ou ainda de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foi realizada 

ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a 

extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que é inteligente o seu uso 

entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento. 

É a comparação de custos sociais com benefícios sociais que permite determinar1 a 

conveniência ou não da realização de um projeto, desde o ponto de vista da sociedade em seu 

conjunto. O processo de avaliação consiste na identificação, quantificação e determinação de 

todos os custos e benefícios legitimamente atribuíveis a um projeto para, depois, compará-los e 

determinar sua rentabilidade social. A avaliação de projetos é necessária quando existem duas 

ou mais alternativas de solução para um mesmo problema para alcance dos objetivos. (Ísmodes, 

2009)  

A avaliação de um projeto, sob o ponto de vista social, consiste em uma série de passos, 

começando pela definição do problema ou necessidade a ser atendida, possíveis soluções ou 

caminhos alternativos de ação e situação do projeto. A partir desta análise, pode ser feito um 

diagnóstico da situação atual e definição dos efeitos do projeto em avaliação do ponto de vista 

da sociedade. Posteriormente os custos e benefícios sociais legitimamente atribuídos ao projeto 

devem ser medidos, e quantificados. (Idem) 

A trajetória percorrida até a atual conjuntura demonstra o avanço na construção da política 

e seu potencial de contribuição o ideal modelo de desenvolvimento que vem se afirmando 

necessário mundialmente. Modelo este que respeita e considera a centralidade do ser humano, 

a sustentabilidade ambiental, a justiça social, a cidadania e valoriza as diversidades culturais 

articuladas às atividades econômicas. A organização social deve criar condições políticas 
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democráticas para interagir com o Estado, institucionalizar direitos e conquistas, e implementar 

políticas públicas universalizadas e perenes. 

 

4.4 ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS 

EMPREENDIMENTOS 

 

De acordo com Silva e Schiochet (2013), a superação da pobreza extrema no Brasil não 

é apenas um desafio político lançado pela presidenta Dilma, ao criar o Plano Brasil Sem Miséria 

(PBSM), mas uma oportunidade para a ampliação e o fortalecimento de estratégias 

emancipatórias de redução de desigualdades socioeconômicas e regionais. Ressaltam que se 

trata de um fenômeno estrutural que faz parte da triste estatística mundial de cerca de 1 bilhão 

de pessoas que vivem com suas famílias abaixo da linha de pobreza, caracterizada por uma 

renda inferior a US$ 2 por dia. A grande maioria encontra-se nos países em desenvolvimento.  

 
Em 2012, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
– Food and Agriculture Organization (FAO) – anunciou que “no mundo, há 
aproximadamente 870 milhões de pessoas que sofrem de subnutrição”(FAO, 
2012). No mesmo ano, a revista Bloomberg markets (2012) relatou que a fortuna 
das duzentas pessoas mais ricas do mundo, avaliada em US$ 2,7 trilhões, é 
maior que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e equivale ao PIB da França, 
a sexta maior economia global. Destes bilionários, treze são brasileiros. Treze 
bilionários são do mesmo país que, segundo os dados censitários de 2010, 
concentra mais de 16 milhões de pessoas em pobreza extrema. (Silva & 
Schiochet, 2013, p. 69) 

 

 
Nos últimos anos, o Brasil acumulou aprendizados nessa direção, tendo por base a 

perspectiva de que a sustentabilidade do desenvolvimento só é possível com distribuição de 

renda. Tem sido fundamental a articulação entre as políticas de infraestrutura e de crescimento 

econômico com o incremento de políticas sociais que passam a ser compreendidas como fator 

de dinamização do desenvolvimento e não como um custo e um peso para a sociedade. O 

fortalecimento do mercado interno com as iniciativas de transferência de renda, com as obras de 

infraestrutura, o crescimento do emprego, os ganhos salariais e a ampliação do crédito para o 

consumo e para a produção tem sido um diferencial importante do Brasil e de outros países 

emergentes no atual contexto da crise econômica mundial. Isso somente tem sido possível com 

a recuperação da capacidade de intervenção do Estado, como promotor do desenvolvimento, 

impulsionando as forças vivas da sociedade, superando a ideologia neoliberal que dominara as 

políticas públicas nos anos 1990. (Silva; Schiochet, 2013) 
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4.4.1 Economia Solidária e sua prática social no Brasil: algumas considerações 

 

Sobre a realidade da economia solidária no Brasil, França Filho (2007) enfatiza que é 

importante apresentar algumas considerações como um campo de práticas em construção, 

partindo o autor da hipótese de que a dinâmica desse campo parece evoluir, de formas de auto-

organização socioeconômica, para formas de auto-organização sócio-política, o que leva a 

pensar tal campo como um tipo de movimento social de natureza singular, precisamente em 

função da característica dos atores que o compõem. 

Ao analisar os aspectos da prática da economia solidária em confronto com alguns 

posicionamentos teóricos, França Filho (2007) ressalta a necessidade de se buscar ultrapassar 

quatro tipos de reducionismo amplamente praticados na análise teórica, que dificultam 

sobremaneira a compreensão do assunto:  

 

a) a redução da ideia de empresa à empresa mercantil: um desses reducionismos é a tendência 

a se conceber a empresa produtiva como sinônimo de empreendimento lucrativo com fins 

utilitários. Tal modo de pensar anula as possibilidades de implementar ações coletivas 

organizadas de natureza produtiva, e atividades econômicas sem fins de acumulação privada, 

para benefício de grupos e comunidades territoriais. Isto implica ampliar o conceito de empresa 

produtiva para além da norma capitalista, assim como redefinir os parâmetros de gestão 

comumente utilizados, na direção de um maior desenvolvimento e institucionalização de formas 

autogestionárias.  

b) a redução da ideia de economia à troca mercantil: um segundo reducionismo susceptível de 

superação nesse debate é aquele que associa economia exclusivamente à lógica utilitarista da 

economia de mercado ou da troca mercantil. Tal reducionismo impede a ampliação da 

compreensão do que seja o ato econômico e de seu sentido para a vida em sociedade, na direção 

de sua ressignificação enquanto forma de produzir e distribuir riquezas. A superação de tal 

reducionismo permite enxergar as singularidades das formas diferentes de definir a economia, 

entre as quais aquela que coloca a solidariedade no centro da elaboração de atividades 

produtivas.  

c) a redução da ideia de política ao Estado: um terceiro reducionismo consiste em separar a 

política da sociedade, ou seja, das práticas cotidianas dos cidadãos em seus respectivos 

territórios, como se o locus fundamental da política fosse exclusivamente as estruturas de Estado. 

A visão da economia solidária aqui trabalhada insiste na ideia da economia como um meio a 

serviço de outras finalidades: sociais, políticas, culturais, ambientais, etc., e não como um fim em 

si mesmo. Isto significa conceber as atividades econômicas constituídas através de iniciativas 

organizadas como formas de resolução de problemas públicos concretos num determinado 
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território. As formas de economia solidária podem também ser percebidas como modos de ação 

pública, de fazer política no seio da própria sociedade, na medida em que tais iniciativas voltam-

se para resolver problemas públicos vividos coletivamente num determinado contexto territorial. 

Trata-se, evidentemente, do fomento a uma política do cotidiano nos bairros e comunidades, que 

incita os cidadãos a agir.  

d) a redução da ação humana à ação interessada: ao contrário das abordagens da ação social 

em termos de escolha racional, como se a característica da ação humana fosse proceder sempre 

e exclusivamente segundo um cálculo utilitário de consequências, numa visão que enfatiza a 

dimensão estratégica dos comportamentos individuais, a perspectiva da economia solidária abre-

se para uma visão mais complexa do humano. Este é pensado antes de tudo como um ser 

simbólico, dotado de valores, e cujo comportamento não pode ser entendido em termos de 

previsibilidade, mas, sobretudo, de incerteza. Se a necessidade, que por vezes impele os atores 

a condutas utilitárias, constitui um elemento não desprezível na análise dessa realidade, por outro 

lado, tal fator não pode ser considerado o motor exclusivo na explicação das condutas humanas, 

sobretudo em matéria de economia solidária.  

Ângela Schwengber et al (2012) ressalta a impossibilidade de se efetivar uma política 

pública de Economia Solidária sem uma relação estreita com a sociedade civil. As experiências 

aparentemente mais “exitosas” radicalizam essa relação com a sociedade civil. Economia 

Solidária é um fenômeno. Num primeiro momento, ela brota no seio da sociedade, dos 

movimentos populares, independente do Estado. Surge também na sociedade civil 

institucionalizada mais organizada através, por exemplo, das famosas entidades de apoio e 

fomento (EAFs). Então, a política de Economia Solidária depende muito, para a sua concepção 

e implementação, dessa relação fina com os atores da sociedade civil. Constatou-se ainda que 

foi comum às pesquisas o fato de que alguns gestores são oriundos da própria sociedade civil.  

Nas políticas de Economia Solidária, verifica-se uma característica curiosa que é o fato 

de o Estado cunhar, na própria sociedade civil, pessoas para elaborarem a política. Isso quer 

dizer que as políticas de Economia Solidária têm uma vocação para serem políticas mais 

horizontalizadas e menos verticalizadas. Mas essa parceria envolve muita tensão, muita fricção, 

e as razões são inúmeras. É uma parceria que se dá numa relação de conflito e cooperação. 

Porém o saldo, no final das contas, é positivo, havendo muito aprendizado. O fato curioso é que 

as parcerias não ocorrem apenas entre o poder público e a sociedade civil, mas entre os atores 

da sociedade civil. Cria-se uma nova forma de aprendizado com essa política. Essa primeira 

dimensão é indispensável para a prática efetiva das políticas de Economia Solidária. Agora, 

evidentemente, essas parcerias dependem das características do tecido organizativo local. 

(Schwengber et al, 2012) 

Pochmann (2004) ressalta que mesmo no âmbito da atual fase, que ele chama inicial, da 

economia solidária, cabe chamar a atenção para seus limites enquanto não houver a 
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concretização de um conjunto amplo de políticas públicas. Sobre isso, aliás, o autor destaca cinco 

grandes lacunas cujo papel das políticas públicas pode ser determinante no fortalecimento da 

economia solidária no País. Inicialmente destaca-se a necessidade de uma definição a respeito 

da regulação pública que defina o estatuto da economia solidária. 

Com isso, pode-se enfrentar a lacuna decorrente do vazio legal que confunde a ética 

solidária com concorrência desleal e mesmo com falsas cooperativas que fraudam os direitos 

legítimos dos empregados assalariados. Em outras palavras, trata-se da constituição de um 

código próprio do trabalho sob o regime da economia solidária. 

Uma segunda lacuna diz respeito ao padrão de financiamento apropriado ao 

desenvolvimento da economia solidária. Em certo sentido, parte-se do pressuposto de que o 

sistema bancário tradicional se encontra distante dos princípios éticos da economia solidária, 

exigindo, por pressuposto, uma linha nacional de financiamento própria, estruturada por agentes 

de créditos populares e cooperativas comunitárias adequadas ao modo de produção não 

capitalista. 

Como terceira lacuna passível de ser preenchida por política pública resulta a 

necessidade de constituição de uma rede de produção, difusão de tecnologia e extensão técnica 

no âmbito da economia solidária. Além da articulação das fontes institucionais existentes de 

financiamentos (fundos setoriais, Finep, Fapesp e congêneres estaduais) e de instituições de 

ensino, cabe a promoção de um organismo voltado ao apoio e à formação técnica na economia 

solidária, a exemplo do que existe para a economia capitalista. 

Uma quarta lacuna relaciona-se à incorporação da economia solidária no âmbito das 

políticas públicas para a indústria e o comércio exterior. Como são, em geral, políticas 

direcionadas tão-somente ao modo de produção capitalista, nada mais adequado que seja 

realizada uma reformulação ampla e capaz de incluir a economia solidária sob novos paradigmas 

éticos de produção e exportação. 

Por fim, como quinta lacuna de política governamental surge o tema das compras do setor 

público e da promoção de redes direcionadas à comercialização e distribuição solidárias.  

É necessária a revisão da atual legislação que disciplina as licitações públicas, como 

forma de permitir a inclusão dos empreendimentos solidários, praticamente à margem das 

compras públicas, considerando que as compras do setor público representam 30% da renda 

nacional brasileira, parece ser impensável que a oferta de bens e serviços pertencentes à 

economia solidária possa continuar marginalizada. 

A SENAES faz parte da história de mobilização e articulação política de diversos sujeitos 

e organizações que fomentam e participam de iniciativas de ES enquanto estratégia de 

enfrentamento à exclusão e à precarização do trabalho, a partir das formas coletivas de geração 

de trabalho e renda, e articulada aos processos democráticos e sustentáveis de desenvolvimento. 

A organização política da ES expressa uma parte desse movimento de redemocratização política, 

quando os movimentos sociais ampliaram suas capacidades organizativas, reivindicatórias e 
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propositivas, na constituição de fóruns e redes, que ganharam impulso no final da década de 90 

e se consolidaram na primeira década do século XXI, com a criação do Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária e a conquista de um espaço institucional de coordenação de políticas 

públicas de ES no Brasil. (SENAES, 2012) 

 

4.4.2 Sistema de Informações em Economia Solidária e os Mapeamentos da Economia 

Solidária 

 

O Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES) foi desenvolvido pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária, sob a coordenação da Comissão Gestora Nacional e em 

parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária enquanto um instrumento para 

identificação e registro de informações de empreendimentos econômicos solidários, entidades 

de apoio e fomento à economia solidária e políticas públicas de economia solidária no Brasil. 

(SENAES, 2013B) 

Destaca-se como pesquisa de economia solidária tanto por ser pioneiro em consolidar 

uma base de dados de abrangência nacional, quanto por seu modelo de gestão participativa da 

pesquisa. Embora a base seja muito nova e só tenha chegado à metade dos municípios 

brasileiros (e com limites), é preciso reconhecê-la como importante avanço para o 

dimensionamento da economia solidária em todo o território brasileiro. Nas demais bases 

nacionais, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não existem 

categorias específicas como “trabalhador associado”, “sócio cooperado”, “empresa 

autogestionária”, etc.; por isso, é impossível identificar com precisão o que constitui economia 

solidária em meio aos dados globais. (Santos, 2014) 

A autora reforça ainda que o instrumento de captação de dados do SIES foi reestruturado 

na nova fase do mapeamento, em 2009, para melhor refletir a diversidade da economia solidária 

no Brasil, principalmente com a introdução de uma tipologia de Empreendimentos Econômicos 

Solidários, a fim de captar informações sobre formas específicas – consumo, distribuição, 

finanças – que se perdem quando o foco recai sobre a produção coletiva de bens ou serviços. 

Quanto à metodologia participativa, o mapeamento é fruto de uma parceria entre governo e 

sociedade, que inclui a representação na gestão de todos os processos do SIES e a opção por 

incluir atores do próprio campo nas equipes executoras. Se esta opção implica problemas em 

termos de experiência de pesquisa, por outro lado privilegia conhecimentos prévios sobre o 

universo a ser mapeado, além de ter contribuído para efeitos de mobilização e articulação social.  

São objetivos do SIES: (SENAES, 2013-B) 

a) Constituir uma base nacional de informações em economia solidária com identificação 

e caracterização de Empreendimentos Econômicos Solidários e de Entidades de Apoio, 

Assessoria e Fomento à Economia Solidária;  
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b) Fortalecer e integrar Empreendimentos Econômicos Solidários em redes e arranjos 

produtivos e organizativos nacionais, estaduais e territoriais, através de catálogos de 

produtos e serviços a fim de facilitar processos de comercialização;  

c) Favorecer a visibilidade da economia solidária, fortalecendo processos organizativos, 

de apoio e adesão da sociedade;  

d) Subsidiar processos públicos de reconhecimento da economia solidária;  

e) Subsidiar a formulação de políticas públicas;  

f) Subsidiar a elaboração de marco jurídico adequado à economia solidária; e  

g) Facilitar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em economia solidária. 

 

Para o SIES Empreendimento Econômico Solidário (EES) são organizações que 

possuem as seguintes características: (SENAES, 2013B) 

 
• coletivas - serão consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais 

como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de 

trocas, redes etc.;  

• cujos participantes ou sócios(as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e rural que exercem 

coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos resultados;  

• permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles que estão 

em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e as atividades 

econômicas definidas;  

• que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real e que realizam 

atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito 

(cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização (compra, venda e 

troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário. 

 
O SIES foi implantado no ano de 2004 e até o momento realizou três rodadas nacionais 

de identificação e caracterização dos empreendimentos econômico solidários (EES) no país. O 

primeiro levantamento ocorreu em 2005 quando foram mapeados 14.954 EES. Este 

levantamento foi complementado em 2007 com o mapeamento de mais 6.905 EES. Nesta 

primeira fase foram totalizadas informações de 21.859 EES. A terceira rodada ocorreu nos anos 

de 2010-2012 quando foram mapeados mais 11.663 EES. Portanto, desde 2004 o SIES já 

identificou 33.518 EES em todo o território nacional. (SENAES, 2013B) 

Os dados do SIES demonstram que 72,7% dos empreendimentos receberam apoio ou 

assessoria externa, sendo que 40,6% de órgãos governamentais, 22,9% de ONGs, Igrejas ou 

associações, 20,4% do “sistema S”, etc. Segundo Gaiger (2009, p. 576), os “EES beneficiados 

com algum apoio apresentam um grau de desempenho global mais positivo do que os demais, 

exceto no caso de EES apoiados unicamente por órgãos governamentais”. Não há dúvidas que 
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o envolvimento dos agentes externos qualifique o processo, a questão é sobre o espaço de 

decisão que estes agentes adquirem frente aos EES em seu cotidiano e em um plano maior – no 

FBES. 

O Mapeamento das experiências de Economia Popular Solidária consistiu numa das 

atividades realizadas pela SENAES e pelo Programa de Economia Solidária em 

Desenvolvimento, que abrangeu mesmo com a incipiência do programa, todos os estados 

brasileiros. Este mapeamento procurou desvelar as principais características socioeconômicas 

dos empreendimentos coletivos de geração de trabalho e renda no Brasil, relacionadas com as 

seguintes indagações: Qual é a renda obtida por estas experiências? Onde estão localizadas? 

Qual a quantidade existente de experiências coletivas? Quantos trabalhadores estão inseridos? 

Entre outros elementos. Ou seja, para que o mencionado programa social - juntamente com a 

SENAES - possa contribuir para a viabilidade das experiências coletivas, possibilitando a 

manutenção e permanência destes empreendimentos no mercado, de forma que passem a obter 

sobras e consequentemente gerar renda aos seus trabalhadores, faz-se necessário uma 

apreensão desta realidade. (Goerck, 2009) 

Schiochet (2012) ressalta que inda em 2003 fora iniciado, mesmo sem as devidas 

condições institucionais adequadas, o mapeamento nacional da Economia Solidária, onde se 

empreendeu o primeiro esforço de um diálogo interministerial entre a SENAES e a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Foi a elaboração de um projeto de 

desenvolvimento territorial com base no etnodesenvolvimento, que abriu, de alguma maneira, 

uma reflexão que, por sua vez, resultou na abordagem territorial das políticas de Economia 

Solidária.  

De acordo com a SENAES (2012), a ES enquanto fenômeno social e político recente era 

e, continua sendo, pouco conhecida e reconhecida na sociedade brasileira. Disto resultou o 

primeiro grande desafio que foi o de realizar um mapeamento nacional da ES e de suas formas 

de organização. O conhecimento da realidade era fundamental para o seu reconhecimento 

enquanto prática social inovadora e de seu potencial transformador. Utilizando uma metodologia 

que procurou conciliar a mobilização participante e as exigências de objetividade foi realizado um 

mutirão nacional para identificar a economia solidária em todo o território nacional. Além do 

mapeamento a organização de um sistema de informações que pudesse contribuir para o 

fortalecimento da própria ES e melhor orientação para as políticas públicas. 

Gaiger (2007) ressalta que um amplo levantamento sobre a economia solidária se realizou 

no Brasil em 2006-2007, ficando conhecido como primeiro Mapeamento Nacional de Economia 

Solidária, o qual fora idealizado pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária e pelo Governo 

Federal, com o apoio de universidades, instituições de pesquisa e ONGs. Em 2006, o término da 

etapa principal de coleta de informações resultou em uma base de dados sobre 15 mil 

Empreendimentos de Economia Solidária (EES), envolvendo uma população estimada de 1,2 

milhão de participantes, em todos os Estados do país e em 41% dos municípios. Em fins de 2007, 
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uma pesquisa de campo complementar propiciou a inserção de mais sete mil empreendimentos 

na base de dados.  

O autor enfatiza ainda que os dados do Mapeamento contêm indicadores importantes 

quanto ao modo e ao grau como os empreendimentos de economia solidária respondem a esses 

desafios. As limitações de espaço obrigam a restringir a análise a um plano geral e abstrato, 

quase sem fazer referências a exemplos concretos e sem trazer diretamente à discussão a 

notória diversidade da economia solidária, quanto aos setores econômicos, às categorias sociais 

envolvidas, às atividades coletivas e às formas de organização. Essa diversidade, 

indiscutivelmente relevante do ponto de vista sociológico, seria de consideração indispensável 

em análises subsequentes, sugeridas adiante através da proposição de tipologias interpretativas. 

De acordo com Carneiro (2014), o I Mapeamento da Economia Solidária demonstrou a 

expressividade da economia solidária no atual contexto e como em diferentes localidades 

(urbanas ou rurais) ou formatos organizacionais (associações, grupos informais, etc.) a presença 

dos princípios solidários (a autogestão, a cooperação e solidariedade) são marcantes nos 

empreendimentos econômicos solidários.  

Carneiro (2012) enfatiza que as interpretações, se baseiam em reconhecimentos da 

economia solidária a partir da desigualdade e a partir da diferença. Sob um viés da desigualdade, 

a economia solidária e os seus princípios constitutivos são entendidos como uma ação 

econômica inferior, improdutiva, informal em comparação ao setor formal e moderno da 

economia. Ela é vista como aquela que é desenvolvida pelos pobres e por desempregados com 

o intuito de gerar renda e formas de subsistência. É um viés da desigualdade, pois, por um lado, 

é realizada por uma parcela da população que não consegue se inserir no setor formal da 

economia e, por outro, se configura de formas econômicas precárias e improdutivas em 

comparação a outras ações econômicas, e, assim, para deixarem de serem desiguais (inferiores), 

devem se igualar às empresas ditas “modernas”.   

Pode-se elencar como objetivos do Mapeamento de Economia Popular Solidária: a) 

constituir uma base nacional de informação em Economia Popular Solidária com identificação e 

caracterização de empreendimentos coletivos e das instituições de apoio, assessoria e fomento 

à Economia Popular Solidária; b) fortalecer e integrar empreendimentos econômicos solidários 

em redes e arranjos produtivos e organizativos nacionais, estaduais e territoriais, por meio de 

catálogos de produtos e serviços a fim de facilitar os processos de comercialização; c) dar 

visibilidade à Economia Popular Solidária, fortalecendo processos organizativos, de apoio e 

adesão da sociedade; d) propiciar espaços públicos de reconhecimento da Economia Popular 

Solidária; e) possibilitar a elaboração de um Marco Jurídico adequando as experiências de 

Economia Popular Solidária; f) potencializar a formulação de uma política pública que abranja a 

Economia Popular Solidária futuramente; g) possibilitar o desenvolvimento da produção de 

conhecimentos científicos sobre o tema. (Goerck, 2009) 



192 

Capítulo 4 - A Secretaria Nacional de Economia Solidária:  

avanços e desafios da gestão pública no Brasil 

 

 

 

Santos (2014) destaca por meio da figura abaixo os campos da economia solidária 

apontados pelo mapeamento. Além dos trabalhadores organizados nos mais diferentes 

segmentos da economia solidária, fazem parte deste campo os agentes externos constituídos 

pelo poder público, nas mais diferentes esferas, por entidades de apoio e fomento (vinculadas a 

universidades e movimentos) e as instituições representativas das associações de 

empreendimentos. 

De acordo com relatório da SENAES (2012), o mapeamento da ES no Brasil deu 

visibilidade as milhares de iniciativas existentes e chamou a atenção de governos locais para 

apoiá-las e incentivá-las. Por outro lado, o aumento das políticas locais de ES também é reflexo 

dos avanços organizativos da ES nos últimos anos, com a criação das redes e fóruns que 

interpelam os próprios poderes públicos estaduais e municipais a criar estruturas de governo e 

posteriormente próprias políticas de ES.  

Gaiger (2007) enfatiza que o primeiro Mapeamento Nacional, foi idealizado pelo Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária e pelo Governo Federal, com o apoio de universidades, 

instituições de pesquisa e ONGs. Em 2006, o término da etapa principal de coleta de informações 

resultou em uma base de dados sobre 15 mil Empreendimentos de Economia Solidária (EES), 

envolvendo uma população estimada de 1,2 milhão de participantes, em todos os Estados do 

país e em 41% dos municípios. Em fins de 2007, uma pesquisa de campo complementar 

propiciou a inserção de mais sete mil empreendimentos na base de dados. 

 
Uma meta louvável do Mapeamento foi atingir, o mais possível, as experiências 
solidárias desconhecidas, não integradas aos circuitos de reconhecimento da 
economia solidária, para dar voz a seus protagonistas. A tarefa envolveu cerca 
de 230 entidades e mais de 600 técnicos e entrevistadores. (Idem, p. 62) 
 
 

Singer (2012) ressalta que o mapeamento é uma forma sistemática de entender o que 

está acontecendo, além de inúmeras reuniões, contatos formais e informais que é feito o tempo 

todo. Mas é preciso, a cada três ou quatro anos, ver tudo o que está acontecendo, sobretudo 

avaliando o que está sendo feito. O autor enfatiza que o mapeamento é feito de forma amadora, 

não são pessoas que estão o ano inteiro fazendo isso, são selecionados basicamente por 

chamada, são entidades da Economia Solidária que têm alguma capacidade de organizar 

levantamentos de campo. Dado a grande extensão desse no Brasil, leva-se anos até que o 

levantamento esteja completo. 

 
 
A ida a campo começou em 2009, nós estamos em fins de outubro de 2011 e o 
mapeamento ainda não está pronto. Quando ficar pronto, vai ser um material 
precioso para nós continuarmos a promover o desenvolvimento da Economia 
Solidária, mas com mais conhecimento da realidade sobre a qual atuamos. O 
mapeamento tem resultados políticos de primeira ordem. Eu me lembro sempre 
de uma conversa que tive com o presidente Lula, durante a primeira Conferência 
Nacional de Economia Solidária, em 2006. Eu expus a ele o que estávamos 
fazendo e ele me disse: “Olha, Singer, para a gente poder investir mais e dar 
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mais força para a Economia Solidária, é preciso antes que vocês cresçam. 
Cresçam e apareçam.” Isso é profundo, não é uma piada. Porque os recursos 
que você obtém são pela força político-eleitoral do povo que pratica a Economia 
Solidária. Hoje ela já tem tal dimensão no Brasil que 213 deputados assinaram a 
formação da bancada da Economia Solidária na Câmara dos Deputados. Isso 
ainda não era possível em 2006. Efetivamente crescemos e isso aumenta nossos 
recursos financeiros, nossa capacidade de fazer políticas. Só quero dizer que 
nós alcançamos o máximo do que é possível fazer com o nosso modesto exército 
de 45 pessoas na SENAES. (Idem, p. 54) 

 

O mapeamento é o instrumento oficial de avaliação da política de economia solidária. 

Santos (2014) ressalta que os dados do SIES e as prioridades expressas nas bandeiras de luta 

do movimento refletem as muitas dificuldades que os empreendimentos da economia solidária 

encontram ao longo de suas histórias, mas estas não obscurecem o elemento político que motiva 

os trabalhadores a aderirem a um compromisso mais amplo e, neste caso, as dificuldades dos 

EES se convertem nas principais demandas do movimento. 

 

4.4.3 Características Gerais dos Empreendimentos Econômicos Solidários no Brasil 

 

Para a avaliação da política de economia solidária no Brasil, como verificado no item 

anterior, utiliza-se como ferramenta o mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários. 

Neste contexto, serão demonstrados os principais resultados do último mapeamento, realizado 

no período de 2010 a 2012, ocasião em que foram mapeados 19.708 empreendimentos, sob a 

organização da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  

De acordo com relatório transmitido pela SENAES (2013), a maioria dos EES da base do 

SIES está registrada como associação (60%), conforme se verifica na tabela 8. Outras formas 

jurídicas são a cooperativa (8,8%) e as diversas formas de sociedade mercantil (0,6%). Portanto, 

o grau de formalização dos EES é de praticamente 70%, pois 30,5 % dos mesmos declaram que 

atuam como grupos informais. 

 

Tabela 8: Tipo de Organização (2010-2012). 

Forma de organização Quantidade % 

Grupo Informal 6.018 30,5 

Associação 11.823 60,0 

Cooperativa 1.740 8,8 

Sociedade Mercantil 127 0,6 

Total 19.708 100 

Fonte: SENAES/2013. 

 

Conforme demonstra a tabela 9, mais de 40 % dos EES da base do SIES se localizam na 

região Nordeste. Nas regiões Norte, Sudeste e Sul a distribuição é bastante próxima (15,9%; 

16,4% e 16,7% respectivamente). Enquanto que na região Centro Oeste os 2.021 EES 

representam 10,3% do total. (SENAES, 2013) 
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Tabela 9: Distribuição Regional (2010-2012). 

Região Quantidade % 

Norte 3.127 15,9 

Nordeste 8.040 40,8 

Sudeste 3.228 16,4 

Sul 3.292 16,7 

Centro Oeste 2.021 10,3 

Total 19.708 100 

Fonte: SENAES/2013. 

 
Na medida em que se visualiza a distribuição regional dos EES constata-se que a 

participação relativa das diversas formas de organização é bastante diferenciada. Nas regiões 

Sul e Sudeste a participação de grupos informais é superior à média nacional (44% e 48,5%, 

respectivamente), conforme é destacado na tabela 10. Quanto à forma cooperativa, o destaque 

está na região Sul com uma participação de 18,4%, mais do que o dobro da média nacional 

(8,8%) e a região nordeste se destaca pela forma associativa. Nesta região 74,2% dos EES 

declararam que são organizados sob forma de associação. 

 
 

Tabela 10: Forma de Organização por Região (2010-2012). 

Forma de 
Org./ Região 

Norte % Norde
ste 

% Sudest
e 

% Sul % Centr
o-

Oeste 

% Brasil % 

Grupo 
informal 

802 25,6 1.675 20,8 1.567 48,5 1.450 44,0 524 25,9 6.018 30,5 

Associação 2.044 65,4 5.969 74,2 1.309 40,6 1.194 36,3 1.307 64,7 11.823 60,0 

Cooperativa 273 8,7 368 4,6 318 9,9 606 18,4 175 8,7 1.740 8,8 

Sociedade 
Mercantil 

8 0,3 28 0,3 34 1,1 42 1,3 15 0,7 127 0,6 

Total 
3.127 100 8.040 100 3.228 100 3.292 100 2.021 100 19.708 100 

Fonte: SENAES/2013. 

 

 Do total dos EES, a maioria atua na área rural (54,8%), como se verifica na tabela 11. 

Mas se considerar a relação entre a área de atuação e a região dos EES é possível verificar que 

somente nas regiões Norte e Centro Oeste a distribuição é próxima a média nacional. Na região 

sul a atuação dos EES na área rural e urbana é equilibrada (em torno de 42%), na região 

Nordeste o predomínio de EES que atuam na área rural é bastante superior à média nacional 

(72,2%). Por sua vez na região Sudeste predominam os EES que atuam na área urbana (61%). 
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65%

35%

Sexo dos empreendedores

Tabela 11: Distribuição da área de atuação por Região (2010-2012). 

Região / Área 
de atuação 

Norte % Norde
ste 

% Sudest
e 

% Sul % Centr
o-

Oeste 

% Brasil % 

Rural 1.566 50,1 5.804 72,2 959 29,7 1.382 42,0 1.082 53,5 10.793 54,8 

Urbana 1.270 40,6 1.554 19,3 1.970 61,0 1.392 42,3 670 33,2 6.856 34,8 

Rural e 
Urbana 

290 9,3 682 8,5 299 9,3 518 15,7 269 13,3 2.058 10,4 

Total 
3.126 100 8.040 100 3.228 100 3.292 100 2.021 100 19.708 100 

Fonte: SENAES/2013. 

 

Aos 19.708 EES do SIES estão associadas 1.423.631 pessoas, uma média de 72 pessoas 

associadas por EES. A distribuição de sócios por sexo demonstra predomínio dos homens 

(65%%) em relação as mulheres (35%), conforme se constata no gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Sexo dos empreendedores – Brasil (2010-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2013. 

 
Quanto a categoria social das pessoas associadas, a pesquisa constatou que a grande 

maioria dos EES são agricultores/as familiares (55%) e artesãos (18%). Estas duas categorias 

totalizam 73% dos EES. A pesquisa revelou ainda que 6% são trabalhadores autônomos e 3% 

declararam-se desempregados. 

O SIES estabelece uma classificação de seis tipos de atividades econômicas 

desenvolvidas pelos EES. Considerando estas atividades constata-se que a maioria dos EES 

desenvolvem atividades de produção ou produção e comercialização da produção (56,2%), 

conforme se verifica na tabela 12. Outras atividades com destaque são aquelas relativas ao 

consumo ou uso coletivo de bens e serviços (20%) e atividades de comercialização (13,3%). 
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Tabela 12: Atividade Econômica dos EES (2010-2012). 

Atividade Econômica Quantidade % 

Troca de produtos ou serviços 430 2,2 

Produção ou produção e comercialização 11.081 56,2 

Comercialização ou organização da comercialização 2.628 13,3 

Prestação de serviço ou trabalho a terceiros 1.296 6,6 

Poupança, crédito ou finanças solidárias 328 1,7 

Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios 3.945 20 

Total 19.708 100 

Fonte: SENAES/2013. 

 

As atividades econômicas no Brasil são organizadas de acordo com a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a tabela 13 revela que na economia solidária é a 

indústria de transformação que possui um maior volume de atividades, com 6.876 EES seguida 

pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca com 5.321 EES. Ainda de acordo com o 

CNAE na classificação por subseção é possível constatar que a as atividades econômicas com 

destaque são aquelas relativas a produção de alimentos, de comercialização de produtos 

artesanais e de coleta e triagem de material reciclável. 

 

Tabela 13: Atividade Econômica conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - 

(2010-2012). 

Seção CNAE/Quant. Subseção CNAE Ecosol S Quant. % 

Indústrias de 
Transformação 

Produção artesanal de bijuterias 288 1,50 

Produção artesanal de tapetes 347 1,8 

Fabr. de artef. têxteis p/ uso domést. 550 2,8 

Confecção de peças do vestuário, exceto 
roupas 
íntimas e as 

321 1,6 

Produção artesanal de produtos apícolas (mel, 
própolis, gele 

400 2,0 

Produção artesanal de bolos, cuca, doceria e 
confeitos 

354 1,8 

Fabr. de farinha de mandioca e deriv. 820 4,2 

Produção artesanal de artigos em crochê 425 2,2 

Comércio (4482) 

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 
artesanatos 

1.421 7,2 

Comércio atacadista de frutas, verduras, 
raízes, 
tubérculos 

415 2,1 

Comércio atac. de leite e laticínios 283 1,4 

Rede de consumidores 514 2,6 

Trocas solidárias 291 1,5 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 

aquicultura (5321) 

Horticultura, exceto morango 593 3,0 

Cultivo de feijão 891 4,5 

Cultivo de arroz 571 2,9 

Criação de bovinos para leite 531 2,7 

Cultivo de milho 802 4,1 

Água, esgoto e ativ. de 
gestão de resíduos e 

descontaminação (614) 

Coleta de materiais recicláveis 331 1,7 

Triagem de materiais recicláveis 315 1,6 

Fundo rotativo 139 0,7 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Gerar renda adequada aos sócios

Viabilizar economicamente o empreendimento

Manter a união do grupo / coletivo

Efetivar a participação e a autogestão

Promover a articulação com outros…

Garantir proteção social (previdência, assistência e…

Alcançar maior conscientização ambiental dos sócios

Alcançar a conscientização e a politização dos sócios

Outro

74%

67%

56%

44%

43%

39%

37%

34%

16%

Principais desafios

Atividades financeiras, de 
seguros e serviços 
relacionados (317) 

Cooperativas de crédito rural 88 0,4 

Outras atividades (2549) 
Organização para utilização coletiva de 
infraestrutura, 
terra, etc. 

2.549 12,9 

Fonte: SENAES/2013. 

 

 
Quando interrogados sobre os desafios e conquistas dos EES, verificou-se que os 

maiores desafios apontados dizem respeito à adequada geração de renda para os sócios e a 

viabilidade econômica dos próprios EES, conforme demonstrado no gráfico 5. Por sua vez a 

integração coletiva, a renda e a prática da autogestão e da democracia são as principais 

conquistas, conforme demonstrado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Principais desafios dos empreendimentos – Brasil (2010-2012). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2013. 

 

Com relação às conquistas alcançadas, verificou-se um relativo equilíbrio entre as duas 

últimas respostas apresentadas no gráfico 5, no entanto, a maioria dos empreendedores 

entrevistados respondeu que a principal conquista do empreendimento é a integração do grupo 

/ coletivo (24%), o que por certo é um resultado extremamente significativo no mapeamento, 

tendo em vista que a solidariedade é um dos principais valores a serem fomentados pela 

economia solidária. A segunda resposta mais incidente referente ao avanço voltou-se à geração 

de renda / obtenção de maiores ganhos (21%), sendo esta outra importante informação coletada 

pelo mapeamento, uma vez que demonstra na possibilidade de melhoria de qualidade de vida 

das pessoas envolvidas em função do empreendimento, e, consequentemente, em sua 

viabilidade econômica. 
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Gráfico 5: Principais conquistas dos empreendimentos – Brasil (2010-2012). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAES/2013. 

 

Santos (2014) destaca que respeitando o protagonismo dos EES, a organização popular 

do movimento da economia solidária é retratada por uma dinâmica em que o “popular” é pensado 

em torno da contradição “forças populares versus poder dominante”, uma vez que não há um 

sujeito único, determinado para caracterizar “povo”, mas sim a confluência de sujeitos que 

acreditam na economia solidária como ativação econômica dos pobres, como instrumento capaz 

de superar as privações de capacidades e desafiar as normas e valores estabelecidos pelo 

sistema em prol de uma sociedade melhor. Enfatiza ainda que: 

 
O protagonismo dos EES é um entendimento comum no movimento da economia 
solidária. O EES é considerado ator central no conjunto das relações. Os EES 
possuem grande respeito dos demais atores e exercem influência sobre eles, 
possuindo a capacidade de não só fazer escolhas, mas garantir a efetividade das 
mesmas dentro de seu universo de relações. Quando o trabalhador do EES diz 
“Eu não tenho medo, enquanto empreendedor, de estar discutindo com o 
governo a sua participação num processo de construção coletiva. Porque muitas 
vezes o medo advém da ignorância daquele segmento” (fala de trabalhador 
associado durante III Plenária Nacional de Economia Solidária), está 
assegurando sua capacidade de se posicionar diante de relações estabelecidas 
entre os diferentes atores e garantir suas condições de poder no interior do 
movimento. (Santos, 2014, p. 203) 

 

 
Com o mapeamento, as pesquisas sobre a economia solidária no Brasil passam a dispor 

de uma importante base de informações. Ao agregar informações dos 19.708 empreendimentos 

do último mapeamento, somando-se ao mapeamento anterior, alcança-se montante superior a 

33.000 empreendimentos mapeados nas 27 Unidades da Federação, sobre a gênese dos 
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empreendimentos, suas estratégias de desenvolvimento e os benefícios que aportam para seus 

integrantes e seus entornos sociais. Essa base de dados propicia análises a partir de uma visão 

ampla do perfil socioeconômico e das práticas de gestão da economia solidária.  

Os estudos acadêmicos sobre a economia solidária multiplicaram-se nos últimos anos, e 

a existência de informações abrangentes e sistematizadas a respeito permitiu as pesquisas com 

abordagem qualitativas, valiosas para o exame dos traços particulares dessas organizações, 

explicitando suas tendências predominantes e seus efeitos sobre as condições de vida dos 

trabalhadores.  

O Mapeamento permite uma mudança nas análises e a rediscussão de teorias 

importantes, presentes no debate acadêmico e político. No espaço reservado a essa discussão, 

massificam-se significativas possibilidades, e viabilizam-se a exploração de informações que 

permitam debater e apresentar qualitativa e quantitativamente essas organizações econômicas, 

do ponto de vista das inovações que introduzem no modo de agenciar seus recursos produtivos, 

humanos e materiais, e assim responder a suas necessidades e objetivos. 

A política de economia solidária no Brasil, de 2003 aos dias atuais, avançou 

significativamente em termos quantitativos, o que pode ser avaliado pelos indicadores do 

mapeamento e ainda pelo montante de ações realizadas, mas também em termos qualitativos, 

dada a orientação política de priorizar a pauta da economia solidária, afirmando-a como política 

de Estado, e institucionalizando-a.  

Certamente, muitas lacunas devem ainda ser sanadas e muitos obstáculos superados, 

realidade compreensível dada a conjuntura política e econômica, bem como a trajetória histórica 

da sociedade brasileira. Dentre as fragilidades, algumas destacam-se e merecem atenção 

especial. A necessidade de disseminação da compreensão do significado e do diferencial da 

economia solidária em detrimento da economia capitalista tradicional é imperativo, pois do 

contrário torna-se inviabilizada a possiblidade de afirmação desta pauta como política pública. 

Além disso, verifica-se que o fomento aos empreendimentos da economia solidária deve 

percorrer um ciclo planejado e estratégico, onde a linha de chegada ou finalização seja 

concomitante ao processo de emancipação do empreendimento, para que não se estabeleça um 

elo de dependência ou subordinação ao Estado ou a agentes públicos. 

No caso brasileiro, a trajetória da política pública é marcada pela desigualdade e 

desequilíbrio político-espacial, uma vez que as regiões Norte e Nordeste destacam-se por 

desvantagem em quantitativo de incentivos e recursos governamentais, se comparadas com as 

outras regiões brasileira, em especial as do eixo Sul e Sudeste. Sendo que tal realidade influencia 

significativamente na composição dos indicadores regionais brasileiros, restando as regiões 

Norte e Nordeste a ocupação de posições desvantajosas com relação aos indicadores de 

desenvolvimento de uma forma geral. 

Neste sentido, o redesenhar de política que busque atender efetivamente às 

especificidades brasileiras é determinante para o melhoramento dos resultados alcançados pelas 



200 

Capítulo 4 - A Secretaria Nacional de Economia Solidária:  

avanços e desafios da gestão pública no Brasil 

 

 

 

políticas públicas nacionais. Em se tratamento de política específica e diferenciada como a 

Economia Solidária, que de certa forma representa a negação de valores chancelados pela 

economia capitalista, tal atenção e cautela necessita ser redobrada. 

No capítulo a seguir serão demonstradas algumas especificidades das políticas públicas 

de economia solidária na Região Norte brasileira, em especial do extremo Norte do Brasil, o 

Estado do Amapá, que se apresenta como objeto central desta investigação, e que possui 

particularidades merecedores de estudo mais aprofundado e dinâmico, os quais compõem a 

etapa final desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 

5 

- METODOLOGIA DA PESQUISA - 
 

 

 

Estudos voltados à economia solidária começam a se difundir em todo mundo, dados 

os conflitos, inovações e contradições da proposta no contexto econômico mundial em que se 

vive. No Brasil, a temática conquistou espaço, de forma mais significativa, nos últimos dez anos, 

no mesmo contexto em que se consolida e afirma como política pública por meio da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES). A análise das estratégias da gestão da política 

púbica de fomento desse segmento tão complexo e cheio de incógnitas torna-se muito 

importante como mecanismo de reflexão da política, e de composição de um acervo 

bibliográfico ainda em construção.  

Na linha do que se referiu na introdução, a questão central desta investigação é: quais 

os impactos da política pública de fomento à economia solidária junto aos empreendedores do 

Estado do Amapá? Neste sentido, o objetivo deste estudo foi, de uma maneira mais geral, 

analisar as políticas de apoio à economia solidária e a gestão desta política no Brasil, e de 

forma mais específica, no Estado do Amapá, procurando ainda, com recurso ao estudo de caso, 

identificar impactos, avanços e fragilidades, em especial junto aos empreendimentos 

econômicos solidários retratados nos quatro estudos de caso que compõem o capítulo de 

resultados desta investigação. 

Embora a presente pesquisa tenha como objetivo a avaliação de política pública, o que 

lhe atribui caráter empírico, os quatro primeiros capítulos lançam mão de pesquisa bibliográfica 

e documental, como forma de esclarecer as categorias questão social e pobreza no Brasil, e 

ainda Estado e Políticas Públicas. Buscou-se mensurar também as principais divergências e 

similitudes entre as conceituações e posicionamentos teóricos sobre as categorias crescimento, 

progresso, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável.  

A reflexão sobre as categorias apresentadas, introduz e viabiliza uma análise mais 

específica demandada por esta pesquisa, que é o esclarecimento dos conceitos, variações 

 

Metodologia da Pesquisa 
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teóricas, origem e evolução da economia solidária. Sendo que a discussão conceitual culmina 

com a análise da política da economia solidária no Brasil, seus avanços e principais desafios, 

ocasião em que se buscou reflexão de autores contemporâneos que discorrem sobre o tema, 

muitos deles inseridos na gestão da política pública em questão, como Paul Singer, Secretário 

Nacional da Economia Solidária desde a criação da SENAES, Valmor Schiochet, que também 

é vinculado à gestão da Secretaria, entre outros nomes importantes. 

Para o desenvolvimento do estudo, partiu-se dos seguintes pressupostos teóricos: (i) a 

política pública de fomento à economia solidária contribui para a elevação da renda e da 

capacidade de gestão dos empreendedores contemplados; (ii) a SENAES e os demais órgãos 

de fomento à economia solidária, possuem uma gestão democrática e participativa junto aos 

empreendimentos atendidos; e (iii) a economia solidária viabiliza inclusão social, sendo viável 

nas perspectivas econômica e social para os sócios dos empreendimentos. 

Como estratégia de desenvolvimento da investigação, optou-se pela realização de 

quatro estudos de casos de empreendimentos econômicos solidários no Estado do Amapá, 

considerando que esta abordagem, como bem ressalta Yin (1994), se adapta à investigação, 

quando o investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que dificulta a 

identificação das variáveis consideradas importantes, quando o investigador procura respostas 

para o “como?” e o “porquê?”, quando o investigador procura encontrar interações entre fatores 

relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a 

que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende 

apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo. 

 

5.1 DEFINIÇÕES DO INSTRUMENTAL METODOLÓGICO 

 

Para a apresentação da definição metodológica da pesquisa, torna-se importante ilustrar 

os objetivos estipulados pelo estudo: (a) compreender a trajetória da pobreza, questão social e 

das políticas públicas no Brasil, bem como as estratégias adotadas para o enfrentamento à 

pobreza; (b) apresentar a evolução da Economia Solidária, sua origem, conceitos e reflexos 

sociais e econômicos; (c) compreender a estrutura, missão estratégica e a forma de gestão da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária do Brasil (SENAES); (d) contextualizar as políticas 

realizadas pela SENAES e demais Instituições de fomento à economia solidária no Estado do 

Amapá, de forma a enfatizar a percepção dos gestores, sociedade civil organizada e 

empreendedores contemplados; e (e) demonstrar os resultados da análise de quatro casos de 

empreendimentos econômicos solidários no Estado do Amapá, de maneira a viabilizar a 

compreensão suas formas de gestão, estruturas, resultados para os sócios e impactos das 

políticas de fomento. 

 

Metodologia da Pesquisa 
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Com relação aos objetivos, destaca-se que a metodologia possui dois focos: (i) 

apresenta caráter exploratório, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o 

problema da investigação, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo: levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado, e análise de exemplos que estimulem a compreensão (Gil, 2008); (ii) possui ainda 

caráter explicativo, uma vez que se preocupa em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos (Gil, 2008). Este tipo de pesquisa explica o porquê 

das coisas através dos resultados oferecidos. No segundo ponto, ressalta-se que a presente 

pesquisa visa compreender os resultados da economia solidária na realidade cotidiana dos 

associados, e ainda analisar a política de fomento à economia solidária voltada aos 

empreendimentos selecionados para estudo, para o que será utilizada a Análise de Custo-

Efetividade (ACE). 

Pensou-se, num primeiro momento, em utilizar a Análise de Custo-Benefício (ACB) para 

a  avaliação dos empreendimentos selecionados por este estudo, que se baseia, de acordo 

com Cohen e Franco (1994), em uma regra bem simples, compara os benefícios e os custos 

de um projeto em particular, e se os primeiros excederem aos segundos, fornece um elemento 

de julgamento inicial que indica sua aceitabilidade. Se ocorrer o contrário, o projeto deve ser, 

em princípio rejeitado. No entanto, dada a fragilidade de organização administrativa e contábil 

dos empreendimentos delineados, tal metodologia restara inviável neste estudo.  

Para se verificar os impactos da atividade para a realidade dos empreendedores foi 

empreendida a Análise de Custo-Efetividade (ACE), na expectativa de evidenciar os avanços e 

fragilidades da política voltada ao fomento da economia solidária, a qual ultrapassa a análise 

meramente econômica, levando em consideração também os aspectos sociais de 

desenvolvimento. 

Cohen e Franco (1994) enfatizam que a ACE não exige que os benefícios sejam 

expressos em unidade monetária, sendo que Rossi, Freeman e Wright (1979) a definem 

justamente por esta característica, enfatizando que esta constitui uma técnica analítica que 

compara os custos de um projeto com os benefícios resultantes, não expressos na mesma 

unidade de medida. O objetivo é estabelecer relações entre “custos” e “benefícios” e comparar 

os custos provocados por formas alternativas de alcançar os objetivos propostos. 

Thompson e Fortess (1980) consideram que a ACE é uma resposta ao desafio que 

apresenta a prática de avaliação de projetos sociais que introduz um matiz diferente, dado que 

avalia as alternativas de decisão, tornando comparáveis todos os efeitos em termos de uma 

unidade de produto não monetária, e, comparando o impacto das alternativas. Quando se 

avaliam os efeitos do projeto em termos de unidades de produto em relação aos custos 

monetários, o resultado é uma relação ou razão custo-efetividade. 

Para o alcance dos objetivos das alíneas “a”, “b” e “c” dos objetivos desenvolveu-se 

análise bibliográfica e documental, no intuito de elucidar conceitos, divergências teóricas e 
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confrontar percepções clássicas e de pesquisadores contemporâneos sobre as categorias em 

questão. Com relação à pesquisa documental: 

 
 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 
não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e 
artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a 
fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 
filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 
programas de televisão, etc. (Fonseca, 2002, p. 32) 

 

 

Quanto à forma de abordagem, a presente pesquisa possui caráter qualitativo, que de 

acordo com Minayo (2001), trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A 

pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento 

emocional do pesquisador, mas certamente viabiliza de forma mais concreta a decodificação 

de uma realidade que não pode ser mensurada estatisticamente, a exemplo da pesquisa do 

porte do estudo de caso. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. 

Ressalta-se, no entanto, que em dois momentos desta pesquisa foram realizadas 

análises de dados, onde recorreu-se a bancos de informações previamente existentes. Na 

primeira situação, ilustrada na quarta parte, do Capítulo IV, discorreu-se sobre o mapeamento 

nacional dos empreendimentos econômicos solidários, cujo resultado fora publicado em 2013, 

ocasião em que se teve como objetivo ilustrar as principais características de tais 

empreendimentos, o qual já havia sido contemplado com analise de outras pesquisas. No 

segundo momento, realizou-se análise inédita do mapeamento dos empreendimentos 

econômicos solidários do Estado do Amapá, cujos dados encontram-se disponíveis em portal 

on line vinculado à SENAES, sem, contudo, apresentar análise de dados, as quais foram 

desenvolvidas por este estudo, na terceira parte do Capítulo IV.  

Com relação aos procedimentos técnicos, a pesquisa adotou o estudo de caso. O 

capítulo de resultados apresenta as informações alcançadas pelos estudos de caso, por meio 

da técnica de observação in loco, análise documental e realização de entrevistas.  

Conforme ressalta Severino (1941), os casos escolhidos para a pesquisa devem ser 

significativos e bem representativos, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização 

para situações análogas, autorizando inferências. Os dados devem ser coletados e registrados 

 

Metodologia da Pesquisa 



205 

EEEMMMMS 

 

Capítulo 6 – Gestão da economia solidária no Estado do Amapá – Brasil:  

avanços, fragilidades e estratégias de desenvolvimento  

 

com o necessário rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo. Devem ser 

trabalhados mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados.  

Araújo (2008) revela que estudo de caso é uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente 

envolvidos diversos fatores.  

A entrevista possui uma importância significativa no estudo de caso, pois através dela o 

investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências já que ela “é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 134). 

Optou-se pela utilização de entrevista semiestruturadas e não-estruturadas. As 

entrevistas semiestruturadas viabilizam uma certa liberdade ao pesquisador, para ir além das 

respostas, de uma maneira que pareceria prejudicial para as metas de padronização e 

comparabilidade. Neste método, o entrevistador pode buscar tanto o esclarecimento quanto a 

elaboração das respostas dadas, pode registrar informação qualitativa sobre o tópico em 

questão. (May, 2004) 

Além da entrevista com gestores da política de economia solidária de diferentes órgãos 

e entidades, bem como com lideranças e sócios dos empreendimentos econômicos solidários, 

realizou-se diálogos informais com servidores e também com empreendedores. Além da 

observação in loco, e da análise documental, que garantiu uma compreensão mais sistêmica 

das informações alcançadas. 

Com relação à técnica de entrevistas não-estruturadas, May (2004) enfatiza que ela 

prevê a capacidade de desafiar as preconcepções do pesquisador, assim como permite ao 

entrevistado responder perguntas dentro da sua própria estrutura de referência. Neste sentido 

utilizou-se esta técnica junto aos empreendedores e líderes dos empreendimentos 

entrevistados, e a técnica de entrevistas estruturadas junto aos gestores da economia solidária. 

O quadro metodológico apresentado a seguir sintetiza os métodos e técnicas utilizadas 

pela pesquisa em cada capítulo. 
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Quadro 4: Quadro metodológico da Investigação. 

Capítulo 
Metodologia com 

relação ao 
Procedimento técnico 

Técnicas de Pesquisa 

Pobreza e Desenvolvimento: evolução do 
quadro teórico  

Pesquisa bibliográfica Análise de conteúdo 

Estado e Políticas Públicas: tendências e 
desafios no contexto capitalista  

Economia Solidária como mecanismo de 
combate à pobreza e desenvolvimento 
social: conceitos, propósitos e focos de 
atuação  

Gestão da Política Nacional de Economia 
Solidária no Brasil: estratégias de atuação 
da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES)  

Pesquisa Bibliográfica e 
Pesquisa Documental 

Análise de conteúdo 

Recolha, tratamento e análise de dados: o 
papel da economia solidária no combate à 
pobreza e no desenvolvimento do Estado do 
Amapá, uma análise do modelo de gestão 
utilizado 

Estudo de Caso, 
Pesquisa Bibliográfica e 
Pesquisa Documental 

Análise de conteúdo,  
Análise e interpretação de 
dados 
Entrevistas 
Observação in loco 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM ESTUDADOS 

 

Na presente investigação, utilizou-se estudos de casos múltiplos, que de acordo com 

Gil (2009), “estuda conjuntamente mais de um caso para investigar determinado fenômeno”. 

São utilizados com vistas a estabelecer comparações e testar e aperfeiçoar teorias. 

Para selecionar os empreendimentos, utilizou-se como base a amostragem 

propositalmente estratificada, que é definida por Patton (1990) como aquela que focaliza as 

características de um subgrupo particular para facilitar sua comparação com outros subgrupos, 

e ainda os critérios da amostragem de casos selecionados aleatoriamente, os quais, de acordo 

com Patton (1990), são mais indicados para garantir confiabilidade ao estudo. Na tabela 14 é 

sintetizada a população-alvo da pesquisa, com quem serão realizadas entrevistas. 

Neste sentido, foram selecionados quatro empreendimentos de nichos econômicos 

diferenciados e de diferentes localizações do Estado do Amapá, no intuito de se garantir análise 

mais diversificada das políticas de fomentos e de seus resultados junto aos empreendedores. 

No capítulo de resultados, além da apresentação da análise realizada junto aos 

empreendimentos, buscou-se elucidar a atuação dos órgãos de fomento à economia solidária 

no Amapá, bem como apercepção dos gestores sobre a política de fomento. A tabela 14 refere-

se ao demonstrativo de entrevistas desse estudo. 
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Tabela 14: Demonstrativo da população-alvo da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os empreendimentos econômicos solidários selecionados, um deles localiza-se 

na cidade de Macapá, a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM), 

um na comunidade do Maruanum, a Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum 

(ALOMA), e dois localizam-se no município de Laranjal do Jari, a Associação de Trabalhadores 

Extrativistas de Açaí dos Estados do Pará e Amapá (ATEAEPA) e a Associação das Mulheres 

Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC). Optou-se por analisar diferentes nichos econômicos, 

focando-se então no segmento do reaproveitamento dos resíduos sólidos, alimentação, 

extrativismo e artesanato. 

 

 

  

População 
Público-alvo Nicho de 

mercado 
Quantidade 

Gestores  SETE, SRTE/AP e FBES/AP Serviço 07 

Associação de Catadores de Resíduos 
Sólidos 

Presidente e Associados 
Resíduos 
sólidos 

05 

Associação de Mulheres do Cajari Presidente e Associados Alimentação 05 

Associação dos Extrativistas de Açaí do 
Pará e Amapá 

Presidente e Associados Extrativismo 05 

Associação de Louceiras do Maruanum Presidente e Associados Artesanato 05 
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CAPÍTULO 

6 

- GESTÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ – BRASIL: AVANÇOS, 

FRAGILIDADES E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO - 

 

 

 

 

A Região Norte contempla quase a metade da área territorial do Brasil, possuindo a 

maior extensão, que é dividida entre sete estados, abriga a maior floresta tropical do mundo, a 

Amazônica, e entre as densas matas e os grandes rios uma imensidão cultural e étnica é 

celebrada. Neste capítulo será analisada a política pública de economia solidária no extremo 

norte do Brasil, o Estado do Amapá, buscando-se compreender os principais avanços 

alcançados e desafios a serem enfrentados. Neste sentido, faz-se necessária a compreensão 

da contextualização da área de estudo, o Estado do Amapá, bem como seus mecanismos 

organização e a realidade socioeconômica diante do cenário nacional em que está inserido. 

Este capítulo encontra-se estruturado em quatro partes. Na primeira será analisada a 

área de estudo desta investigação, o Estado do Amapá, onde buscou-se evidenciar os aspectos 

mais importantes de sua história, sua inserção geográfica e os indicadores do mercado de 

trabalho. 

A segunda parte voltou-se à análise das instituições que fomentam a economia solidária 

no Amapá, em especial, à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, a 

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, a fim de mensurar suas formas de atuação 

junto aos empreendimentos e as estratégias de fomento. 

Na terceira parte do capítulo analisou-se os resultados do mapeamento dos 

empreendimentos econômicos solidários realizado nacionalmente, cujos resultados foram 

divulgados em 2013, onde serão demonstrados o perfil socioeconômicos destes no Amapá, as 
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formas de gestão adotadas, os fomentos recebidos pelos empreendimentos por meio das 

políticas públicas, e os principais resultados dos empreendimentos. 

Por fim, na quarta e última parte do capítulo, destinou-se à apresentação dos estudos 

de caso realizados como objeto central de análise desta pesquisa, sendo avaliados quatro 

empreendimentos econômicos solidários amapaenses: a Associação de Catadores de 

Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM); a Associação de Mulheres Agroextrativistas do Alto 

Cajari (AMAC), do município de Laranjal do Jari; Associação dos Trabalhadores Extrativistas 

do Açaí dos Estados do Pará e Amapá (ATEAEPA), também localizada no município de Laranjal 

do Jari; e a Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA), da Comunidade do 

Maruanum (Distrito rural de Macapá). Buscou-se compreender a realidade e perfil dos 

empreendimentos, as políticas de fomento recebidas, seus principais avanços alcançados e 

desafios a serem enfrentados. 

 

6.1 O ESTADO DO AMAPÁ: CARATERÍSTICAS, PERFIL SOCIOECONÔMICO E MERCADO 

DE TRABALHO 

 

O Estado do Amapá é, juntamente com os Estados do Acre, Rondônia, Roraima e 

Tocantins, os Estados mais recentes do conjunto de Unidades Federativas do Brasil, havendo 

sido criados pela Constituição Federal de 1988. Até então, o Amapá existia na condição de 

Território Federal, sem autonomia administrativa e financeira, estando vinculado diretamente à 

União, como estratégia para garantir a posse integral das terras e impedir qualquer investida 

estrangeira.  

Porto (2005, p. 13) ressalta que “os Territórios Federais criados foram Fernando de 

Noronha (1942) (arquipélago desmembrado do Estado de Pernambuco), Amapá, Rio Branco 

(atualmente se constitui no Estado de Roraima), Guaporé (atualmente é conhecido como 

Estado de Rondônia), Ponta Porã e Iguaçu (1943) ”.  

Importante ressaltar que o Estado do Amapá, assim como a maioria dos Estados que 

funcionaram na condição de Território Federal, foi marcado por muito tempo pela escassez 

demográfica, se comparada aos grandes centros brasileiros, bem como pelo raquítico 

investimento em infraestrutura e políticas sociais, o que resulta em desigualdade econômica e 

social entre as regiões até a atualidade. 

A partir da criação do Estado, em 1988, e da necessidade de se auto organizar, e ainda 

com a intensificação dos problemas sociais e econômicos gerados pela pressão do crescimento 

populacional sobre os equipamentos sociais públicos, surge a necessidade de planejamento 

local, ressaltando-se, em especial, dois programas de governo implantados com objetivo de 

desenvolver o Estado, quais sejam: o Plano de Ação Governamental, no período de 1992-1995, 

e o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDSA), no período de 1995-2002. (PORTO, 2005) 
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A partir, em especial do PDSA, o Estado do Amapá passa a discutir estratégias de 

gestão aliadas ao pensamento sustentável, sendo, inclusive, pioneiro em inaugurar no cenário 

brasileiro um plano de desenvolvimento com traços de sustentabilidade. De acordo com Porto 

(2005), o PDSA (1995-2002) instala as principais transformações políticas, econômicas e 

administrativas do Estado. A importância do plano está na continuidade da gestão do 

Governador João Alberto Capiberibe por dois mandatos (8 anos), onde se enfatiza a 

preocupação com as questões ambientais e sociais, pelo maior envolvimento dos movimentos 

sociais nas decisões administrativas locais, pelo seu reconhecimento internacional, bem como 

pela divulgação de produtos regionais nos mercados interno e externo, e da retomada do 

planejamento e da Ação do Estado como principal incentivador ao desenvolvimento local.  

A partir de 2003, tem-se alterado o Plano de Governo no Estado, passando-se ao Plano 

de Desenvolvimento Integrado Amapá Produtivo (2003-2010), que compôs o Governo Waldez 

Góes, que também permaneceu por dois mandatos com a titularidade de Governador de 

Estado. Neste plano foram levantadas as potencialidades econômicas de todos os municípios 

do Estado, sendo os programas delineados em consonância com os potenciais diagnosticados. 

Curiosamente, mesmo com a implementação de dois planos de desenvolvimento que, 

teoricamente, teriam boas condições de alterar os indicadores de desenvolvimento 

desfavoráveis do Estado do Amapá, na práxis social verifica-se que as condições 

socioeconômicas da sociedade amapaense permaneceram com problemáticas sociais 

preocupantes, como a elevada concentração da renda para uma pequena parcela da 

população, altos indicadores de violência urbana, saneamento sanitário precário, e 

infraestrutura que não atendem as necessidades da população. 

O Estado do Amapá possui uma série de potencialidades, dentre os Estados brasileiros 

destaca-se por sua localização no extremo norte do Brasil, e ainda por ser banhado pelo maior 

rio do mundo, em nível de água e extremidade, o Amazonas. Possui ainda características 

históricas e potencialidades econômicas significativamente diferenciadas, as quais serão 

evidenciadas no item a seguir. Serão analisados nesta ocasião um pouco da história, disposição 

geográfica, potencialidades e realidade do mercado de trabalho do Estado do Amapá. 

 

6.1.1 História e Litígios de Fronteira com a Guiana Francesa 

 

Historicamente, o Amapá é marcado por grandes conflitos internacionais com a Guiana 

Francesa, sendo as duas áreas regiões fronteiriças de importantes entidades políticas. Com a 

ocupação francesa da região das Guianas, em 1615, e a ocupação portuguesa do extremo 

norte do Pará, em 1750, a relação dessas entidades teve início, diversas vezes oscilando entre 

a aproximação e o distanciamento. (Cavlak & Granger, 2014) 
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Cavlak e Granger (2014) destacam ainda que dois acontecimentos se destacaram 

nessa história: a ocupação brasileira da Guiana Francesa, entre 1809 e 1817, e o caso do 

Contestado franco-brasileiro, que culminou na invasão da vila de Amapá, em 1895, e só foi 

resolvido em 1900.No relativo ao primeiro acontecimento, por conta das guerras napoleônicas 

na Europa, o império português dominou o pedaço francês na América do Sul apoiado pelos 

ingleses. No atinente ao segundo, além do litígio fronteiriço, a busca do ouro levou a 

desentendimentos e ao deslocamento de tropas francesas até Amapá, desbaratadas pelas 

forças locais. 

 

As tensões voltariam a se acirrar no final do século XIX com a descobertas das 
jazidas auríferas, na área do atual município de Calçoene. Com isso ocorreu 
uma sucessão de fundação de povoados franceses e a posterior proibição da 
exploração do garimpo por brasileiros. Esta situação levou a uma escala das 
animosidades entre franceses e brasileiros, com conflitos localizados e 
dualidade de poder, culminando com a invasão e massacre  francês à Vila 
do Espírito Santos do Amapá (hoje município de Amapá, no centro do Estado), 
em 1895. (CHELALA, 2009, p. 117) 

 

Chelala (2009) enfatiza que a solução acabou sendo diplomática, ambos os países 

concordaram em eleger o Governo Suíço como árbitro da questão, na qual o defensor brasileiro 

foi o Barão de Rio Branco. Em dezembro de 1900 foi proclamada a decisão, conhecida como 

Laudo Suíço, que converteu em total reconhecimento da causa em favor do Brasil, mantendo 

a tradição brasileira de competência diplomática na solução de suas contendas internacionais. 

Território federal até 1988, quando passou a ter autonomia de Estado, o Amapá tem 

uma história de disputa e litígios que envolve espanhóis, portugueses e holandeses.  

 
Passou à condição de Território em 1943, resultado do desmembramento dos 
municípios paraenses de Almerim, Mazagão, Macapá e Amapá, sendo sua 
formação jurídica, econômica, política, administrativa e social organizada por 
gestões institucionais do Governo Federal na defesa do espaço amazônico 
(PORTO, 2003, p.21). 

 

A defesa da fronteira setentrional foi e ainda tem sido uma preocupação constante na 

história brasileira, cujas manifestações podem ser observadas nas assinaturas de acordos 

diplomáticos, assim como na exploração de seu potencial natural, explicitando-se os interesses 

por sua ocupação desde o período colonial. A história do Amapá possui fortes influências de 

sua localização em área de fronteira, é marcada por disputas pela terra, o que originou a 

construção de seus fortes, a implantação de Território Federal, como também pelas propostas 

de proteção e monitoramento do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). 
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6.1.2 Localização e informações demográficas 

 

O Amapá possui uma população estimada (IBGE, 2014) de 750.912 habitantes, 

distribuídos em 16 municípios, que somados equivalem a uma área de 143.453,7 Km², 

representando 3,70% da Região Norte e 1,67% de todo o território brasileiro. As cidades com 

maior número populacional no Estado são Macapá (Capital), com população estimada em 

446.757 habitantes, Santana, com 110.565 e Laranjal do Jari, com 44.777.  

Situado na Amazônia Oriental, o Amapá limita-se ao sul (pelo rio Amazonas) e 
a oeste (pelo rio Jarí) com o Estado do Pará, a leste com o Oceano Atlântico, 
ao Norte com a Guiana Francesa (pelo rio Oiapoque e Serra do Tumucumaque) 
e a noroeste com o Suriname (pela Serra do Tumucumaque). Possui 1.691 km 
de fronteira nacional e 707 km de estrangeira. É atravessado pela linha do 
Equador, sendo que sua área representa 3,71% da Região Norte e 1,68% da 
área nacional (PORTO, 2003, p. 21).  

 

Segundo ainda a as informações do IBGE (2014), a renda média per capita mensal no 

Estado do Amapá é de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais),  que possui uma 

densidade demográfica de 4,69 habitantes por quilômetro quadrado.  

 

Mapa 1: Estado do Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://casteloroger.blogspot.com.br/2011/04/o-estado-do-amapa. 

 

Mapa do Brasil 
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De acordo com as informações do Censo/IBGE, o Amapá possuiu o maior crescimento 

demográfico do País na última década, conforme demonstrado pela tabela a seguir: 

 

Tabela 15: Crescimento demográfico – Amapá – Norte – Brasil (2000-2010). 

  População em 
2000 

População em 
2010 

Crescimento (%) 
2000-2010 

Brasil 169.799.170 190.732.694 12,33 

Região Norte 12.900.704 15.865.678 22,98 

Amapá 477.032 668.689 40,18 

Fonte: IBGE – CENSO 2010. 

 

Porto (2005) destaca que o Amapá tem grande potencial para se destacar no comércio 

exterior como um polo de distribuição de bens industrializados via regime aduaneiro especial, 

ou de matérias para a região do Caribe. Para isso, são necessários investimentos em 

infraestrutura (principalmente na BR-156; na finalização da ponte sobre o Rio Oiapoque – que 

liga o Brasil à Guiana Francesa; na ampliação do aeroporto de Macapá; na efetivação da 

Estação Aduaneira Interior no município de Santana; e no apoio às atividades voltadas ao 

turismo), e se forem criadas condições de atração de novas empresas (fiscais creditícias e de 

mercado). 

Contudo, contrariamente às potencialidades identificadas, o Estado perpetua-se até o 

momento pelo escasso incentivo empresarial, sendo marcado pelo que alguns autores, dentre 

os quais Charles Chelala (2009) denomina de economia do contracheque e pelo comércio. 

 

Tabela 16: Evolução do IDH – Amapá – Norte – Brasil (1991-2000-2010). 

Área de referência 1991 2000 2010 

Amapá 0,472 0,577 0,708 

Região Norte 0,421 0,541 0,683 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Fonte: IBGE (2010) 

 

No período de 1957 a 1997 a economia amapaense destacou-se pela exportação do 

manganês pela empresa Indústria e Comércio de Minérios S.A. - ICOMI, esta atividade serviu 

de alavanca na implantação de infraestruturas locais, as quais receberam forte incentivo estatal, 

com auxílio externo. O exaurimento do minério provocou a retirada precoce da empresa, 

elevando as preocupações locais em relação à necessidade de se propor novas atividades 

econômicas, a fim de reorganizar a economia amapaense. 

O crescimento demográfico do Amapá e a sua organização espacial estiveram 

intimamente relacionados ao processo de exportação do manganês e à instalação da ICOMI 

até a década de 1980. A partir de então, novos elementos foram inseridos, como a implantação 
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do complexo industrial do Jarí; a construção da BR-156 (liga a Capital do Estado, Macapá, ao 

município de Oiapoque, que faz fronteira com São Jorge - Guiana Francesa); a exploração de 

novos garimpos auríferos, utilizando processo mecanizado; a criação de novos municípios e a 

sua estadualização.  

Em meados da década de 1970, houve um acréscimo no fornecimento e na distribuição 

de energia elétrica com o funcionamento da Usina Hidrelétrica do Paredão, posteriormente 

denominada de Coaracy Nunes, cuja produção direciona-se principalmente para Macapá e 

Santana, em função destes municípios possuírem maior número de consumidores residenciais 

e industriais. 

Embora houvesse relativa diversificação produtiva nos anos de 1980, o desempenho 

industrial do Amapá foi e permanece bastante restrito, e seus reflexos influenciaram no declínio 

de seu consumo energético e no comportamento de seu Produto Interno Bruto - PIB no decênio 

compreendido entre 1985 e 1995, que apresentou as seguintes características: pouca 

participação na formação do PIB do País e da Região Norte; pequena participação do setor 

industrial na sua formação; significativo peso da administração pública na sua composição; e 

grandes flutuações nas suas taxas de crescimentos anuais. (PORTO, 2003)  

A década de 1990 foi de intensas transformações, podendo ser ressaltadas as políticas 

econômicas e administrativas do Estado do Amapá, tendo a saída da ICOMI do Estado 

elevando fortemente o índice de desemprego, desestruturando o município de Serra do Navio, 

onde funcionava a base de mineração, e, consequentemente, causando inchaço populacional 

em Macapá e Santana, para onde a maioria dos desempregados se dirigia à procura de 

melhores oportunidades. 

Destacaram-se no Estado na década de 1990, a implantação da Área de Livre Comércio 

de Macapá e Santana – ALCMS e a atuação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do 

Amapá - PDSA, diretriz do Governo de João Alberto Capiberibe (1994-2001) que buscava o 

crescimento econômico do Estado, aliado à preocupação de preservar o meio ambiente. Estes 

mecanismos refletiram diretamente na distribuição da população urbana e rural amapaense, 

principalmente nos municípios de Macapá, Santana e Laranjal do Jari, que juntos possuem a 

área mais populosa e urbanizada do Estado. 
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6.1.3 Mercado de trabalho e potencialidades econômicas 

  

A População Economicamente Ativa – PEA5 do Estado do Amapá (IBGE, 2010) foi 

estimada em 285.000 pessoas, sendo a População Ocupada6 composta por 248.000 pessoas 

e a taxa de População Desocupada é de 13,1%, superior à média nacional (8,3%). A taxa de 

desocupação, no Amapá, foi estimada em 9,6% no 1º trimestre de 2015, a segunda maior taxa 

entre as Unidades da Federação no período; Entre as unidades da federação, Rio Grande do 

Norte teve a maior taxa (11,5%) e Santa Catarina, a menor (3,9%).  A população ocupada foi 

estimada em 302 mil, refletindo variação de -2,3% na comparação com o trimestre anterior e 

2% frente ao mesmo trimestre de 2014. No 1º trimestre de 2015, 77,4% dos empregados no 

setor privado tinham carteira de trabalho assinada, apresentando avanço de 1,4 ponto 

percentual em relação a igual trimestre de 2014 (75,9%). Em relação ao trimestre anterior, não 

houve variação estatisticamente significativa. 

O mercado de trabalho do Estado do Amapá tem no setor serviços o principal gerador 

de empregos, fato que se atribui à escassez de polos industriais, sendo que durante várias 

décadas grande da parte população ocupada estava inserida em empregos e funções públicos. 

A indústria e a construção civil possuem resultados modestos, mas vem apresentando resultado 

crescente nas contratações frente às vagas abertas no mercado. A seguir, na tabela 17, será 

apresentada uma tabela sintética com os indicadores de desenvolvimento amapaense, em 

comparação com os indicadores nacional e da Região Norte, de acordo com informações do 

DIEESE (2011). 

 

        Tabela 17: Indicadores de desenvolvimento – Brasil, Norte e Amapá - 2009 (em 1000 pessoas) 

Indicador Brasil Norte Amapá 

População em Idade Ativa (PIA) 162.807 12.422 504 

População economicamente ativa (PEA) 101.110 7.536 285 

Estimativa de ocupados 92.689 6.889 248 

Taxa de desocupação 8,3% 8,6% 13,1 

Número de empregos formais 
 

44.068.355 2.408.182 108.191 

Fonte: IBGE/DIEESE (2011). 

 

                                                           
5 Total de pessoas que trabalharam ou que não trabalharam nos últimos 7 dias, e procuraram trabalho 

nos últimos 30 dias (Censo Demográfico e a Pesquisa por Amostra Domiciliar – PNAD, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE). 

6 Total de pessoas que trabalharam nos últimos 7 dias (Censo Demográfico e a PNAD, do IBGE). 
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Conforme verifica-se na tabela 18, o Censo/IBGE (2010) indica que o quantitativo da 

população em situação de pobreza no Estado do Amapá é preocupante, apontando o 

percentual de 12%, bem maior que a brasileira (8,5%), sendo inferior à média da Região Norte 

(15%) e Nordeste (18%). Ressalta-se que os reflexos da pobreza são revelados na 

precariedade das moradias, e ainda na elevação dos indicadores de violência urbana. 

 

Tabela 18: População em situação de pobreza. 

Área Pobreza extrema* Total % 

Brasil 16.267.197 190.732.694 8,5 

Norte 9.609.803 53.078.137 18 

Nordeste 2.658.452 15.865.678 15 

Amapá 82.924 668.689 12,4 

 

Fonte: Censo 2010. 

 

( * )População com renda inferior a R$ 70,00 (setenta reais) mensais. 

 

De acordo com as informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômico (DIEESE/2015), o rendimento médio real habitual dos 

trabalhadores amapaenses foi estimado em R$ 1.741. Este resultado foi 1,5% menor que o 

registrado no trimestre anterior (R$ 1.768) e 0,7% inferior em relação ao obtido no 1º trimestre 

de 2014 (R$ 1.754). A massa de rendimento médio real habitual dos ocupados foi estimada em 

R$ 503 milhões, registrando redução de 4,6% em relação ao 4º trimestre de 2014.  

 

Gráfico 6: PIB do Amapá por atividade econômica (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carvalho (2010). 
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Dentro o setor terciário encontra-se o serviço público, o qual de acordo com o Censo 

IBGE (2010) representa uma um percentual superior a 45% do PIB do Estado, conforme pode 

ser visto no gráfico 6. O gráfico demonstra a realidade econômica do Estado, comprovando que 

o setor público é responsável pela geração de uma fatia significativa dos empregos. Tal fato é 

entendido por economistas e outros especialistas no assunto como um desperdício das 

potencialidades econômicas existentes no Amapá, que com uma biodiversidade sui generis e 

ainda uma localização geográfica significativamente privilegiada e estratégica apresenta uma 

grande possibilidade de crescimento econômico que impactaria, por certo, na realidade social 

da população, cuja a concentração de renda nas mãos de poucos é uma grande marca 

histórica.  

 

6.2 INSTITIÇÕES DE APOIO À ECONOMIA SOLIDÁRIA NO AMAPÁ 

 

O alcance da articulação e integração entre os órgãos que desenvolvem políticas com 

focos de ação semelhantes e/ou público alvo comum, possui uma histórica dificuldade, 

dificuldade esta apontada frequentemente nas pesquisas sobre políticas públicas. Ressalta-se, 

contudo, que tal limitação não é apenas brasileira, mas da grande maioria dos países na 

condução das políticas públicas, inclusive dos que possuem indicadores de desenvolvimento 

elevados.  

No Estado do Amapá esta realidade não é diferente, a política do trabalho, por exemplo, 

responsável pela condução da política de economia solidária, possui dificuldades substanciais 

de integrar e articular suas ações com outros órgãos voltados ao desenvolvimento econômico, 

e que contribuem direta ou indiretamente para as políticas de emprego. De acordo com Santos 

(2010, p. 171): 

 
Observa-se a necessidade de articulação entre as diferentes ações das 
políticas de emprego e renda, sendo que tal articulação compõe as diretrizes 
que foram planejadas no II Congresso Nacional do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda, realizado em 2005, e que visam, a grosso modo, 
a capacitação de funcionários do sistema, a construção de um banco de dados 
único e a criação de observatórios em emprego e desemprego nos Estados. 
Observa-se que o Estado do Amapá, assim como vários outros Estados 
brasileiros, ainda não conseguiu alcançá-las plenamente, diante das 
dificuldades encontradas para o cumprimento das orientações sugeridas pelo 
Ministério, as quais são perceptivelmente intensificadas nas Regiões Norte e 
Nordeste do Brasil, onde os acirramentos das desigualdades econômicas e 
sociais são mais intensos e recursos financeiros disponibilizados pelos cofres 
da União são substancialmente menores. 

 

Com relação à articulação dos órgãos que atuam no fomento à economia solidária no 

Estado do Amapá, esta realidade não é diferente, somando-se isso à falta de compreensão 
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voltada às especificidades deste setor, tem-se como resultado um fragilizado aparato político 

para o desenvolvimento das ações. 

No ano de 2005, o Governo do Estado do Amapá implementou uma nova estruturação 

na dinâmica de funcionamento dos órgãos do Estado, por meio da instalação das Secretarias 

Especiais de Governo, as quais condensavam eixos de atuação comuns. Neste sentido, foram 

implementados quatro Secretarias Especiais, que passaram a ser conhecidas popularmente 

por “Super Secretarias”: Secretaria Especial de Gestão; Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Social; Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico; Secretaria 

Especial de Infraestrutura.  

A política de fomento à economia solidária é desenvolvida oficialmente no Estado por 

meio da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (SETE), que integra o conjunto da 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMA), Secretaria de Indústria e Comércio (SEICOM), Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SETEC), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Instituto de 

Desenvolvimento Rural (RURAP), Agência de Fomento do Amapá (AFAP), Agência de 

Desenvolvimento do Amapá (ADAP), Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 

do Amapá (IMAP), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA).  

Embora a SETE possua a incumbência institucional de planejar e executar as políticas 

de fomento à economia solidária, cada órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico possui uma forma de atuação específica que pode contemplar a economia solidária, 

as quais são serão sintetizadas a seguir: 

 

 ADAP -  tem por finalidade apoiar a implementação, o acompanhamento e a avaliação 

de políticas públicas de desenvolvimento do Estado, através da captação e aplicação 

de recursos financeiros por meio de programas e projetos, geração e disseminação de 

informações sobre a realidade social e econômica, viabilização da assistência 

institucional e técnica aos municípios, aos órgãos estaduais e a outros agentes de 

desenvolvimento e oferta à sociedade de elementos de conhecimento a soluções dos 

programas e os desafios do desenvolvimento do Estado do Amapá. 

 AFAP – tem por missão desenvolver a economia do Estado do Amapá, facilitando o 

acesso ao crédito para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos locais.  Criada 

em 23 de dezembro de 1998 pelo Decreto nº 3213, a Agência de Fomento do Amapá 

S/A, conhecida também como o Banco do Povo, é uma empresa pública de capital misto 

que tem como seu principal e único acionista o Governo do Estado do Amapá. Abriu as 

portas no dia 4 de abril de 2000. Sua primeira cliente foi uma artesã que confeccionava 

bichos de pelúcia. O Banco do Povo tem hoje uma equipe especialista em superação 
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de metas e um apetite muito grande por ser novamente referência no mercado do crédito 

produtivo orientado. 

 IEPA - Sua missão é gerar, promover e divulgar conhecimentos científicos e 

tecnológicos para a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento dos recursos 

naturais em benefício da população amapaense. A trajetória para criação do IEPA 

remonta a década de 60, com a criação do Museu Comercial, também chamado de 

Museu Industrial, em 29 de janeiro de 1985, destinado a manter uma exposição 

permanente e elucidativa aos produtos regionais. É criado em 01 de outubro de 1991, 

através do Decreto nº 0191. 

 IEF - um aparato estatal para fomentar o desenvolvimento socioeconômico através do 

uso sustentável das florestas. Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, criado 

através da Lei 1.077 de 02 de abril de 2007 e regido segundo Estatuto aprovado sob o 

Decreto nº 4957 de 28/12/ 2008. Dentro de suas atribuições estão a promoção, apoio e 

incentivo, em articulação com órgão afins, do manejo florestal sustentável, 

florestamento e reflorestamento, ações com foco no desenvolvimento local, através de 

assistência técnica e extensão florestal. Também é responsável pela gestão da Floresta 

Estadual do Amapá (2,3 milhões de ha) de forma compartilhada com a Sema. 

 IMAP - Criado através da Lei 1078 de 02 de abril de 2007, entidade autárquica dotada 

de personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, com patrimônio e receitas próprios, autonomia administrativa e financeira, 

com sede e foro em Macapá, tem por finalidade executar as políticas de meio ambiente, 

quanto ao Licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental; e de gestão do 

espaço territorial do Amapá, quanto à regularização fundiárias e desenvolvimento de 

assentamentos urbanos e rurais. 

 SEMA – órgão da Administração Direta criado para formular e coordenar as políticas de 

Meio Ambiente do Estado, com responsabilidade de fiscalização ambiental, e ainda 

elaboração e execução da política pública voltada ao meio ambiente. 

 SEICOM – órgão governamental responsável pelo planejamento e execução das 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da indústria, do comércio e da 

mineração no Estado do Amapá. 

 SDR – órgão da Administração Direta, responsável pelo planejamento e execução da 

política de desenvolvimento rural do Estado do Amapá. 

 SETEC - órgão da Administração Direta, responsável pelo planejamento e execução da 

política de fomento à ciência e tecnologia do Estado, considerando fatores geográficos, 

culturais e da biodiversidade do Estado. 

 RURAP – órgão da administração direta voltado à implementação da política de 

desenvolvimento rural do estado, através dos serviços de assistência técnica e extensão 
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rural aos agricultores familiares, assim como da ação articulada junto a toda a cadeia 

produtiva do setor, visando promover as condições de sustentabilidade alimentar, 

socioeconômico e ambiental do Amapá. 

 

Além dos órgãos estaduais, a economia solidária é ainda fomentada no Amapá pelo 

Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES), e pela Superintendência Regional de 

Trabalho e Emprego do Amapá (SRTE/AP), que é vinculada diretamente ao Ministério do 

Trabalho e Emprego, onde está inserida a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES). 

Selecionou-se para análise mais particularizada os órgãos/entidades que possuem em 

seu organograma setor específico para atendimento ou fomento à economia solidária. Neste 

sentido, serão analisadas as formas de atuação e mecanismo de fomento realizados pela 

SETE, pela SRTE/AP e pelo FAES, sendo que para tanto foram realizadas entrevistas com os 

gestores maiores dos órgãos, e com os chefes imediatos pelo setor responsável pela política 

de economia solidária, no caso da SETE e SRTE/AP, e no caso do FAES, entrevistou-se as 

três representantes do Fórum no Estado do Amapá, totalizando a realização de sete entrevistas. 

 

6.2.1 Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Amapá  

 

A SETE tem a missão institucional de formular, coordenar e implementar políticas 

públicas de emprego, trabalho e renda, visando à inserção produtiva das pessoas em idade 

economicamente ativa, priorizando a demanda de maior vulnerabilidade social, procurando 

melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Amapá e valorizar a força de trabalho.  

Desenvolve suas atividades através de dois eixos de atuação, o fortalecimento das 

políticas de inserção no mercado formal, através da Coordenadoria de Trabalho, e o incentivo 

e fortalecimento da cultura empreendedora no Estado, por meio da Coordenadoria de 

Empreendedorismo. Em atenção ao objetivo do presente estudo, limitar-se-á a análise das 

políticas de fomento ao empreendedorismo realizadas pela Secretaria. (Santos, 2010) 

As ações da Coordenadoria de Empreendedorismo são oriundas de um mesmo 

programa, que abrange núcleos com distintas funções dentro da proposta, como o Apoio aos 

Micro e Pequenos Investimentos, o Desenvolvimento do Artesanato e à Produção Familiar, o 

Fomento ao Crédito Assistido, e o Associativismo e Economia Solidária.  

O Núcleo de Associativismo e Economia Solidária (NAES) tem o propósito de divulgar 

a cultura do associativismo e cooperativismo como alternativa empreendedora de geração de 

emprego e renda e estimular a organização das entidades, por meio de apoio institucional. 

Realiza o apoio técnico e viabiliza a capacitação de cooperativas e associações, estimulando a 

expansão de experiências associativas de caráter produtivo. 
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Em 2009, este Núcleo participou de reuniões com a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária – SENAES, resultando na abrangência do Estado do Amapá no processo de 

mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários que foram custeados, orientados e 

acompanhados pela SENAES, por meio da representação do Fórum Amapaense de Economia 

Solidária. Este Núcleo é o responsável no Estado pela organização das Conferências Estadual 

e Municipais de Economia Solidária, com a parceria da SENAES, Superintendência Regional 

do Trabalho, Agência de Desenvolvimento do Amapá, além de componentes da sociedade civil 

organizada. 

No item a seguir serão demonstrados os principais avanços e dificuldades encontrados 

para o desenvolvimento da política de fomento à economia solidária na perspectiva dos 

gestores da SETE. 

 

6.2.1.1 Fomento à Economia Solidária 

 

Para a mensuração da política e incentivos à economia solidária pela SETE, realizou-

se entrevista com a Secretária Estadual de Trabalho e Empreendedorismo, bem como com a 

Gerente do NAES. As entrevistas foram realizadas no início do mês de maio de 2015, no espaço 

de funcionamento da SETE.  

A Secretária da SETE encontra-se desempenhando a função desde janeiro de 2015, 

junto com grande pare da equipe do atual Governo, cabendo ressaltar que em outubro do ano 

passado houve eleições para Presidente da República, Senador, Governador de Estado e 

Deputados, sendo que no Estado do Amapá o Governador da gestão passada foi candidato à 

reeleição, não vencendo o processo, o que viabilizou a alteração de todo o quadro político de 

primeiro escalão de governo, e, consequentemente, uma quebra no ciclo das políticas públicas. 

A gerente do NAES encontra-se nomeada para a função há apenas dois meses, e 

revelou não possuir experiência profissional ou acadêmica com a economia solidária, 

possuindo formação em Direito. Afirmou estar estudando a política e o segmento, seus 

significados e possibilidades, a partir de materiais teóricos, bem como de experiências 

apresentadas por outros estados da federação. A maioria das respostas às inquirições às duas 

gestoras foram semelhantes, razão pela qual optou-se por descrever predominantemente a 

percepção da Secretária de Estado, apresentando a percepção da gerente nos casos de 

divergência de opinião. 

Em diálogos realizados com alguns funcionários efetivos da Secretaria de Trabalho, os 

mesmos externaram que os trabalhos da Secretaria foram severamente fragilizados nos últimos 

quatro anos de gestão, sendo ressaltado pela maioria que a Secretaria possuía um número 

elevado de ações e atividades, e executava programas de significativa importância social, os 

quais alcançaram grande visibilidade no período de 2005 a 2010, sendo que a troca de Governo 

em 2011 impactou significativamente a quantidade e qualidade de serviços ofertados. 
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Na entrevista realizada com a Secretária da SETE e a gerente do Núcleo, as mesmas 

evidenciam as dificuldades encontradas para a gestão da Secretaria, reforçando que o ciclo da 

política fora interrompido nos últimos quatro anos, onde foram suspensos e extintos ações e 

programas, e ainda pelo fato do atual Governo haver decretado contingenciamento de recursos 

a quase todos os órgãos do Estado, incluindo a SETE, dadas as dificuldades econômicas e 

financeiras pelas quais passam o Amapá e todo o Estado Brasileiro na atualidade. 

Ressalta-se que o atual Governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, já havia atuado 

como Governador no período de 2003 a 2010, período que coincide com a criação da SETE, e 

com a época apontada pelos servidores como melhor período da política do trabalho no Amapá. 

De acordo com a Secretária da SETE as ações da Economia Solidária da Secretaria 

estão previstas no Plano de Trabalho Anual, e ainda nos incentivos à participação dos 

empreendimentos econômicos solidários em eventos organizados pela SETE, onde estes 

comercializam seus produtos em feiras. 

A Secretária afirmou haver visitado no mês de março de 2015 a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES) em Brasília, numa tentativa de aproximação da gestão nacional, 

como forma de se inteirar das possibilidades e oportunidades apresentadas pela SENAES. Na 

ocasião foi informada pelo Secretário Nacional da existência de um único convênio realizado 

entre a SENAES e o Estado do Amapá, que no ato é representado pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado (SEMA), o qual tem por objeto o fomento aos catadores de resíduos sólidos 

da cidade de Macapá. 

De acordo com a gestora, nos quatro meses de sua gestão foi iniciado diálogo com 

outros órgãos do governo, incluindo a exemplo da SEMA, no intuito de se fortalecer a economia 

solidária no Estado. Em sua reunião com o Secretário da SEMA, o mesmo enfatizou que o 

recurso do convênio com a SENAES ainda não fora acessado, em função do envolvimento em 

outras prioridades. 

A Secretária informou ainda que atualmente a SETE não possui cadastro dos 

empreendedores da economia solidária, utilizando o banco de dados disponibilizado pela 

SENAES, mas informa que atualmente encontra-se em desenvolvimento um sistema de 

cadastro virtual na Secretaria, que viabilizará uma maior organização e controle de ações. 

Perguntou-se ainda à gestora sobre a existência de parceria com outras instituições 

para o fomento à economia solidária, ao que a mesma respondeu positivamente, destacando 

parceria com a SEMA, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e com o Fórum de 

Economia Solidária, embora ainda não haja nenhum planejamento ou ação concreta voltados 

à política. 

Na ocasião da entrevista a Secretária, a mesma revelou que 14,8% dos recursos da 

SETE são destinados à economia solidária, que e materializam na organização das feiras e em 

capacitações. Mencionou ainda a inexistência de avaliação à política, estando o Núcleo de 

fomento à economia solidária em etapa de elaboração do instrumento. 
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6.2.1.2 Avanços e dificuldades na política de fomento à economia solidária na percepção dos 

gestores 

 

Quando questionada sobre as principais dificuldades percebidas para o 

desenvolvimento da política de economia solidária, ambas as gestoras responderam ser a 

limitação orçamentária, principalmente em função dos recursos da Secretaria haverem sido 

contingenciados desde o início de 2015. Afirmaram que atualmente a SETE não possui nenhum 

convênio em vigência para o desenvolvimento da política de economia solidária, nem mesmo 

com a SENAES. 

Quando perguntada sobre o que poderia ser feito para o fortalecimento dos 

empreendimentos da economia solidária, a Secretária enfatiza que cursos de qualificação 

devem ser intensificados, voltados à melhoria da produção e dos serviços, bem como a 

organização de mais espaços de escoamento e feiras. 

A gerente do NAES revelou que o Núcleo realiza avaliação trimestral da política de 

economia solidária, onde é feita a apresentação das atividades desenvolvidas. No entanto, 

verificou-se que avaliação se limita à apresentação das atividades, não sendo sistemática a 

realização de avaliação das atividades nas perspectivas dos empreendedores da economia 

solidária, ou seja, avaliação externa de eficácia, ou mesmo para se avaliar a satisfação com os 

serviços oferecidos. Mencionando que estão sendo desenvolvidos instrumentos para o início 

da sistematização de avaliação para todas as ações realizadas. 

Com relação aos principais avanços da política realizada pela Secretaria no tocante à 

economia solidária, a mesma enfatizou que de acordo com os relatórios que teve acesso, em 

especial os de 2012 e 2013, percebeu o fomento da SETE a 30 empreendimentos econômicos 

solidários, e destaca ainda a participação da Secretaria no auxílio à organização das 

conferências municipais e estadual de 2014. 

Quando interrogada sobre os aspectos em que a atuação da Secretaria necessita 

melhorar, a Secretária menciona a necessidade de formar equipe para captação de recursos 

voltados à economia solidária, e ainda de expandir a parceria para fomento aos 

empreendimentos. 

 

6.2.2 Superintendência Regional de Trabalho e Emprego do Amapá  

 

Antes de passar a ser intitulada Superintendência Regional de Trabalho e Emprego do 

Amapá (SRTE/AP), a Instituição era chamada, obedecendo à tônica nacional, de Delegacia 

Regional do Trabalho no Amapá, que funcionava anteriormente como Subdelegacia do 

Trabalho do Estado do Pará. Foi criada em 24/04/1992, por meio do Decreto nº 509, na gestão 
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do então Presidente Fernando Collor de Melo, com publicação no Diário Oficial da União do dia 

27/04/1992, deixando, a partir de então, de ser subordinada a Delegacia do Trabalho do Estado 

do Pará. 

A SRTE/AP funciona em sede própria desde de 1992. Por meio da Lei nº 8.422, de 

13/05/1992, o Ministério passou a ser denominado Ministério do Trabalho e da Administração 

Federal, e por meio do Decreto nº 509, de 24/04/1992 foi criada a Delegacia Regional do 

Trabalho no Amapá, que possui uma agência de atendimento no município de Santana, além 

da sede da Capital, de Macapá. 

O Superintendência possui como missão assegurar o cumprimento da legislação 

trabalhista, implementar políticas públicas de emprego, trabalho e renda, por meio dos 

seguintes programas: Intermediações e Qualificação do trabalhador, Primeiro Emprego, 

Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Habilitação ao Seguro 

Desemprego, Economia Solidária, com vista ao desenvolvimento e bem-estar do cidadão. 

Verifica-se que a economia solidária possui programa específico no contexto da 

SRTE/AP, contando com recursos próprios para o desenvolvimento de suas ações. A política 

é coordenada pelo Núcleo de Economia Solidária (NES), que se encontra na estrutura 

organizacional da Superintendência. 

Para coleta de informações sobre a política de economia solidária executada pela 

Instituição, entrevistou-se a Superintendente Regional de Trabalho e Emprego do Amapá, e 

ainda a Chefe do NES. As entrevistas foram realizadas nos dias 29 de abril e 05 de maio de 

2015, respectivamente, nas dependências da Superintendência. Optou-se por apresentar, 

predominantemente, as respostas da Gerente do Núcleo, em função da mesma encontrar-se 

há mais tempo desenvolvendo a função e possuir uma proximidade maior com os 

empreendimentos econômicos solidários contemplados pela SRTE/AP. 

 

6.2.2.1 Políticas de incentivo à Economia Solidária  

 

A gerente do Núcleo de Economia Solidária encontra-se na função desde o primeiro 

semestre de 2009, o que lhe viabiliza um olhar mais aprofundado da realidade da economia 

solidária no Amapá e da atuação da Instituição em que atua. A gestora enfatizou desenvolver 

a atividades geralmente em parceria com as representantes do Fórum da Economia Solidária 

no Amapá (FAES), afirmando inclusive que as representantes do Fórum, em geral, utilizam o 

espaço do Núcleo da SRTE/AP para desenvolvimento de suas funções administrativas, e ainda 

a infraestrutura da SRTE/AP (transporte, equipamentos) para a realização das atividades de 

campo. 

Ao ser questionada sobre a forma de desenvolvimento do trabalho com os 

empreendimentos, a gerente afirmou que é feito em parceria com o FAES, que durante o 
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processo de organização e reconstrução do Fórum, articulou-se parcerias com projetos e 

instituições governamentais para fortalecer a economia solidária no Estado.  

Respondeu a gestora, ao ser perguntada sobre o quantitativo de atendimento mensal, 

que a SRTE/AP não possui atendimento específico, sendo este feito em conjunto de ações 

desenvolvidas com o Fórum Amapaense e parceiros. De acordo com chefe do NEF, ao Núcleo 

compete: acompanhar a execução das ações de fomento e desenvolvimento de economia 

solidária; fornecer informações e orientações referentes às políticas públicas de economia 

solidária; apoiar a implementação das ações de capacitação dos agentes na área de economia 

solidária e entre outros. 

Quando questionada sobre as ações realizadas pelo Núcleo, a gestora afirmou que além 

da divulgação e articulação para o fortalecimento do movimento de ECOSOL, o Estado conta 

com dois projetos, um regional, CFES Amazônia II – Centro de Formação em Economia 

Solidária, que atende os estados do Pará, Amapá e Tocantins, e outro firmado com o com o 

Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) Resíduos 

Sólidos/Catadores. 

Ao perguntar à chefe do Núcleo sobre a percepção dela em relação à efetividade do 

cumprimento da proposta institucional do NES, a mesma enfatiza que atualmente o Núcleo vem 

desenvolvendo o plano de ação em parceria com o FAES, e mesmo com todos os entraves já 

se conseguiu visualizar o programa ECOSOL no Estado. A Economia Solidária vem ganhando 

força e relevância e passando a fazer parte das agendas governamentais. Ressalta a 

necessidade de buscar e firmar novas parcerias, promover e apoiar eventos, seminários e 

atividades de divulgação e articulação da economia solidária.  

Com relação à condução do planejamento para a política de economia solidária, a 

gerente do NES respondeu que existem propostas de prioridades da SENAES em 2015, que 

devem ser abraçadas pela SRTE/AP, tais como: 

 

a) Ampliação do acesso ao crédito e aos investimentos sócio produtivos para a economia 

solidária; 

b) Estruturação dos instrumentos e mecanismos de comercialização dos produtos e 

serviços da economia solidária; 

c) Ações que busquem o reconhecimento público dos EES; 

d) Fortalecimento político institucional da economia solidária; 

e) Acompanhar e promover a economia solidária nas estratégias do Governo Federal de 

difusão do programa “Brasil, Pátria Educadora”7. 

                                                           
7 Programa do Governo Federal Brasileiro que visa a educação como prioridade de governo para os 

próximos quatro anos, que busca formar o cidadão com compromissos éticos e sentimentos 

republicanos. 
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Perguntou-se ainda se a SRTE/AP realiza avaliação da política de economia solidária, 

ao que a chefe do Núcleo respondeu positivamente, afirmando realizar relatório trimestral com 

a apresentação das atividades desenvolvidas. No entanto, verificou-se que avaliação se limita 

à apresentação das atividades desenvolvidas, não sendo realizada avaliação das atividades da 

superintendência nas perspectivas dos empreendedores da economia solidária, ou seja, 

avaliação externa de eficácia, ou mesmo avaliação de satisfação com os serviços oferecidos. 

 

6.2.2.2 Avanços e desafios Economia Solidária na percepção dos gestores  

 

Com relação às dificuldades encontradas para o desenvolvimento da política de 

economia solidária, a gerente do NEF afirma que os desafios são muitos, tanto no que se refere 

às políticas nacionais (realizadas pela SENAES), como as políticas desenvolvidas localmente 

pelas unidades descentralizadas (SRTE). São muitos os programas a serem desenvolvidos e 

executados, mas a quantidade de recursos humanos, materiais e principalmente de recursos 

financeiro-orçamentários comprometem a realização parcial ou até total das ações planejadas 

pela SRTE/AP. 

No que tange aos desafios a serem superados pela SRTE/AP, a gestora do NEF enfatiza 

que o fortalecimento e a expansão da economia solidária dependem fundamentalmente de um 

ambiente institucional favorável com o aperfeiçoamento e criação de leis e mecanismos que 

facilitem a formalização e funcionamento do EES, considerando os aspectos tributários, 

creditícios e de acesso pleno à seguridade social.  

Em entrevista realizada com a Superintendente, ao ser indagada sobre os principais 

avanços alcançados pela SRTE/AP, relativos à política de economia solidária, a mesma 

enfatizou que o aumento da compreensão sobre os diferenciais da economia solidária pelos 

empreendimentos e por parte da sociedade é um grande avanço, que abre espaço para a 

consolidação de uma política mais clara e intensiva. Além disso a Superintendente enfatizou o 

caráter de esclarecimento político e ética que marca a maioria dos empreendimentos, o que, 

de acordo com ela, dificulta a cooptação dos mesmos por partidos políticos e outras 

possibilidades de barganhas. 

Ao ser questionada sobre os principais desafios a serem ultrapassados pela política de 

economia solidária, a mesma enfatizou a necessidade de maior investimento em recursos 

financeiros, uma vez que em sua percepção a economia solidária avançou significativamente 

em termos de publicações e dinâmicas de disseminação e esclarecimento do segmento, no 

entanto, sem o fomento financeiro aos empreendimentos estes não têm como avançar de forma 

significativa. Revela ainda que a necessidade de consolidação da rede estadual de atendimento 

à economia solidária, é determinante para o alcance de um maior avanço qualitativo, uma vez 
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que o Estado do Amapá dispõe de Instituições Governamentais que poderiam unir esforços 

para tal fim, mas dado o caráter fragmentado das políticas, a sociedade passa a ser 

prejudicada. 

 

6.2.3 Fórum Amapaense de Economia Solidária  

 

O Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES) possui três representantes, 

funcionando como uma representação do Fórum Nacional de Economia Solidária.  Todas as 

representantes são envolvidas diretamente em movimentos sociais inseridos na economia 

solidária e passaram pela formação de gestores em Economia Solidária, sendo que uma delas 

possui o ensino superior, com formação em Comunicação Social, e as outras duas possuem o 

ensino médio completo. Para a visualização das formas de atuação do FAES, e ainda dos seus 

principais avanços e desafios, entrevistou-se, simultaneamente, as três representantes. 

 

6.2.3.1 Estrutura e forma de atuação  

 

De acordo com as entrevistadas, o FAES tem autonomia para dialogar e deliberar os 

encaminhamentos das ações de Economia Solidária (ES) com entidades governamentais e não 

governamentais (ONG’s), das bases de ES no Estado. Cabe aos órgãos de gestão possuir 

conhecimento, disponibilidade e sensibilidade para atuar junto ao movimento na construção das 

ações.   

As representantes do Fórum ressaltaram que desde 2008 o FAES vem co-executando 

projetos de economia solidária, como o mapeamento, formação em economia solidária e 

comercialização por meio de convênios com diferentes entidades: Programa de Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários da Universidade 

Federal do Pará (PITCPS/UFPA), Fundação de Apoio Cientifico e Tecnológico de Tocantins e 

Projeto Comercialização com o Instituto Marista de Solidariedade (IMS).  

Perguntou-se se o Fórum possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas 

que vise a dinamização da política de Economia Solidária, ao que as representantes 

responderam que, efetivamente, possuem parceria com a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego no Amapá (SRTE/AP), mas possui também os parceiros eventuais como 

SETE, MDA, SEMA, RURAP, SDR, Rede de Educação Cidadã (RECID) e outros. 

Quando se trata de parceria com o Governo do Estado do Amapá e municípios, as 

representantes salientam que a formação de parceria ainda é muito incipiente, pois existem 

muitos conflitos de interesse, os quais existem por falta de planejamento, transparência e em 

alguns casos, falta de capacitação do gestor, agravado pela alta rotatividade dos cargos 

comissionados. 
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Segundo as entrevistadas, os espaços de diálogo da ES nos órgãos públicos são 

comprometidos por cargos políticos, que muitas vezes não possuem o perfil técnico adequado 

para o diálogo, e até mesmo para a execução de políticas de ES com as bases. As 

representantes do FAES mencionaram como exemplo desta realidade os recursos de dois 

convênios cujo orçamento retornou aos cofres da União em 2010, por falta de gerenciamento 

técnico (da SETE), ressaltando anda outro convênio que está sendo devolvido no ano de 2015 

(também pleiteado pela SETE). Foi mencionado ainda o convênio Pró-Catador, voltado ao 

fortalecimento dos catadores de resíduos sólidos de Macapá, que foi assinado em 2013 entre 

SENAES e Governo do Estado (por meio da SEMA), que e até o momento não possuiu 

nenhuma ação executada.  

Perguntou-se às representantes se o Fórum recebe recurso para manutenção das 

atividades, ao que foi respondido negativamente, sendo que atualmente integram as ações dos 

projetos em execução com a participação FAES. 

De acordo com as entrevistadas, uma Carta de Princípios do Fórum foi construída na 

Plenária Nacional de Economia Solidária, a qual orienta os direcionamentos do Fórum enquanto 

movimento social. O objetivo é "contribuir para dar maior visibilidade a uma outra economia, em 

que a vida, a comunidade e a cooperação são o centro, e não o lucro e o individualismo”. Uma 

das entrevistadas ressalta que “ao promover a economia solidária para mais pessoas, a 

sociedade se conscientiza de que é possível viver em um mundo mais justo, solidário e em que 

não exista a marginalização e a pobreza".  

Quando perguntado às entrevistadas se Fórum participa ativamente do planejamento 

das políticas públicas de Economia Solidária no Amapá, as mesmas afirmaram que não, uma 

vez que sempre procuram as entidades governamentais para construção do planejamento, mas 

não conseguem visualizar um foco de atuação racional direcionado para esta política, ou ainda 

sentir que a ES encontra-se na lista de prioridades dos órgãos públicos, apesar de existir 

recursos dotados nas secretarias, não existem planejamentos focados para fortalecimento da 

economia solidária. Os gestores enfatizam sempre o contingenciamento das despesas e 

acabam focando em outras ações, as que são prioritárias, e a ES geralmente não integra esta 

lista. 

Indagou-se ainda sobre a forma de relação mantida entre o Fórum/AP, a SETE e a 

SRTE, havendo as representantes respondido que o Fórum tem uma boa relação com a SRTE, 

a ponto do espaço e ou sede de referência do Fórum ser o espaço do Núcleo de ES da SRTE. 

Acreditam que se a SENAES descentralizasse recurso para SRTE fortaleceria muito as ações, 

como a organização dos Fóruns de ES, reforçam que na SRTE existe entendimento de políticas 

públicas, por isso existe avanços.  

Em relação à SETE, percebe-se uma dificuldade de integrar as ações, um dos fatores é 

não existir um planejamento no Núcleo, nem mesmo a identificação dos representantes com a 

política da ES, existe uma preocupação em cumprimento de metas para justificar a existência 
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do Núcleo, e a visão não é de uma política pública, não existe continuidade de ações, uma vez 

que os gestores, em geral, encontram-se nomeados para a função sem o mínimo conhecimento 

relativo à ES, o que impede a continuidade. Por isso existe a dificuldade de diálogo e avanço, 

uma vez que geralmente os gestores não admitem a continuidade, prejudicando o processo 

autogestionário de adesão.  

As representantes enfatizam entenderem os contratempos, sendo flexíveis na 

realização de ações eventuais, mas esperam a efetividade da política. Enquanto isso seguem 

com suas ações. Enfatizam ainda que as políticas de ES não se resumem nas duas entidades 

(SETE e SRTE/AP), pois é uma política transversal, e este é o desafio ainda maior, pois 

necessita-se de maior disseminação e participação, e isso implica em maior disponibilidade da 

gestão em construir e caminhar com as bases (movimentos sociais e empreendimentos 

econômicos solidários), e o rompimento com a limitação de enxergar o FAES apenas como 

fonte de dados cadastrais para justificar ações não implementadas. 

Quando interrogadas sobre a realização de planejamento para a execução da política 

junto aos empreendimentos da Economia Solidária, as representantes afirmam que o Fórum 

tem o cronograma de ações anual: reuniões, plenárias, encontros, participação em comitês e 

co-execução de projetos, acompanhamento dos projetos juntamente com o núcleo de ECOSOL 

da SRTE.  

Perguntou-se ainda sobre as últimas ações voltadas aos empreendimentos da 

Economia Solidária, sendo enfatizadas a realização das conferências, o processo de formação 

CFES Amazônia II, a assessoria aos catadores de Macapá, a formação do grupo de trabalho 

das mulheres do FAES, o acompanhamento do Projeto Pró-Catador, e a organização do I 

Seminário dos Catadores de Macapá. 

Com relação aos instrumentos utilizados pelo Fórum para mensurar a satisfação dos 

Empreendimentos da Economia Solidária ou a efetividade da política, as representantes 

ressaltaram o mapeamento de ES, as avaliações realizadas nos encontros, feiras, oficinas, 

cursos e os diagnósticos aplicados nos projetos. 

Foi perguntado ainda como as representantes avaliam a atuação do Fórum no Amapá, 

sendo respondido que apesar de não possuir recurso, o Fórum Amapaense já realizou várias 

ações no Estado, como resultado das parcerias eventuais. Foram realizadas audiências 

públicas na Câmara dos Vereadores de Macapá e na Assembleia Legislativa do Estado, uma 

destas para fortalecer a continuidade da SENAES, enquanto mantenedora de grande parte dos 

recursos da ES no Brasil. 

De acordo com as entrevistadas, o Amapá foi recorde de público na audiência pública 

da Assembleia Legislativa, o que contribui com o resultado almejado, enfatizam que lutavam 

pela aprovação da Lei municipal de Macapá voltada à ES, a qual foi aprovada em junho de 

2014, faltando apenas ser sancionada pelo Prefeito.  
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Ressaltaram ainda as entrevistadas as conquistas nas plenárias municipais, territoriais 

e estadual, e na plenária nacional, onde realizaram o processo de formação em ES com cursos 

e oficinas em municípios e mais de 15 comunidades ribeirinhas, rurais negras e quilombolas. 

Ressaltou-se também a implementação dos quatro Fóruns Municipais, aprovação do regimento 

interno, grupo de trabalho de mulheres e formação, e a construção do projeto da III Conferência 

Estadual, bem como da realização das conferenciais.  

Enfatizaram que atualmente assessoram a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Macapá, com a atualização da associação e organização interna, bem como 

com a realização do I Seminário dos Catadores de Macapá, e por meio do acompanhamento 

do Projeto Pró–Catadores e Projeto CFES Amazônia II. Destacaram ainda o cronograma de 

ações FAES: reuniões, plenárias, atualização do regimento do FAES, comissão do Cadastro 

Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL), conclusão do planejamento 

estadual de ES entre outros. 

Perguntou-se se o Fórum tem cumprido o papel institucional proposto com relação à 

Economia Solidária, sendo enfatizado que dentro e além das possibilidades, o movimento vem 

disseminando a ES no Estado, e oferecido apoio aos empreendimentos, afirmam que para 

avançar necessitam da colaboração de todos os entes que se propõem a aderir à caminhada, 

e que buscam, a cada ação, cumprir ao que se propõem. 

 

6.2.3.2 Avanços e desafios da política de economia solidária na percepção das representantes  

 

Quando perguntado sobre as maiores dificuldades enfrentadas na atualidade para o 

desenvolvimento da política pública voltada ao fortalecimento da Economia Solidária, as 

representantes evidenciaram que a capacitação (ou a falta dela) dos gestores em ES é uma 

das maiores dificuldades. Destacam que ultimamente os EES vêm se capacitando 

constantemente na área de ES, estão politizados, e a gestão tem dificuldade de participar 

destas capacitações, são ofertadas vagas, mais não existe interesse, isso implica na execução 

das políticas públicas. Algumas vezes até conseguem acessar recurso e não conseguem 

executar ou executam de forma equivocada, por não conhecerem ou identificarem as 

demandas de ES no estado, a exemplo do que tem ocorrido no Amapá com os últimos recursos 

destinados para tal fim. 

Perguntou-se ainda o que poderia ser feito para fortalecer os empreendimentos da 

economia solidária, para o que as representantes mencionaram a importância de se garantir 

políticas de estado e sua aplicabilidade voltadas para o desenvolvimento das bases de ES como 

um dos principais desafios, de forma a se garantir fomento, espaços para comercialização, 

disseminação e expansão dos produtos. 
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Com relação aos pontos em que Fórum precisa melhorar no que tange ao 

desenvolvimento da política de economia solidária, as representantes do FAES enfatizaram 

que o Fórum, no processo de construção das políticas públicas, dialoga e busca a integração 

dos gestores públicos  para execução, visando  a contemplação dos EES, atuando no 

acompanhamento, como forma de fortalecimento do movimento, afirmam necessitar de 

estrutura para conseguirem atingir comunidades que ainda não conseguiram, bem como para 

manter e fortalecer o que já fora construído. 

As representantes enfatizaram que a luta popular sempre foi uma resposta à opressão 

e uma forma de buscar uma sociedade mais justa, a exemplo do movimento camponês, 

agroecológico, sindical, estudantil, de saúde, de mulheres e dos povos e comunidades 

tradicionais, além de tantos outros. A história da economia solidária está ligada a estas e outras 

histórias que afirmam a construção de uma sociedade solidária e pelo bem-viver. O grito e a 

ação por um mundo mais justo, seja no campo ou na cidade, é uma forma de dizer não à 

exploração, à miséria, à violência, ao machismo, ao consumismo e ao desperdício, através das 

práticas de solidariedade, cooperação e autogestão. A economia solidária, é então, um outro 

jeito de fazer e pensar a vida. 

 

6.3 MAPEAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO AMAPÁ: 

RESULTADOS E PERSPECTIVAS 

 

Como tratado na última parte do capítulo quatro, o mapeamento é o instrumento oficial 

de avaliação da política de economia solidária. Os dados do Sistema Informações em Economia 

Solidária (SIES) refletem os principais avanços e as dificuldades que os empreendimentos do 

segmento encontram ao longo de suas histórias, o que possibilita aos gestores um olhar 

diagnóstico e panorâmico dos empreendimentos, de forma a viabilizar a adaptação e o 

aprimoramento das políticas públicas desenvolvidas nacionalmente. 

No período de 2010 a 2012 realizou-se o mapeamento dos empreendimentos 

econômicos solidários em todas as unidades federativas do Brasil, cujos principais resultados 

foram demonstrados no capítulo quatro, em sua última parte. Voltar-se-á a atenção neste 

momento aos principais resultados do Estado do Amapá, cujo mapeamento fora realizado pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com a representação amapaense do Fórum 

de Economia Solidária (FBES/AP), ocasião em que foram mapeados 328 empreendimentos, 

sob a Coordenação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).  

As informações quantitativas do mapeamento estão disponíveis no site do SIES, Atlas 

da Economia Solidária (http://sies.ecosol.org.br/atlas), sendo que de acordo com informação da 

representação amapaense do FBES/AP, não fora realizado relatório qualitativo do Estado do 
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Amapá, o qual será realizado nesta ocasião, sendo que para tanto, estruturou-se a análise em 

três eixos, a ilustração do perfil dos empreendimentos econômico solidários, a forma e 

ferramentas de gestão utilizadas, e, os fomentos recebidos e os principais resultados 

alcançados. 

 

6.3.1 Perfil dos empreendimentos  

 

O mapeamento revelou que, a maioria dos EES está registrado como associação 

(53,6%), conforme se visualiza no gráfico 7. Parte significativa dos empreendimentos 

mapeados no Amapá declarou-se grupo informal (37,5%), e 8,5% são cooperativas.  

 

Gráfico 7: Forma de organização – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

No que se refere à área de atuação dos empreendimentos mapeados no Amapá, 

salienta-se que a grande maioria declarou-se atuar em área urbana (59%), declarando-se de 

área rural 33%, e de área mista 8%, sendo tais informações visualizadas no gráfico 8.  
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Gráfico 8: Área de atuação do empreendimento – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Com relação à motivação para a criação do empreendimento, os entrevistados podiam 

apontar mais de uma resposta, sendo que a média de respostas ficou em três para cada 

participante. O gráfico 9 revela que mais de 70% respondeu que a criação do empreendimento 

é uma alternativa ao desemprego, o que certamente condiz com a realidade de acirramento do 

desemprego, pobreza e exclusão social que assola o Brasil e o Amapá. A segunda principal 

resposta, com 68% das opções, foi a de que o empreendimento seria uma fonte complementar 

para a renda dos associados. Em seguida, com 47,8% das opções, alcançou-se a resposta 

mais nobre entre o rol de opções apresentados pelo questionário, onde os entrevistados 

afirmam a intensão de desenvolver um negócio onde todos sejam os proprietários. Apenas 14% 

responderam que o empreendimento foi criado em razão do fomento ou incentivo de políticas 

públicas.  
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Gráfico 9: O que motivou à criação do empreendimento – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Ao ilustrar a categoria social dos sócios, o gráfico 10 revela que a maioria é artesão 

(38%) e agricultor familiar (34,7%), sendo que apenas 2,7% declarou-se desempregado e 9% 

trabalhador autônomo.  
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Gráfico 10: Categoria social dos associados – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Com relação à especificação do empreendimento, a grande maioria (77%) declarou-se 

da área da produção ou produção e comercialização, conforme ilustra o gráfico 11. Com 18% 

das repostas aglutinaram-se os prestadores de serviços ou trabalho a terceiros e os 

empreendimentos voltados ao consumo ou uso coletivos pelos sócios.  

 

Gráfico 11: Especificação do Empreendimento – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 
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6.3.2 Empreendimentos e suas formas de gestão 

 

O gráfico a 12 demonstra o destino da comercialização dos empreendimentos, 

ressaltando-se que o entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. A grande maioria 

(96,8%) declarou realizar venda direta ao consumidor final, e 43,2% declarou realizar venda a 

revendedores ou a atacadistas. Apenas 15% declarou realizar venda a outros 

empreendimentos econômicos solidários, e 9,9% afirmou realizar troca com outro 

empreendimento.  

 

Gráfico 12: Para quem é feita a comercialização – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Com relação aos espaços de comercialização, a maioria dos entrevistados (74,2%) 

respondeu realizar a comercialização em feiras livres, e 48% afirmou realizar a comercialização 

em lojas ou espaços próprios, conforme se verifica o gráfico 13. Apenas 21,8% afirmou fazer a 

comercialização em feiras de economia solidária, e 36,5% declarou fazer comercialização em 

eventos e feiras especiais.  
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Gráfico 13: Principais espaços de comercialização – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Ao serem indagados sobre a realização de investimentos no empreendimento nos 

últimos 12 anos, a grande maioria dos empreendedores respondeu negativamente (73%), 

havendo respondido positivamente 27%. Com relação ao recebimento de gratificação ou 

pagamento diferenciado pela função de presidente ou responsável imediato pelo 

empreendimento, a maioria absoluta dos entrevistados respondeu negativamente (95%), sendo 

que somente 5% respondeu receber algum valor diferenciado.  

Quando perguntados sobre a realização de alguma atividade social ou comunitária, a 

maioria dos empreendedores respondeu positivamente, 66%, sendo que 34% afirmou não 

participar. Percebe-se que esta questão enfatiza um grande princípio da economia solidária que 

é a solidariedade, sendo que felizmente este valor ainda vem sendo exercitado pelos 

empreendimentos no Estado do Amapá, a despeito de toda a individualidade que é 

impulsionada globalmente, que é também intensificada pelo processo de exclusão social e 

pobreza.  

Ao serem indagadas sobre a renda obtida com o empreendimento, questão ilustrada no 

gráfico 14, a maioria das mulheres, 27,4%, enfatizou que a renda é a maior parte do montante 

arrecadado pela família, sendo ainda que 19,2% das mulheres enfatizam que a renda do 

empreendimento é a única fonte de recursos da família.  
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Gráfico 14: Para as mulheres do empreendimento, a renda da atividade é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 15 revela o percentual de acesso a financiamento nos últimos 12 meses, sendo 

que a grande maioria, 77%, enfatizou que não teve acesso, sendo financiados no período 

apenas 6%, e 17% buscou financiamento, mas não conseguiu.  

 

Gráfico 15: Acesso a crédito ou financiamento nos últimos 12 meses – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 
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Quando se tratou da pergunta voltada à necessidade de financiamento, a maioria 

respondeu que “sim”, que existe necessidade para o empreendimento (77%), sendo que 

apenas 23% afirmou não precisar de financiamento.  

 

6.3.3 Fomentos recebidos e resultados alcançados pelos empreendimentos 

 

Neste item serão apresentadas as análises das questões que tratam dos fomentos 

recebidos pelos empreendimentos, bem como dos principais resultados alcançados por eles. 

Ao serem indagados sobre a disponibilização de apoio, assessoria ou capacitação, 21,6% 

enfatizou haver sido contemplado com auxílio na elaboração de projetos, conforme se verifica 

no gráfico 16, que revela que 34,9% dos entrevistados afirmou haver recebido qualificação 

profissional, técnica ou gerencial, e/ou assistência técnica ou gerencial. Apenas 11 

empreendimentos passaram por encubação, equivalendo a 3,4%, e 5,6% declararam receber 

algum tipo de assistência jurídica.  

 

Gráfico 16: Acesso a apoio, assessoria ou capacitação – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 
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Quando perguntados se o empreendimento está conseguindo remunerar o sócio que 

trabalha, a grande maioria respondeu positivamente, 79%, sendo que o percentual de 21% 

respondeu que não está conseguindo arcar com a remuneração.  

O gráfico 17 ilustra a renda obtida pelos sócios por meio do empreendimento, revelando 

que para 52% dos entrevistados, a mesma é uma complementação da renda de outras 

atividades, 42,9% afirmou que a renda é a principal fonte de recursos, e 4,5% respondeu que 

a renda é complementar a recursos recebidos de programas de renda mínima.  

 

Gráfico 17: A renda obtida pelos sócios – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Quando interrogados sobre o que foi viabilizado com os resultados da atividade, o 

gráfico 18 revela que 60% dos entrevistados respondeu que a renda oportunizou apenas pagar 

as despesas, sem restar nenhuma sobra, havendo 24% afirmado que a renda foi suficiente para 

quitar as despesas e ainda possuir uma sobra. Apenas 10% dos entrevistados afirmou que a 

renda foi insuficiente até mesmo para arcar com as despesas. Este resultado demonstra que 

para parte significativa dos sócios a renda com o empreendimento está contribuindo o custeio 

familiar, a ainda, para uma parcela menor, está gerando um excedente que pode ser investido 

em outras áreas.  

  



242 

Capítulo 6 – Gestão da economia solidária no Estado do Amapá – Brasil:  

avanços, fragilidades e estratégias de desenvolvimento  
 

 

79

197

33

19

0 50 100 150 200 250

PAGAR AS DESPESAS E TER UMA SOBRA/EXCEDENTE

PAGAR AS DESPESAS E NÃO TER NENHUMA SOBRA

NÃO DEU PARA PAGAR AS DESPESAS

NÃO SE APLICA (PARA EMPREENDIMENTOS QUE NÃO 
VISAM ESSE TIPO DE ATIVIDADE)

Os resultados da atividade permitiram

70

7

2

24

15

5

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

FUNDO/RESERVA PARA REALIZAR INVESTIMENTO

FUNDO/RESERVA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EDUCACIONAL

FUNDO/RESERVA PARA APOIO A OUTROS 
EMPREENDIMENTOS OU ORGANIZAÇÕES.

FUNDO/RESERVA PARA QUALQUER EVENTUALIDADE 
NÃO PREVISTA

DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS (AS)

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

OUTRO TIPO DE DESTINO PARA A SOBRE/ EXCEDENTE

Destinação do Excedente

Gráfico 18: Os resultados da atividade permitiram – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Perguntou-se ainda aos empreendedores que responderam haver sobra na renda, qual 

a destinação do excedente, sendo permitida mais de uma resposta, sendo revelado pelo gráfico 

19 que a grande maioria respondeu realizar fundo ou reserva para realizar investimentos futuros 

(88,6%), outra resposta constante (30,3%) foi a de fazer reserva para qualquer eventualidade. 

Apenas 19% das respondeu que o excedente seria distribuído entre os sócios.  

 

Gráfico 19: Destinação do excedente – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Foi perguntado também aos empreendedores da economia solidária do Amapá quais 

as principais conquistas realizadas pelo empreendimento, pergunta ilustrada no gráfico 20, 



243 

EEEMMMMS 

 

Capítulo 6 – Gestão da economia solidária no Estado do Amapá – Brasil:  

avanços, fragilidades e estratégias de desenvolvimento  

 

188

227

271

212

106

69

11

0 50 100 150 200 250 300

A GERAÇÃO DE RENDA OU OBTENÇÃO DE MAIORES 
GANHOS PARA OS (AS) SÓCIOS (AS)

A AUTOGESTÃO E O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA

A INTEGRAÇÃO DO GRUPO/COLETIVO

O COMPROMETIMENTO SOCIAL DOS (AS) SÓCIOS (AS)

CONQUISTAS PARA A COMUNIDADE LOCAL (MORADIA, 
ESCOLA, INFRA-ESTRUTURA, ETC.)

A CONSCIENTIZAÇÃO E COMPROMISSO POLÍTICO 
(COM EMANCIPAÇÃO DOS TRABALHADORES OU …

OUTRA

Principais conquistas do empreendimento

sendo que nesta pergunta foi possível apontar mais de uma resposta, o que gerou uma média 

de três respostas por entrevistado.  A esta questão, a resposta mais frequente (82,6%) foi a 

concretização da integração do grupo ou coletividade, o que mais uma vez reforça o valor da 

solidariedade e necessidade de integração como diferencial desta economia. Outra resposta 

frequente foi a consolidação da autogestão e o exercício da democracia no grupo, com 69,2%. 

Outra resposta bem frequente (64,6%) voltou-se à afirmação do alcance do comprometimento 

social dos sócios do empreendimento, sendo ainda que 57,6% dos entrevistados respondeu 

ser uma conquista a geração de renda ou alcance de maiores ganhos para os sócios. O 

percentual de 21% enfatizou o processo de conscientização e compromisso político como 

conquista.  

 

Gráfico 20: Principais conquistas do empreendimento – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Além de procurar saber os principais avanços na percepção dos empreendedores, o 

mapeamento buscou mensurar os principais desafios, pergunta que possuiu uma média de 

quatro respostas por entrevistado, que se encontra ilustrada no gráfico 21. A resposta mais 

frequente (81%) foi referente à necessidade do empreendimento gerar renda mais adequada a 

seus sócios, sendo também bastante apontada, com 72,5% das respostas, a afirmação da 

necessidade de se viabilizar economicamente o empreendimento. Um percentual de 63% 

enfatizou a necessidade de manter a integração do grupo, e um indicador bastante preocupante 
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Principais desafios do empreendimento

(59% dos entrevistados) mostrou a necessidade de se garantir proteção social aos sócios, como 

previdência e assistência saúde.  

 

Gráfico 21: Principais desafios do empreendimento – Amapá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIES/Atlas da Economia Solidária (2013). Elaborado pela autora. 

 

Outro desafio apontado por 54,5% dos entrevistados foi a necessidade de se alcançar 

maior conscientização ambiental entre os sócios, e o mesmo percentual enfatizou a 

necessidade de se promover a articulação com outros empreendimentos e com o movimento 

de economia solidária, e ainda de se efetivar a participação e a auto-gestão. Destaca-se que 

41,8% das respostas apontaram a necessidade de melhoria no processo de conscientização e 

de politização dos sócios, o que demonstra uma preocupação com a participação ativa e com 

os ideais democráticos. 

Pelos indicadores apresentados, deduz-se que a economia solidária avançou 

significativamente no Estado do Amapá, considerando as peculiaridades econômicas e sociais 

locais, tratadas no início deste capítulo. Os avanços são especialmente percebidos diante da 

conscientização dos empreendimentos acerca do que seja (esclarecimentos conceituais) e dos 
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diferenciais da economia solidária, do processo de empoderamento político, que por si só 

viabiliza uma elevação na conscientização.  

Verifica-se, contudo, que o fomento aos empreendimentos ainda é insuficiente diante 

das necessidades e dificuldades apresentadas, o que poderia ser minimizado por meio de 

ações diversas por parte dos gestores da política de economia solidária, algumas das quais 

com baixa complexidade e também baixos gastos de energia, como a viabilização do diálogo e 

da integração entre os diferentes órgãos/entidades que atuam com a economia solidária. A 

seguir discorrer-se-á sobre casos específicos de empreendimentos amapaenses, por meio de 

quatro estudos de caso focados em áreas e especificidades diferenciadas, a fim de alcançar 

uma análise mais abrangente sobre a realidade da economia solidária no Estado, e seus 

impactos no cotidiano dos empreendedores. 
 

 

6.4 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO AMAPÁ: ESTUDOS DE CASO 

 

A economia solidária tem acompanhado progressivamente o crescimento populacional 

do Amapá. Como mencionado anteriormente, a cultura do empreendedorismo no Estado 

encontra-se em processo de solidificação, em função da trajetória histórica, influência e reflexos 

do povoamento e da localização, que integra o cenário amazônico. De acordo com o IBGE 

(2004), a baixa taxa de ocupação populacional, assim como a pequena expressão das 

atividades econômicas no Estado, comparativamente à região amazônica e ao país, pode ser 

relacionada ao alcance que tiveram os períodos de expansão econômica regional. O Estado 

permaneceu à margem dos processos econômicos mais do que o restante da Amazônia em 

função do grande isolamento de seu território. Esta é uma característica que, se por um lado 

privou o Estado de acompanhar mais intensamente os benefícios que foram destinados para a 

região, por outro lado aponta para a preservação de seus recursos e à uma reduzida 

impactação social e ambiental como a observada nos demais estados amazônicos. 

No entanto, o inchaço populacional impulsiona a dinamização do modelo econômico 

amapaense, seja por meio de novas oportunidades de mercado que se instalam, seja pela 

necessidade de sobrevivência da população. O empreendedorismo passa a compor de forma 

cada vez mais intensa o leque de alternativas, e paralelo a este movimento, percebe-se que 

arranjos que até então eram predominantemente culturais, como o artesanato, a arte, entre 

outras expressões, passam a integrar a tônica empreendedora no Estado. 

Com os empreendimentos econômicos solidários, os movimentos são semelhantes, 

embora apresentem os traços diferenciados e marcantes que compõem o enredo da economia 

solidária. Neste sentido, nesta seção serão apresentadas as análises resultantes dos estudos 

de caso que compõem o objeto central de apreciação desta investigação. Pesquisou-se quatro 

empreendimentos, caracterizando estudos de casos múltiplos, sendo adotado o critério da 
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pesquisa propositalmente estratificada, a fim de viabilizar a comparação entre os resultados 

percebidos nos empreendimentos, utilizando-se ainda o critério da amostragem de casos 

selecionados aleatoriamente, os quais de acordo com Patton (1990) são mais indicados para 

garantir a confiabilidade do estudo. 

Optou-se, neste sentido, por pesquisar empreendimentos de áreas diversificadas, 

focando-se então nas seguintes atividades: o reaproveitamento de resíduos sólidos, por meio 

do estudo da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM); o extrativismo 

e comercialização do açaí, por meio da Associação dos Trabalhadores Extrativistas de Açaí 

dos Estados do Pará e Amapá (ATEAEPA); a fabricação de biscoitos e doces de castanha, por 

meio da Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC); e o artesanato, por 

meio da Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA). Para a composição do 

relatório e análise das entrevistas, no intuito de se resguardar a identidade dos entrevistados, 

intitulou-se os mesmos pelos tratamentos: presidente da associação, entrevistado 1, 

entrevistado 2, entrevistado 3 e entrevistado 4. 

 

6.4.1 Estudo de caso 1: Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá  

 

O escasso investimento público e privado em infraestrutura no Estado do Amapá resulta 

em uma série de problemas urbanos. A questão da destinação dos resíduos sólidos 

consubstancia-se como um dos sérios problemas. De acordo com Góes (2013), desde a década 

de 1980, quando o Amapá ainda era Território Federal, a cidade de Macapá, sofre com o 

crescente problema da inadequada destinação do lixo em seu território. Nos últimos 10 anos o 

problema aumentou com o surgimento de um “lixão” que se instalou na zona norte de Macapá, 

com o consentimento dos dirigentes de serviços públicos municipais dessa área. 

 

O referido “lixão” conhecido como Aterro Controlado, encontra-se situado à 
altura do Km 14, na margem esquerda da Rodovia Br-156, que liga os 
Municípios de Macapá à Porto Grande, possuindo uma área total de 
aproximadamente 121 hectares, onde a princípio, os resíduos eram colocados 
na área, sem qualquer tratamento, permanecendo em decomposição a céu 
aberto. (Góes, 2013, p. 105) 
 
 

Tal denominação de Aterro Controlado é originada de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), celebrado entre a Promotoria de Meio Ambiente e Conflitos Agrários 

(PRODEMAC) do Ministério Público Estadual do Amapá, em agosto de 2006, o qual prevê o 

encerramento do “lixão”, o início do aterro controlado, bem como medidas compensatórias para 

as famílias que trabalham na catagem de resíduos sólidos com vistas à comercialização, e que 

são conhecidos socialmente por carapirás. 
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Antes do aterro controlado, Macapá compunha o conjunto de municípios brasileiros que 

destinavam seus resíduos sólidos aos lixões a céu aberto. A alteração deste status deu-se em 

função das constantes reivindicações sociais, principalmente das pessoas que residiam 

próximo ás áreas dos lixões, dados aos constantes incômodos e problemas derivados da 

condição do lixo a céu aberto, como proliferação de insetos, roedores, e mau cheiro provocado 

sobretudo pelo líquido que surge do lixo, conhecido por chorume.  

O crescimento abrupto do Estado do Amapá nos últimos vinte anos, sem o investimento 

infraestrutural em proporção adequada, restou em uma série de problemáticas sociais para um 

Estado com escassez em indústrias, e que vive à base do comércio e do que se conhece por 

economia do contracheque8. Entre as consequências da elevação populacional mencionada na 

parte inicial deste capítulo, ressalta-se o desemprego e o crescimento desordenado da cidade, 

com proliferação de moradias em áreas periféricas e em condições sub-humanas. 

A habitação em áreas periféricas geralmente é o destino dos migrantes em busca de 

emprego, sendo que a área do lixão, foi um dos focos atrativos, principalmente pela 

possibilidade de se retirar de lá o sustento, com a coleta e comercialização dos resíduos sólidos.  

 

6.4.1.1 A gestão dos Resíduos Sólidos em Macapá 

 

A gestão de resíduos sólidos em Macapá é realizada pela Secretaria Municipal de 

Manutenção Urbanística (SEMUR), por meio do Departamento de Gestão Sustentável de 

Resíduos Sólidos (DGSRS). Este departamento tem como competências o planejamento e 

monitoramento de projetos para o setor; a promoção da integração de setores da sociedade na 

gestão dos resíduos sólidos; sugerir normas e diretrizes que promovam a gestão adequada dos 

resíduos sólidos; viabilizar a implantação de projetos específicos visando à universalização da 

coleta, formas de tratamento e destino final dos resíduos sólidos; apoiar às iniciativas das 

comunidades na gestão de projetos de limpeza pública; promover a realização de estudos de 

quantidade e composição (gravimétrico) de resíduos sólidos, visando o seu aproveitamento 

econômico; coordenar à execução de acordos e convênios firmados pelo Município com 

entidades públicas ou privados no âmbito de suas competências; e condensar informações e 

relatórios setoriais. (Góes, 2011) 

Em análise ao Relatório Anual da Prefeitura Municipal de Macapá do ano de 2014, 

observa-se que esta desenvolve, por meio a SEMUR, alguns projetos institucionais voltados ao 

reaproveitamento e otimização dos resíduos sólidos, podendo-se destacar os projetos Gari 

Comunitário, Reciclagem da Vassoura Carapirá e Coleta Seletiva. 

                                                           
8 Economia do Contracheque: terminologia atribuída em função do elevado número de servidores 

públicos, e da alta valorização da função pública no contexto social. 
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O Projeto Gari Comunitário é desenvolvido pela Prefeitura desde 2003, destina-se à 

coleta de resíduos sólidos pelos garis em áreas de ressaca9. Ressalta-se que os moradores 

das áreas de ressaca sistematicamente possuem grandes dificuldades no descarte dos 

resíduos sólidos, uma vez que a coleta realizada pela prefeitura não abrangia essas áreas, 

dadas as dificuldades e muitas vezes as situações de precariedades das pontes de madeiras 

utilizadas para o acesso em tais áreas. Neste sentido, o projeto inova ao proporcionar a coleta 

de lixo porta a porta, obedecendo à frequência do bairro do seu entorno imediato. Contudo, 

verifica-se que mesmo com o projeto são constantes as reclamações dos moradores de tais 

áreas referentes à falta de sistematicidade do serviço. 

O Projeto Vassoura Carapirá foi implementado em 2007, na área do aterro controlado 

de Macapá, com apoio da Incubadora de Empresas do Instituto de Estudos e Pesquisas do 

Estado do Amapá (IEPA) e da Promotoria do Meio Ambiente do MPE, para a capacitação dos 

catadores do aterro controlado, visando transformar garrafas PET em vassouras. De acordo 

com o Relatório Anual da Prefeitura de Macapá de 2013, a Gerência do Programa de Apoio ao 

Projeto de Reciclagem da Vassoura Carapirá tem por atribuição tornar a associação dos 

catadores, apta na concorrência de convênios, parcerias e ações, para a captação de recursos 

para o seu desenvolvimento e fortalecimento, devendo oferecer o apoio técnico necessário para 

o melhor funcionamento da fábrica de vassouras, assim como inserir outros tipos de oficinas, 

tais como oficinas de artesanato em madeira, bem como o acompanhamento e avaliação das 

ações executadas. (Macapá, 2010) 

No entanto, em entrevista com o presidente da Associação de Catadores de Resíduos 

Sólidos a esta pesquisa, o mesmo informou que o projeto atualmente não se encontra em 

funcionamento, estando a fábrica fechada. Nas entrevistas realizadas com outros catadores 

restou evidenciada a falta de apoio do poder público à Associação, bem como sobre a 

operacionalização de políticas públicas de incentivo à reciclagem, verificou-se que a Gerência 

do Programa de Apoio ao Projeto de Reciclagem da Vassoura Carapirá atualmente encontra-

se inoperante.  

O Projeto de Coleta Seletiva é voltado para desenvolver um sistema de coleta 

diferenciado de resíduos sólidos, por meio de um sistema de triagem especial, permitindo que 

os materiais separados sejam destinados para reciclagem, reutilização ou compostagem, de 

acordo com sua composição. Verificou-se por meio de observação local e nas entrevistas feitas 

                                                           
9 Áreas de várzea ou alagadas. No Estado do Amapá estas áreas são muito comuns, uma vez que 

compõem a diversidade ecológica amazônica, sendo que nas cidades com maior número populacional 

essas áreas são ocupadas por moradias que são construídas geralmente de madeira, conhecidas por 

palafitas. Em regra, a situação infraestrutural, e, sanitária, em especial, são precárias, e o destino dos 

resíduos sólidos representam em um grande problema, dadas as dificuldades de acesso desses locais. 
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com os catadores que na prática estes passam por grandes dificuldades para realizar o trabalho 

coleta dos resíduos, as quais serão tratadas no item a seguir.  

Na ocasião da pesquisa de campo, realizada no mês de abril de 2015, pode-se 

acompanhar uma reunião da Associação de Catadores de Resíduos Sólidos com o Fórum 

Amapaense de Economia Solidária (FAES), que teve por objetivo sistematizar os 

procedimentos para a organização do I Seminário de Catadores de Macapá, com o tema 

“Identificando Políticas Públicas de Coleta Seletiva e buscando diálogos para integrá-los, 

visando a promoção e o fortalecimento dos catadores de Macapá”, agendado para o final do 

mês de maio de 2015. Na reunião discutiu-se também sobre as atuais dificuldades enfrentadas 

pelos catadores para a coleta dos resíduos sólidos. Na ocasião foram realizadas entrevistas 

com oito catadores, cujos resultados serão apresentados no último tópico desta seção. 

Entrevistou-se também um comprador de materiais recicláveis, que se encontrava presente na 

Associação na ocasião da pesquisa de campo. 

 

6.4.1 O dilema da sobrevivência: entre tratores e aves de rapina 

 

A Associação foi fundada em 02 de maio de 1997, e tem como presidente atualmente 

um catador que trabalha nesta função desde 1993. A sede da Associação é uma modesta 

construção em alvenaria, localizada no interior do espaço onde o aterro controlado é 

operacionalizado. A Sede possui quatro pequenos compartimentos, não é rebocada, e 

atualmente abriga um catador que é do município de Tartarugalzinho (distante de Macapá cerca 

de 3h20min) e retorna a sua casa a cada 15 dias, uma vez que este trabalhador não possui 

onde ficar em Macapá, para exercer a função de catador. 

 

Figura 8: Sede da ACAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 
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Em entrevista realizada com o presidente, o mesmo revelou que a Associação foi criada 

a partir do acompanhamento e orientação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amapá 

(SEMA), que ao acompanhar as atividades dos catadores no ano de 1995 os auxiliou nos 

procedimentos para a composição da Associação. 

A sede da ACAM fora construída por meio de doações comunitárias no ano de 2003, 

não havendo nenhum investimento por parte da Associação. De acordo com os associados, e 

conforme se pode constatar na reunião que foi acompanhada por meio da pesquisa de campo, 

cada associado contribui mensalmente com o valor de R$ 5,00 (cinco reais), renda utilizada 

para as despesas coletivas da entidade. 

A sede atual da associação foi construída inicialmente para funcionar uma fábrica de 

vassouras de garrafas PET, havendo funcionado durante alguns anos, com incentivos da SEMA 

e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/AP), mas 

atualmente encontra-se inoperante.  

Atualmente, a Associação conta com 70 (setenta) sócios, ressaltando-se que este 

quantitativo é uma determinação da Prefeitura Municipal de Macapá, juntamente com a 

Empresa responsável pela coleta e destinação dos resíduos sólidos, explicitamente como uma 

forma de limitar o acesso dos catadores ao aterro sanitário. 

O presidente da Associação ressaltou na ocasião da entrevista que existe uma grande 

lista de espera de catadores que pretendem se associar, sendo que a Associação 

constantemente realiza a atualização dos sócios, enfatizando que os que deixam de executar 

a função sem avisar a ACAM são substituídos por outros catadores da lista de espera.  

Ressalta-se que até o ano de 2003, grande parte dos catadores de resíduos sólidos 

moravam na área do lixão, que a essa época era a céu aberto. A área era preenchida por 

barracos de madeiras, lonas e papelões, onde os catadores residiam em condições sub-

humanas. O trabalho era realizado por todos da residência, inclusive por crianças, sem qualquer 

intervenção ou assistência do Estado. 
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Figura 9: Célula do aterro controlado de Macapá (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do FAES. 

 

Após 2003 determinou-se pela Prefeitura Municipal de Macapá a proibição de moradias 

na área. Restou proibido ainda o trabalho de crianças na área. A retirada dos moradores da 

área do lixão impulsionou a ocupação dos bairros próximos à lixeira pública, como Ipê, Açaí e 

Amazonas, desparecendo da área da lixeira as condições precárias de moradia, mas 

permanecendo tal condição na realidade de cada catador em seu novo destino.  

 

 

 

Figura 10: Moradias dos catadores de resíduos sólidos na área do lixão (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Góes (2011). 
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De acordo com Góes (2011), inicialmente a entidade foi composta com a titularidade de 

Associação de Carapirás de Macapá, existindo desde 1982, e desenvolvia suas atividades na 

lixeira pública de Macapá, com a coleta de materiais recicláveis para venda e produção de 

artesanato, trabalhando em equipes, sem eletricidade, sem prédio próprio, utilizando a queima 

de pneus para iluminar o ambiente para o trabalho. Santos e Alves (2001) enfatizam que os 

únicos materiais comercializados, no período do lixão a céu aberto eram o alumínio, o cobre, o 

papelão e as garrafas PET; sendo comuns os conflitos entre os associados, devido aos ritmos 

de trabalho diferenciados, apesar da renda depender do material que cada associado recolhia. 

A Empresa responsável pela organização da sistemática de funcionamento do aterro 

controlado é a Rumos Engenharia Ambiental, havendo concorrido via processo licitatório, que 

viabilizou a ela a concessão dos serviços por vinte anos. O concessionário é remunerado por 

meio de dois critérios: por quilograma ou litro de resíduo coletado, transportado, tratado ou 

objeto de destinação final; ou ainda pelo montante global estimado dos serviços concedidos. 

Verificou-se, por meio da pesquisa de campo, que o acesso à área do aterro é fiscalizado pela 

empresa, havendo a necessidade de cadastramento de veículos que adentram a área, 

cadastros que compõem um banco de dados contendo as especificações do veículo. 

O acesso aos catadores se dá mediante à apresentação de carteirinha de associado na 

ACAM, sendo que o período da coleta é limitado ao horário das 6h às 9h, e os catadores só 

podem permanecer no espaço até às 17h30min, não podendo haver coleta, nem permanecer 

no espaço no horário noturno, sob pena de punição.  

O trabalho dos catadores é controlado pelos fiscais da SEMUR e da Empresa Rumos 

Engenharia Ambiental, sendo que só é permitida a coleta de materiais quando não há o 

funcionamento das máquinas. Tal regra é sistematicamente descumprida, uma vez que as 

máquinas (tratores) iniciam cedo seus trabalhos, e de acordo com os catadores nas entrevistas 

realizadas, os operadores das máquinas não disponibilizam espaços de tempo para a 

realização das coletas, havendo os catadores de disputar espaço com as máquinas, muitas 

vezes arriscando sua integridade física e a própria vida, o que inclusive fora observado no local, 

na ocasião desta pesquisa. 

No espaço de funcionamento da empresa, do aterro e da Associação existe ainda um 

galpão construído para a realização da triagem dos resíduos que são trazidos pelos caminhões 

de lixo. No entanto, tal galpão não se encontra em funcionamento, sendo os resíduos 

despejados no que a empresa chama de células. Na sistemática de funcionamento planejada, 

após o descarrego dos caminhões de lixo nas células, os catadores fariam a coleta, e, apenas 

posteriormente, a área seria coberta por aterro, a serem espalhados por tratores, mas na 

realidade, as ações ocorrem simultaneamente. 

Nas entrevistas realizadas os catadores foram unânimes em apontar as dificuldades 

enfrentadas para a realização da coleta. Os mesmos alegam não possuir tempo suficiente para 
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coletar os resíduos, sendo que após a chegada dos caminhões e o despejo do material, os 

operadores das máquinas não disponibilizam tempo para a realização da coleta. 

 

Figura 11: Seleção dos resíduos pelos catadores de resíduos sólidos de Macapá (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do FAES. 

 

A Prefeitura Municipal de Macapá, em atendimento à Lei nº 12.305/10, que trata da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, implantou, em 2013, a célula onde são despejados 

diariamente cerca de 250 toneladas de lixo, que até 2012 eram colocados no aterro controlado. 

A mudança no tratamento do lixo doméstico insere Macapá entre as cidades que estão de 

acordo com a legislação da política nacional de resíduos sólido. 

O Jornal do Dia, da imprensa televisiva local, em matéria veiculada em 07/05/2013 

registrou uma manifestação realizada pela Associação, onde mais de 70 famílias de catadores 

realizaram protesto no dia anterior à matéria, em frente ao aterro sanitário da Prefeitura de 

Macapá, em função da falta de espaço para o trabalho. Os catadores alegavam estar há pelo 

menos dois meses sem poder exercer a atividade no aterro. Uma alternativa encontrada foi a 

decisão de que a cada seis caminhões coletores, dois despejariam o lixo em uma área 

específica para que os catadores possam fazer a seleção. 

6.4.1.3 Perfil socioeconômicos dos catadores de resíduos sólidos da cidade de Macapá 

 

Para a demonstração do perfil dos catadores, além das entrevistas e observação in loco 

realizados por este estudo, considerou-se a pesquisa de Thaiana Góes (2013), a qual previa 

aplicação de questionários a 25 catadores, cujos principais resultados serão evidenciados 

abaixo. 
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 Forma de acesso ao aterro: 68% disse que chegou espontaneamente, 24% por 

indicação de outros catadores e 8% por necessidade de sobrevivência.  

 

 Tempo de trabalho no local: 40% dos indivíduos, trabalha no local há mais de 05 e 

menos de 10 anos, seguidos por indivíduos que trabalham no lixão há mais de 20 anos 

(28%), de 10 a 20 anos (20%) e a menor parcela (12%) é representada por indivíduos 

que trabalham no local há menos de 05 anos.  

 

 Sentimento em relação ao aterro: 52% disseram gostar do trabalho no aterro, enquanto 

44% disseram não gostar e 4% optaram por não responder. 

 

 Quantidade de ocupações: 80% tem como única ocupação e fonte de renda a coleta de 

resíduos recicláveis, enquanto 20% possuem outra ocupação.  

 

 Nível de qualidade de vida no aterro: 67% dos indivíduos informaram que a qualidade 

de vida no local é boa ou excelente, e 33% afirmaram ser regular ou péssimo.   

 

 O que os trabalhadores consideram uma qualidade de vida satisfatória: foram elencadas 

sete alternativas e cada indivíduo deveria escolher três delas, tendo sido as mais 

mencionadas “não adoecer”, “ter um bom trabalho” e “morar em um lugar sem lixão”, 

com 27,59%, 24,14% e 20,69%, respectivamente.  

 

 Pessoas deveriam trabalhar no lixão: 24% dos indivíduos disseram que “ninguém” 

deveria precisar trabalhar no local; 20% respondeu que apenas os que necessitam; 16% 

não souberem responder; 12% afirmaram que os jovens, mesmo percentual daqueles 

que assinalam a prefeitura como gestor do local. Foram mencionados ainda, em menor 

escala, todas as pessoas (8%), homens (4%) e pessoas sem família (4%).  

 

 Quanto percebem em troca de suas atividades de coleta: 52% recebe menos de 1 

salário mínimo e 48% recebe entre 1 e 2 salários mínimos.  

 

 Escolaridade: 40% possui apenas o ensino médio incompleto e 27% estudaram até o 

nível fundamental, enquanto 13% possuem ensino médio completo e 7% tem formação 

técnica ou tecnológica. Alfabetizados e iletrados juntos somam 13%. O número de 

indivíduos com formação mínima para acesso a melhores oportunidades no mercado 

de trabalho representa 20% do total de trabalhadores entrevistados.  

 

 Tempo de moradia e: 46% residem no local há menos de 05 anos, 27% de 05 a 10 anos, 

7% de 10 a 20 anos e 20% fixaram ali sua moradia há mais de 20 anos. 
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Pelas entrevistas realizadas e observação in loco praticados por este estudo, observou-

se que perfil social dos catadores permanece com indicadores precários, como escolaridade 

muito baixa, renda familiar muito limitada, entre um a dois salários mínimos, e a grande maioria 

trabalha no aterro em decorrência da necessidade financeira. Grande parte dos associados são 

beneficiários de programas de renda mínima, seja em âmbito estadual, seja federal. 

Entrevistou-se oito catadores associados, sendo descrito no quadro abaixo algumas 

especificações dos perfis dos mesmos. 

Atualmente, a Associação conta com 70 (setenta) sócios, sendo 36 mulheres e 34 

homens. Que se encontram na faixa etária de 19 a 68 anos, estando a maioria compondo os 

indicadores de baixa escolaridade, uma vez que muito pouco encontram-se cursando o ensino 

médio. A renda média dos catadores atualmente é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito 

reais), e atualmente são responsáveis pela seleção de 30.000 toneladas de resíduos mensal. 

O quadro 5 demonstra sinteticamente o perfil social dos trabalhadores entrevistados. 

 

Quadro 5: Perfil dos sócios entrevistados - ACAM. 

Informação Respostas 
Idade Entre 42 a 53 anos. Uma única entrevistada de 23 anos. 

Escolaridade Ensino fundamental incompleto. 

Cidade onde mora Macapá. Apenas um sócio entrevistado de Tartarugalzinho. 

Bairro onde mora Com exceção do sócio que é de Tartarugalzinho e de um outro 
que mora no Km 17 - Santana dos Paricás, todos os 
entrevistados moram no Bairro Amazonas. 

Profissão / ocupação Todos declararam-se catadores. 

Quantas pessoas residem na casa 
onde mora 

Em geral, de 4 a 8 pessoas. 

Quantas pessoas trabalham na 
residência 

A maioria informou que somente uma pessoa trabalha, 
havendo duas pessoas informado que duas pessoas 
trabalham na residência. 

É beneficiário de programa de renda 
mínima 

Apenas um dos entrevistados não é beneficiário de programa 
de renda mínima. Todos os outros declararam receber ou o 
programa “Renda para Viver Melhor” (estadual) ou o programa 
“Bolsa Família” (federal), ou mesmo os dois. 

Situação familiar Apenas uma catadora entrevistada afirmou contribuir na 
renda, todos os outros declararam ser arrimo de família. 

Renda familiar  Dois entrevistados afirmaram possuir renda de até R$ 
1.000,00, o restante declarou renda familiar de R$ 250,00 a R$ 
500,00. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observou-se pela pesquisa de campo que as condições de trabalho dos catadores são 

precárias, embora utilizem equipamentos de segurança como botas impermeabilizantes e 

luvas, os mesmos ficam expostos a insetos de várias espécies, e o meu cheiro do local é 

intenso. Os principais avanços, dificuldades e fomentos recebidos serão tratados na seção a 

seguir. 
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6.4.1.4 Incentivos, fomentos governamentais e principais resultados e desafios  

 

Realizou-se observação in loco no aterro controlado, onde funciona a Associação, 

participando-se no mês de abril de 2015 de reunião realizada entre a ACAM e o FAES, que 

estava representado na ocasião pela coordenadora do Fórum. Realizou-se na oportunidade 

entrevista com o presidente da Associação e ainda com oito catadores de resíduos sólidos.  

Na entrevista, o presidente revelou que não é realizado planejamento das atividades da 

associação, assim como a avaliação de suas atividades. Os sócios necessitam utilizar alguns 

equipamentos de segurança, como botas, chapéus, máscaras, luvas, sendo que tais 

equipamentos são dos próprios associados. Foi ressaltado ainda que os sócios não são 

amparados por nenhum benefício previdenciário proporcionado pela Associação, tais como 

previdência social, plano de saúde, licença maternidade ou qualquer auxílio. 

Com relação à comercialização, esta é realizada na própria ACAM, onde os 

comerciantes se dirigem para comprar os resíduos sólidos selecionados pelos catadores. 

Quando interrogado acerca das dificuldades de comercialização, o presidente enfatiza que as 

maiores dificuldades se dão no final de semana, em função de diminuir o substancialmente a 

quantidade de comprador. 

Os cinco sócios revelaram nas entrevistas que não houve investimento algum na 

associação nos últimos anos, sendo que o prédio da associação funciona em situação precária, 

sem ser rebocada, sem móveis ou portas dentro dos compartimentos internos (quatro 

compartimentos). Ressalta-se ainda que nunca fora pleiteado pela associação qualquer 

empréstimo ou financiamento para a dinamização das atividades, sob a alegação da entidade 

não se encontrar organizada suficientemente, e, desta forma, inapta para tal pleito. 

Com relação dos fomentos recebidos pela ACAM, o presidente enfatizou que a 

Associação possui cadastro junto aos órgãos que fomentam à economia solidária, entre eles, 

à SEMA, a SRTE e o FAES. Ressaltou que este último, o Fórum Amapaense de Economia 

Solidária, tem acompanhado sistematicamente as atividades da entidade, e ainda tem 

fomentado a dinamização das atividades. Atualmente o Fórum tem atuado diretamente junto a 

ACAM na organização do I Seminário dos Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá, evento 

idealizado pelo FAES e ACAM, e apoiado pelo Ministério Público Estadual do Amapá, Prefeitura 

Municipal de Macapá, e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). O Objetivo do evento 

é discutir a realidade da ACAM, e ainda fomentar a organização da política de resíduos sólidos 

em Macapá. Seguem nos anexos desta pesquisa o convite e o panfleto do evento. 

Os entrevistados 1, 2 e 3 reforçaram o acompanhamento e apoio dispensado pelo 

FAES, enfatizando a satisfação dos empreendedores com a aproximação do Fórum junto ao 

empreendimento. Ainda com relação ao fomento recebido pela ACAM, o presidente e os 
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entrevistado 2, 3 e 4 enfatizaram que a entidade teve acesso à qualificação técnica e gerencial, 

no ano de 2008, apoio oferecido pelo SEBRAE e IEPA, voltado à fabricação de vassouras com 

materiais recicláveis (garrafas PET), o curso foi iniciado com 63 participantes, havendo 

finalizado com apenas 08 (oito). Teve apoio ainda para regularização da Associação, 

proporcionado pelo FAES. 

Na ocasião da pesquisa de campo dialogou-se um comprador de materiais recicláveis, 

o qual estava presente na ocasião da pesquisa. O comprador informou que adquire produtos 

da Associação há 11 anos, compra plástico, alumínio e cobre. Dirige-se à ACAM para efetuar 

compra quatro vezes por semana, e considera que a associação melhorou de condições no 

tempo em que acompanha os catadores. Afirmou que atualmente encontra dificuldade na 

aquisição de produtos, enfatizando que há cinco anos atrás comprava mensalmente 32 

toneladas de plástico, e atualmente consegue comprar de 12 a 14 toneladas mensais do 

produto, dadas as dificuldades apresentadas pelos catadores no processo de seleção. 

Sintetizou-se no quadro 6 as principais respostas apresentadas pelos sócios referentes 

aos avanços e desafios da Associação, na ocasião das entrevistas: 

 

Quadro 6: Avanços e dificuldades apresentadas pelos sócios nas entrevistas. 

Pergunta Respostas 
Dificuldade apresentada na 
comercialização do produto 

Formação do preço (presidente e entrevistados 2, 3 e 4) 

Venda para atravessador (presidente e entrevistado 2) 

Quais os benefícios ou garantias 
proporcionados pela Associação 

Qualificação social e profissional (apenas dois sócios 
responderam. Entrevistado 2) 

Nenhum (presidente, entrevistado 1) 

O que poderia ser melhorado com 
relação ao fomento governamental 

Não existe fomento. (presidente e entrevistados 3 e 4) 

Auxílio para a construção de uma sede fora do aterro, a fim de 
que os catadores tivessem mais liberdade. (apenas um 
catador respondeu (entrevistado 2) 

No ano anterior, os resultados da 
atividade permitiram 

Pagar as despesas e não possuir nenhuma sobra (presidente, 
entrevistados 2, 3 e 4) 

Pagar as despesas e ter uma sobra. (apenas um catador 
respondeu – entrevistado 1) 

Principais conquistas da associação Atualização da documentação, as formações e as reuniões 
para formalizar parceria (presidente, entrevistados 2 e 4) 

Quais os principais desafios da 
associação 

Proporcionar aos sócios condições adequadas de trabalho. 
(presidente, entrevistados 3 e 4 ) 

Viabilizar condições de trabalho e o respeito pela empresa 
Rumos (entrevistado 1 e 2) 

O que a economia solidária mudou 
em sua vida 

Houve uma conscientização de que se pode avançar na 
metodologia e resultados da coleta seletiva. (presidente, 
entrevistados 3 e 4) 

Aprendeu realizar trabalho em equipe e aumentar a 
organização. (entrevistados 2 e 3) 

Incentivou o trabalho em equipe e o fomento às parcerias. 
(presidente, entrevistado 1 e 2) 

Conhecimento adquirido. (entrevistados 1 e 4) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Com relação aos resultados da gestão, o presidente enfatizou que não há remuneração 

ou divisão de recursos na Associação em função de cada sócio realizar a comercialização dos 

resíduos que coletada, afirmando ainda que a renda obtida pela atividade, em geral, é a fonte 

principal de renda para os sócios. A renda obtida com a atividade é insuficiente até para pagar 

as despesas, sendo esta uma afirmação do presidente da associação e a resposta de grande 

parte dos catadores entrevistados na pesquisa. De acordo com o presidente a renda média 

mensal da Associação é de R$ 34.000,00 (trinta e quaro mil reais), sendo que a renda média 

mensal declarada pelos catadores é de 1 a 2 salários mínimos. 

O presidente afirmou que a entidade não passou pelo mapeamento da SENAES, e 

quando perguntado sobre o que considera que deveria ser melhorado com relação ao fomento 

governamental à economia solidária, o mesmo enfatiza que não a ACAM não recebe fomento 

do Governo, seja estadual, seja federal, e salienta que a estruturação da coleta seletiva dos 

resíduos sólidos em Macapá seria um grande fomento, mesmo que indireto. 

Com relação ao fomento público, os entrevistados 3 e 4 também ressaltam o descaso 

dos órgãos públicos para com a Associação. Sendo que os entrevistados 1 enfatizou a atuação 

das representantes do FAES no assessoramento ao empreendimento, relatando o seguinte: “o 

único auxílio que a Associação recebe é do Fórum, por meio da representante Sonale, que 

manifesta preocupação e interesse em orientar o presidente para a melhoria das atividades. Há 

muito tempo não recebemos nenhum apoio dos órgãos do governo” 

Quando perguntado ao presidente da associação sobre a principal conquista alcançada 

pela associação, ele mencionou que a aproximação e orientação da FAES foi a maior conquista 

realizada. E quando perguntado sobre os principais desafios da ACAM, o presidente enfatizou 

a necessidade da empresa responsável pelo aterro respeitar o espaço e a função dos 

catadores, afirmando ser esta uma grande dificuldade para o avanço das atividades. Quando 

questionado sobre o que a economia solidária alterou em sua vida, o presidente salientou a 

satisfação com a possibilidade de conhecimento, de amadurecimento da experiência, e do 

esclarecimento sobre os conceitos e ideais da economia solidária.  

O entrevistado 3 ao responder sobre as conquistas do empreendimento ressaltou o 

seguinte:  “a maior conquista do empreendimento é a união da equipe. O presidente. Com o 

apoio do Fórum, conseguiu integrar de forma muito bonita os associados, de maneira que o 

grupo se sente numa família”. 

Observou-se que a aproximação do FAES à Associação fortaleceu a integração entre 

os sócios, viabilizando uma disposição nova, e um crescimento de perspectiva com relação aos 

rumos do empreendimento solidário. Por outro lado, a organização do I Seminário dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Macapá, sob a organização do FAES e ACAM, chamou 

a atenção de importantes instituição de apoio, proteção e fomento ao empreendimento, como 

o Ministério Público Estadual do Amapá, Prefeitura Municipal de Macapá, e Secretaria de 



259 

EEEMMMMS 

 

Capítulo 6 – Gestão da economia solidária no Estado do Amapá – Brasil:  

avanços, fragilidades e estratégias de desenvolvimento  

 

Estado do Meio Ambiente (SEMA). Estas instituições aderiram à programação, a qual mesmo 

em etapa de planejamento já começa a apresentar efeitos visíveis na realidade dos catadores.  

Em função das reuniões organizadas para a organização e distribuição de tarefas para 

o evento, os catadores tiveram oportunidade de socializar algumas angústias e dificuldades 

apresentadas por este estudo, o que viabilizou a iniciativa do Ministério Púbico Estadual de 

encaminhar um ofício à ACAM solicitando informações detalhadas sobre a realidade e 

dificuldades apresentadas pelos catadores, documento devidamente respondido pela ACAM, 

com o auxílio do Fórum, e que viabilizou, de acordo com o presidente e os catadores, algumas 

melhorias de trabalho, como a diminuição de algumas burocracias de acesso ao aterro, a 

ampliação do horário de trabalho, e a elevação do respeito dos operadores das máquinas 

distribuidoras do aterro ao trabalho dos catadores. Tais melhorias ainda não foram formalizadas 

em documentos, nem sequer verbalizadas oficialmente aos catadores, o que se espera que 

seja determinado na condução do seminário.  

Com relação à análise de efetividade das políticas de fortalecimento à economia 

solidária, esta pesquisa observou que deveria haver uma rede de serviços para a efetividade 

do fomento ao empreendimento, que perpassa desde a valorização dos ideais de gestão de 

negócios, com as etapas de planejamento e avaliação, que oficialmente poderiam ser 

realizadas pela Secretaria de Trabalho, assim como pela Superintendência de Trabalho e 

Emprego, até questões mais específicas, de ordem ambiental, como a conscientização 

ambiental, o correto delineamento da política de resíduos sólidos, adequação da estrutura física 

do aterro para a realização de triagem e seleção dos resíduos, que oficialmente deveriam ser 

desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de Macapá. 

Observou-se, no entanto, que os órgãos atuam de forma isolada, sem articulação e 

planejamentos adequados, o que inviabiliza um ciclo de políticas necessárias à otimização do 

tratamento dos resíduos sólidos em Macapá, prejudicando, consequentemente, o trabalho, o 

cotidiano e os resultados das atividades da ACAM. Restando, neste sentido, a conclusão de 

que não existe a efetividade nas políticas de fomentos à economia solidária, no caso da 

Associação de Catadores de Macapá. 

Há de ser ressaltado que embora os catadores estejam inseridos em uma dinâmica 

social significativamente desfavorável, o que fora ressaltado pelos resultados do perfil 

socioeconômico apresentado, há de ser observado que a atividade apresenta resultados 

financeiros para os sócios, de forma a cobrir as despesas da maioria dos entrevistados 

(despesas estas adquiridas a outros fins, e não em função ou como forma de investimento no 

empreendimento). O que leva a entender que a atividade tem sido positiva aos sócios, uma vez 

que o investimento no empreendimento é mínimo, necessitando apenas da aquisição dos 

equipamentos de segurança por cada sócio, e o pagamento da taxa mensal da Associação, 

sendo o retorno financeiro pequeno, em alguns casos, insuficientes, mas para a grande maioria, 

positivo. Além da análise meramente financeira, torna-se necessário destacar também a 
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satisfação e a identificação dos catadores com a atividade, assim como a identificação com o 

grupo em que estão inseridos. Os catadores entrevistados enfatizaram a satisfação com o 

amadurecimento do conhecimento sobre os ideais da economia solidária, e com a integração 

do grupo.  

Observou-se com este estudo que o potencial de desenvolvimento da Associação é 

bastante significativo frente à especificidade de inserção do empreendimento. O tratamento dos 

resíduos sólidos possui muitas perspectivas em Macapá, uma vez que o crescimento da cidade 

impulsiona paralelamente o amadurecimento da atuação do Estado em várias searas. Neste 

caso em particular, o tratamento dos resíduos sólidos insere-se num contexto transversal e 

difuso, sendo uma questão de saúde pública, uma questão de ordem ambiental, que se 

relaciona também com o paisagismo da cidade. Deve ser enfatizado, neste contexto, o potencial 

de geração de renda oriundo das atividades de triagem dos resíduos sólidos. Dado seu caráter 

multisetorial, e da gradativa elevação de estudos voltados à questão, acredita-se que o 

tratamento dos resíduos sólidos deva passar, num curto espaço de tempo, a compor as 

prioridades de gestão, tanto da Prefeitura Municipal de Macapá, tanto do Governo do Estado 

do Amapá, o que certamente impactará, de forma substancial, a realidade social e econômica 

dos catadores de resíduos sólidos da ACAM.  

 

 

6.4.2 Estudo de caso 2: Associação de Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari  

 

A Reserva Extrativista do Cajari (RESEX-CA) é unidade de conservação de uso 

sustentável criada pelo Decreto 99.145, de 12 de março de 1990, administrada pelo Instituto 

Chico Mendes de Proteção a Biodiversidade (ICMBIO), possui características naturais 

relevantes e representa em primeiro plano uma conquista histórica das populações extrativistas 

tradicionais do sul do Amapá. Ela tem por objetivos básicos proteger os meios de vida e a 

cultura de populações, assegurando o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais 

em uma área total de 501.771 hectares (Freitas, 2013). Esta área compreende os municípios 

de Mazagão, Laranjal e Vitória do Jarí. De acordo com o IBGE (2013), a RESEX do Cajarí 

possui 4.164 habitantes.  

Freitas (2013) ressalta que a economia da Reserva é baseada principalmente no 

agroextrativismo do açaí e da castanha-do-brasil. Nesta RESEX, existem várias comunidades 

responsáveis pela extração da castanha como: Sororoca, Santa Clara, São Pedro, Água 

Branca, Açaizal, Marimba e Martins, comunidades estas formadas por famílias agroextrativistas 

(Ribeiro, 2008). No mapa 2 a área é destacada. 
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Mapa 2: Mapa da Reserva do Cajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Estadual de Florestas (2013). 

 

Ribeiro e Filocreão (2013), ressaltam que a principal atividade econômica nesta região 

é o extrativismo vegetal da Castanha-do-Brasil, sendo a agricultura e a pecuária consideradas 

atividades complementares de subsistência. A criação da RESEX Cajari para o uso sustentável 

das populações locais significou a reafirmação, a construção e o desenvolvimento de um 

conjunto de relações sociais, econômicas e culturais que se relacionam entre si e com o meio 

ambiente ao seu redor, produzindo assim um modo de vida único. 

Ribeiro (2014) enfatiza que as mulheres mais antigas dos castanhais relatam que 

sempre trabalharam na roça e no extrativismo. Já as mais novas relatam que chegaram a 

trabalhar em casas de família, outras que seu primeiro trabalho remunerado foi nas 

associações. Grande parte das mulheres não completaram o ensino fundamental. Poucas 

recebem auxílio do governo, tais como o Bolsa Família, o Renda para viver melhor e o Bolsa 

verde, mas segundo elas, não é suficiente para a sobrevivência na floresta. O trabalho da 

mulher na RESEX-CA, inclui o cuidado da casa, dos quintais e animais domésticos, além do 

agroextrativismo. 

Neste contexto, a organização de mulheres do Alto da Reserva Extrativista do Cajari, 

que se manifesta através da Associação de Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC), 

foi criada com o objetivo de gerar renda e emprego às suas sócias, que atualmente trabalham 

com o beneficiamento da Castanha do Brasil, ou seja, produzem coletivamente, biscoitos, 

bombons, doces e paçoca da Castanha-do-Brasil.  
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6.4.2.1 Origem e evolução 

 

A Associação de Mulheres Agroextrativista do Cajari (AMAC) começa a ser organizada 

por iniciativa das mulheres da reserva e de mulheres de localidades próximas, que por meio de 

reuniões se integraram e discutiram sobre a importância da união, principalmente pelo fato de 

habitarem numa área isolada.  

 

A partir daí um grupo de mulheres da reserva se une com outra localidade para 
dar corpo à nova associação. Entretanto, as mulheres sem experiência acabam 
por aceitar as propostas vindas da líder de outro local, entre as propostas 
estava à produção de sabão, atividade proibida numa reserva, outra a 
confecção de roupas, ambas as propostas não se tornaram uma alternativa 
viável para a geração de renda e emprego na reserva. Logo em seguida, as 
líderes de outra região tiveram que desistir do cargo, pois os cargos 
comunitários devem ser ocupados por moradores da reserva. Em análise os 
motivos que levaram esta associação ao fracasso perpassam por três pontos: 
a) O afastamento das líderes; b) Ausência de uma líder local; c) Projetos não 
condizentes a realidade local. De tal modo, os pontos observados convergem 
na inexpressiva participação política das mulheres da reserva naquele 
momento. (Ribeiro & Filocreão, 2013, p.04) 
 
 
 

A experiência levou ao início da conscientização das mulheres sobre a importância da 

organização. Após cinco anos da existência da associação, as castanheiras retomam a 

discussão apoiadas pela Associação Extrativista da Reserva do Rio Cajari (ASTEX-CA), 

conhecida localmente como a associação de homens e mulheres, assim criam uma nova 

associação, que passa a ser gerida pelas mulheres da reserva.  

A Associação de Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC) foi criada em 8 de 

Maio de 2004, com 35 sócias fundadoras, e, em 2006 abrangia nove comunidades, das trezes 

existentes no alto RESEX Cajari, seu estatuto social se baseia na preservação e equilíbrio dos 

recursos naturais e de seus ecossistemas, no intuito de garantir às populações tradicionais a 

exploração sustentável de forma a alcançar o equilíbrio ecológico de qualquer outra atividade 

doméstica que venha a surgir na região, objetivando também a promoção cultural e 

socioeconômica de seus associados. (Estatuto Social da AMAC, 2004) 

A AMAC passou por capacitação para as atividades de corte e costura e produção de 

bijuterias, fornecidos pelo SENAR através de solicitação direta à mesma. Possui três máquinas 

de costuras doadas pela ASTEX-CA, que funciona na mesma comunidade e que, no entanto, 

não estão sendo utilizadas pela AMAC, devido à falta de materiais de consumo e objetivos 

concretos para a sua utilização. As máquinas estão guardadas em uma das salas da Sede da 

Associação. 

A partir de 2009 as mulheres da AMAC destinam suas atividades à produção dos 

biscoitos e doces de Castanha-do-Brasil, que passam a ser produzidos em escala cada vez 
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maior. A AMAC encontra no beneficiamento da castanha uma alternativa que se enquadra a 

realidade e a necessidade local. A partir de então, a AMAC passa a participar de editais do 

Governo do Estado do Amapá, viabilizando a transformação do lugar de reuniões, que antes 

funcionava de forma precária, em uma cozinha industrial comunitária, com espaço adequado 

para escritório.  

Atualmente, a AMAC possui 240 sócias, distribuídas pelas 13 comunidades do Alto 

RESEX Cajari, dentre as quais 12 encontra-se na área do Vale do Jari e uma única no município 

de Mazagão. O trabalho das sócias da AMAC começa dentro da floresta, na roça ou em suas 

colocações, fazem a coleta da castanha na floresta, quebram o ouriço10 e guardam castanhas 

dentro de embalagens regionais, produzidas pelas próprias mulheres. Cada mulher traz para a 

cozinha da AMAC uma quantidade já estabelecida da castanha e de banana. Os outros 

ingredientes como açúcar, manteiga e farinha de trigo são comprados em conjunto pelo grupo, 

sendo somado o valor total da compra e dividido para pagamento entre as associadas. 

 

6.4.2.2 O Empreendimento Econômico Solidário 

 

A ideia principal era unir talentos e construir um negócio que transformasse as matérias-

primas disponíveis, com destaque à castanha-do-brasil, em produtos que rendessem benefícios 

a todas ao mesmo tempo. Para isso era necessário ter um local só para a Associação, assim, 

após a sua criação e legalização, a Associação foi contemplada com a construção de sua Sede, 

a partir de convênio firmado com o Governo do Estado do Amapá, por meio das Secretarias de 

Estado da Indústria e Comercio (SEICOM) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINF).  

A Sede da Associação mede cerca de 150m² e conta com estrutura básica de duas 

salas, que foram idealizadas para alojar um setor de produção, duas cozinhas, um salão e dois 

banheiros. Não possui nenhuma infraestrutura de mesas, cadeiras ou outros utensílios que 

favoreça o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade no local, muito menos a realização 

de reuniões ou assembleias da instituição, que acontecem de três em três meses.  

 

  

                                                           
10 Casca protetora que envolve um conjunto de castanhas. 
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Figura 12: Sede da AMAC. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ribeiro e Filocreão (2013). 

 

A atividade principal das associadas é a produção de biscoitos, bombons artesanais, 

paçocas, doces, bolos e pão de castanha-do-brasil. Os produtos alimentícios são vendidos 

juntamente com alguns produtos de atividades agrícolas realizados pelas mulheres como: 

batata-doce, cará-roxo, laranjas, bananas e a castanha-do-brasil, descascadas e com cascas. 

A cozinha comunitária foi uma grande conquista para as castanheiras, representou a 

confirmação de que a organização estava galgando um espaço importante na melhoria de vida 

dessas mulheres e de suas famílias. Em seguida, através da AMAC, um grupo de mulheres 

teve acesso ao crédito rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, o 

Apoio Mulher, que possibilitou a construção da Feira Popular na comunidade de Água Branca 

do Cajari, à beira da BR 156, onde as mulheres comercializam diariamente suas produções. 

(Ribeiro & Filocreão, 2013) 

Algumas associadas se destacam na produção de óleos vegetais de espécies comuns 

na região como andiroba, pracaxi, piquiá, entre outras, que são utilizados em seus próprios 

benefícios e por não haver mercado local não é explorado em quantidade comercial. A atividade 

de produção de biscoitos e bombons provém do conhecimento tradicional das associadas, e é 

esse conhecimento que elas pretendem valorizar.  

Existem dois tipos de produção dos derivados da castanha, primeiro a produção 

individual que é vendida na feira, e a produção em grande escala, realizada na cozinha da 

AMAC, desenvolvida desde 2010, com os projetos da Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em que a CONAB realiza 

a compra os produtos da associação para a viabilização de doações para pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional. 
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Figura 13: Feira Popular Comunitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

A comercialização é feita individualmente por cada associada, mas espera-se poder 

fazer a comercialização coletivamente, de forma a favorecer todas as associadas, inclusive com 

o propósito de melhorar as suas condições de vida. As vendas poderão ser promovidas 

diretamente nos comércios, feiras ou escolas, como fonte de merenda escolar.  

 

6.4.2.3 Resultados e desafios do empreendimento  

 

Para o alcance das informações referentes aos resultados, impasses e desafios 

enfrentados pela AMAC, entrevistou-se a presidente da Associação, que se encontra na função 

desde 2009, e ainda quatro associadas, que trabalham na comercialização de produtos 

derivados da castanha na Feira de Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari. 

O acesso à Reserva, por si só, já representa um desafio, uma vez que embora a 

distância de Macapá não seja tão longínqua, cerca de 220Km, a estrada não é pavimentada, o 

que prejudica muito o acesso, que é mais difícil ainda em dias chuvosos, como o enfrentado 

para a realização da pesquisa, o qual resultou em sete horas de viagem de ônibus, partindo da 

Rodoviária de Macapá. 

As entrevistas foram realizadas no início do mês de junho de 2015, sendo informado 

pela presidente que a Associação é composta por 240 mulheres de 13 comunidades diferentes, 

sendo 12 da região do Vale do Jari, e uma pertencente ao município de Mazagão, a 

Comunidade de Sororoca. 
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A presidente da Associação possui 37 anos e chegou a iniciar o segundo grau (1º ano), 

é extrativista e agricultora, e enfatiza que quando assumiu a Associação em 2009 era bastante 

insegura e desorientada com relação à condução das atividades. Afirma que o que lhe ajudou 

a melhorar sua gestão foram os contatos realizados, e orientações que fora recebendo ao longo 

da trajetória. É importe ressaltar que a mesma possui grande liderança entre as associadas, 

sendo bastante reconhecida sua gestão entre as sócias. No quadro 7 a seguir, será sintetizado 

o perfil social das três sócias entrevistadas é também da presidente na ocasião da pesquisa de 

campo. 

 

Quadro 7: Perfil social das entrevistadas – AMAC. 

Informação Respostas 
Idade Entre 18 a 37 anos.  

Escolaridade A presidente e duas entrevistadas declararam estar cursando 
o ensino médio, e uma entrevistada possui o ensino 
fundamental incompleto. 

Profissão / ocupação As quatro entrevistadas são doceiras e comercializam seus 
produções na Feira de das Mulheres. A presidente da 
Associação declarou-se também agricultora. 

Quantas pessoas residem na casa 
onde mora 

Em geral, de 3 a 6 pessoas. 

Quantas pessoas trabalham na 
residência 

As quatro entrevistadas declararam trabalhar juntamente com 
o marido, duas pessoas trabalham na residência. 

É beneficiário de programa de renda 
mínima 

Todas as entrevistadas recebem auxílio do programa Bolsa 
Verde. Declararam receber ou o programa estadual “Renda 
para Viver Melhor” (estadual) e também o programa federal 
“Bolsa Família” (federal). 

Situação familiar Todas as entrevistadas afirmaram contribuir na renda. 

Renda familiar  As entrevistadas declararam receber em média renda mensal 
de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na cozinha industrial da AMAC trabalham atualmente as 104 mulheres, que 

desenvolvem atividades se dividem em grupos menores e revezam a utilização da cozinha 

durante o período de produção. Elas chegam à cozinha às sete horas da manhã, e saem às 

dezessete horas da tarde.  

A entrevistada 3 enfatizou na entrevista o seguinte: “No início havia dificuldade para a 

adesão de outras mulheres, e também dos maridos das associadas, por não acreditarem que 

este trabalho pudesse gerar renda ou contribuir de forma significativa na renda familiar, muitos 

enfatizavam que era ‘perda de tempo’. Só passaram a ser reconhecidas a partir do momento 

quem que o empreendimento começou a dar retorno financeiro, e a mulher associada passou 

contribuir em casa com seu próprio dinheiro, a família e as comunidades passaram a acreditar 

que o trabalho na associação poderia realmente trazer melhorias às suas vidas”.  

Há de ser ressaltado que de acordo com pesquisa realizada por Ribeiro e Filocreão 

(2013) atuavam na cozinha industrial da AMAC 58 mulheres associadas, havendo, neste 

sentido um crescimento de 79,3% quantidade de mulheres. Com relação à comparação relativa 
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a quantidade de sócias, a AMAC possuía em 2013 um quantitativo de 180 mulheres associadas, 

o que representa um aumento de 33%, considerando que atualmente a associação possui 240 

mulheres sócias. 

Diferentemente dos outros empreendimentos analisados por esta pesquisa, a AMAC 

orienta as mulheres associadas com relação aos benefícios sociais, como licença maternidade, 

e previdência social, benefícios garantidos pela Previdência Social Brasileira, em regime 

diferenciado para as trabalhadoras rurais. A AMAC concede às associadas as declarações 

necessárias à entrada do pedido de auxílio maternidade, aposentadoria entre outros benefícios 

que uma trabalhadora pode acessar.  

Quando perguntado se é realizado planejamento da atividade, a presidente respondeu 

positivamente, dizendo que é realizado planejamento mensal das atividades junto às 

associadas, e que o planejamento é conduzido de acordo com as encomendas da Associação. 

Da mesma forma, enfatizou que é realizada mensalmente a avaliação das atividades, por meio 

de reunião com as sócias. 

A presidente revelou que os equipamentos utilizados pela Associação são próprios, os 

quais foram viabilizados pelo Governo do Estado do Amapá, por meio de projetos específicos 

nos anos de 2010 e 2013, conforme enfatizado na parte inicial desta seção. Afirmou que 

atualmente a cozinha industrial da fábrica de beneficiamento é equipada com estrutura 

adequada às atividades das associadas. 

A comercialização, de acordo com a presidente, assim como com os depoimentos das 

associadas entrevistadas, é realizada diretamente aos consumidores, por meio da Feira da 

AMAC, que se localiza em frente à parada de ônibus com bastante movimentação, e ainda à 

Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari, que adquire os produtos derivados da castanha 

beneficiada, para a oferta da merenda escolar nas escolas municipais.  

Quando questionada sobre as dificuldades encontradas para a comercialização dos 

produtos, a presidente ressaltou que a maior dificuldade consiste na falta de certificação da 

embalagem, que ainda é totalmente artesanal, e sem especificação de data de validade e 

informações nutricionais, o que impede a Associação de escoar sua produção para grandes 

empresas. Uma única associada apontou a baixa demanda de consumidores, a qual 

certamente é determinada pela movimentação dos ônibus que param no local, sendo observada 

grande saída dos produtos da Associação. 

Ao falar das dificuldades com o empreendimento, a entrevistada 2 enfatizou que: “minha 

principal dificuldade é conciliar o trabalho da cozinha com o trabalho de casa, tenho dois filhos 

pequenos e fica muito difícil ter de deixar eles com minha mãe”. 

A presidente revelou que nenhum investimento fora realizado na Associação nos últimos 

12 meses, sendo o último realizado em 2014, por meio da reforma da Fábrica de 

Beneficiamento de Castanha, realizado pelo Governo do Estado, estimado em setenta mil reais. 
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Informou não haver procurado financiamento em função de não possuírem informações 

suficientes sobre tal procedimento. 

A Associação possui cadastro institucional na SETE e no SEBRAE, sendo enfatizado a 

disponibilização de cursos de qualificação em gestão de negócios, atendimento ao público e 

manipulação de alimentos pelo SEBRAE. No entanto, a Associação não recebe nenhuma 

avaliação externa de suas atividades. A presidente informou ainda que AMAC não passou pelo 

mapeamento realizado pela SENAES em 2012. 

Quando perguntada sobre o que necessita melhorar com relação ao fomento viabilizado 

pelo Estado, a presidente externou a necessidade de maior apoio para a Associação, 

principalmente referente à adequação da embalagem, que necessita ser certificada para a 

ampliação da rede de escoamento.  

A entrevistada 3 reforçou a necessidade de maior investimento em qualificação 

profissional, para que sejam ampliadas as possibilidades de atuação das sócias, ressaltou  

ainda que “além da possibilidade de cursos de culinária são necessários cursos de informática, 

de técnicas de gerenciamento de negócios, entre outros”. 

Cada associada contribui mensalmente com R$ 2,00, contribuição que de acordo com 

a presidente é insuficiente para custeio das despesas da Associação, que inclui pagamento de 

motorista, de contador e advogado que são contratados para serviços temporários. O custeio 

das despesas é realizado com parte do lucro da Fábrica, sendo que o restante é dividido 

igualmente entre as sócias que trabalham na fábrica, 106 mulheres. 

As quatro sócias entrevistadas enfatizaram que o dinheiro obtido com as atividades é 

suficiente para o custeio das despesas pessoais, sobrando recursos para outros fins. Quando 

perguntada sobre as principais conquistas viabilizadas pela Associação, a presidente enfatizou 

a integração do grupo, bem como a sistemática de condução das atividades, sendo que as 

ações são planejadas pelas próprias associadas, não surgindo de forma aleatória. As 

associadas entrevistadas ressaltaram como aspecto positivo, as amizades construídas ao 

longo do processo e o aprendizado adquirido. 

Com relação aos desafios que circundam a Associação, a presidente enfatizou a 

necessidade de modernização e aquisição de algumas máquinas, no intuito de elevar a 

produção, como um equipamento voltado à secagem da castanha, que ainda é feito de forma 

artesanal, bem como de extração do óleo da castanha, que ainda não é aproveitado pela 

AMAC. A presidente enfatizou que a Associação possui algumas atividades que possuem 

metodologia muito ultrapassada, como a descascagem da castanha manualmente pelas 

associadas, que ainda é realizado individualmente, demandando muito tempo de trabalho. 

A entrevistada 1, ao ser questionada sobre os desafios, enfatizou que “a principal missão 

da AMAC é manter a integração entre as associadas, considerando o elevado número de sócias 

e dinâmica das atividades”. 
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Quando perguntado sobre o que a economia mudou na vida das entrevistadas, a 

presidente enfatizou a satisfação trazida com a união do grupo, e com o avanço significativo da 

Associação, o que fora compartilhado pelas outras três sócias entrevistadas, que 

demonstraram grande integração da equipe. 

Foi ressaltado na entrevista que a Associação se encontra com um projeto aprovado 

pela Fundação Banco do Brasil, no valor de quinhentos mil reais, que será utilizado para a 

aquisição de um caminhão, que é necessário para o transporte da produção. A organização 

das mulheres vem crescendo e se fortalecendo dentro da reserva, em março de 2012 a AMAC 

criou uma cooperativa, no intuito de ampliar a comercialização dos seus produtos, e inseri-los 

no mercado. Em 2013, por meio de parceria da AMAC com o Projeto Carbono Cajari, financiado 

pelo Petrobrás, as castanheiras receberam um furgão para o transporte dos produtos e um 

carro pequeno administrativo, além da construção de outras cozinhas comunitárias.  

Verifica-se que a Associação tem sido benéfica para as mulheres associadas, uma vez 

que restou clara a satisfação das mesmas com os resultados do empreendimento, que viabiliza 

não apenas o custeio das despesas, que inclusive são significativas em função do padrão 

organizacional, mas ainda a sobra de recursos para fins pessoais diversos.  

Com relação à análise de custo-efetividade voltada à política de fomento à economia 

solidária para a Associação, verificou-se que a AMAC foi contemplada com o fomento do Estado 

para dinamização de seu empreendimento com reforma, construção do espaço da Feira e 

aquisição de equipamentos, no entanto, as associadas enfatizam a necessidade de um maior 

fomento, principalmente no que diz respeito ao melhoramento das embalagens, que necessitam 

de certificação para ampliação das possibilidades de escoamento da produção. Neste sentido, 

considerou-se à política pública eficaz, necessitando, contudo, ser ainda mais atuante no que 

se refere ao fomento destinado à agregação de valor do produto, uma vez que o Estado possui 

todas as condições, por meio da SETE, AFAP e IEPA de contribuir no processo de certificação 

da embalagem dos biscoitos e doces, o que impactaria ainda mais na comercialização da 

produção. 

 

6.4.3 Estudo de caso 3: A Associação dos Trabalhadores Extrativistas de Açaí dos 

Estados do Pará e Amapá  

 

A extração do açaí destaca-se em função do alto consumo do fruto pelas comunidades 

ribeirinhas, e especial dos estados do Amapá e do Pará na forma de vinho11, sendo o principal 

                                                           
11 Forma como é chamada a polpa do açaí. 
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alimento das famílias em determinado período do ano. A comercialização do fruto é feita através 

dos atravessadores12 para o mercado interno e para outros estados.  

Além do fruto do açaizeiro, a palmeira ainda se destaca pelo aproveitamento do palmito, 

que é amplamente consumido e comercializado na região. Os derivados do açaizeiro, em 

especial o vinho de açaí, que até pouco tempo eram iguarias típicas da Região Norte, em função 

de suas propriedades nutricionais diferenciadas, passaram a conquistar espaço no mercado 

nacional e internacional, integrando o rol de dietas indicadas por nutricionistas renomados, e 

ainda o cardápio das academias de ginástica, como produto energizante e de sabor agradável.  

Neste sentido, os derivados do açaizeiro passam a compor um importante Arranjo 

Produtivo Local (APL) para o Estado do Amapá, voltado para a exportação e consumo interno, 

o qual necessita de políticas de articulação das etapas de produção, em termos de tecnologia 

de produção e assistência técnica, escoamento, armazenagem e industrialização, nos moldes 

exigidos pelas certificações internacionais, acesso aos mercados, promoção mercadológica, 

gestão e comercialização.  

O Estado e instituições da sociedade civil organizada vislumbram a perspectiva de 

transformar a grande potencialidade do açaí do Laranjal do Jarí em um polo fornecedor de 

subprodutos do fruto para novos mercados, sendo necessário para tanto a estruturação da 

cadeia produtiva com os elementos que estão sendo solicitados como estudos, desde o plantio 

até novos potenciais compradores. 

O município de Laranjal do Jari possui população de 39.805 habitantes (CENSO 

IBGE/2010), e está situado às margens do Rio Jarí, fronteira com a cidade de Monte Dourado, 

distrito do Município de Almerim, que compõe o Estado do Pará.  Originou-se a partir de grandes 

projetos econômicos, implantados na extensão paraense, que atraíram para a região do Amapá 

grande contingente de migrantes, principalmente do nordeste do País e da região ribeirinha do 

Pará, em busca de melhores condições de vida para suas famílias.   

 

  

                                                           
12 Como são chamados os revendedores de açaí, que compram o produto dos extrativistas e vendem 

para os pequenos comerciantes, donos das batedeiras de açaí. 
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Mapa 3: Município de Laranjal do Jari-AP. 

 

Fonte: IBGE/2015. 

 

Apresenta-se como significativo o potencial do açaí na geração de renda da região, a 

partir de seu beneficiamento nas batedeiras, pelo consumo local, pela sua participação na 

composição nutricional familiar no município, e, finalmente, na geração de ocupações. Esse 

quadro instigou a vinda de mão-de-obra não qualificada para o Amapá, derivando várias 

mazelas que cristalizaram a configuração espacial e social da população do município - 

favelização, prostituição, violência e pobreza. 

Como alternativa de subsistência, muitas famílias buscaram nas áreas adjacentes do 

Município do Laranjal do Jarí, atividades extrativistas de coleta de frutos de açaí, castanha, 

oleaginosas, cultivo de plantas medicinais, entre outras. Remanescente deste processo, 

estabeleceu-se um forte movimento de extrativismo do açaí, justificado pelo baixo preço e pela 

abundância de oferta do fruto na região do Vale do Jarí. Paulatinamente, seu consumo foi 

incorporado na alimentação da população sendo complementar ou base da cesta alimentar, a 

exemplo de grande parte dos municípios da região Norte, onde o consumo chega a compor 

20% dos valores nutricionais das famílias, segundo informações da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura / Organização das Nações Unidas (FAO/ONU). 
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4.4.3.1 Origem e evolução 

 

A Associação foi fundada em 05 de abril de 1998, e possui sede no Município do Laranjal 

do Jarí, e vem desenvolvendo ações de grande importância, no sentido de organizar e fortalecer 

os pequenos produtores rurais e urbanos, dispersados em vários bairros do Município do 

Laranjal do Jarí, que têm no desenvolvimento de suas atividades uma alternativa ao 

desemprego. 

O descritivo da organização remete a um cenário ideal para implantação de ações 

interventivas visando melhorar o sistema de produção, maximizando seu atual desempenho. 

No entanto, a Associação não é exceção ao fraco nível de capital social no Amapá, e na própria 

região Amazônica. Fatores como a inexperiência administrativa e de gestão, aliada à falta de 

entendimento entre sócios, a ausência de profissionalização, de capacitação e de 

acompanhamento técnico, impossibilitaram o avanço de novas formas de trabalho, ocupação e 

geração de renda para o desenvolvimento associativo no Município de Laranjal do Jarí e, no 

Estado do Amapá como um todo. 

Em pesquisa de campo realizada, pode-se constatar o seguinte: 60% dos beneficiários 

são do sexo masculino; 40% são naturais do Estado do Pará, regiões de Ilhas, enquanto, 30% 

são do Maranhão e 30% do Amapá e outros Estados. 60% possuem faixa etária de 30 a 40 

anos, 30% entre 40 e 50 anos e os demais em outras faixas. 

No período da safra (maio a outubro), a matéria-prima (fruto do açaí) é adquirida dos 

extrativistas associados a ATEAEPA, que na maioria das vezes são também proprietários de 

batedeiras de Açaí. O fruto é coletado dos açaizais nativos pertencentes às áreas da Empresa 

Jarí Celulose, que permite aos sócios da ATEAEPA a extração do açaí, por tempo 

indeterminado, através de uma Declaração de Aforamento registrada em cartório no dia 29 de 

julho de 2003. 

No período da entressafra (novembro a abril), quando o fruto açaí fica mais escasso, os 

batedores de açaí do município são obrigados a comprar o açaí de atravessadores, que trazem 

a matéria-prima de outras regiões do Pará, tais como: Boa Vista, Moju e Gurupá. A produção e 

comercialização de polpa de açaí, envolvem em média dois a três membros da família, sendo 

raros os casos de contratação sem vínculo familiar, dada a precariedade das unidades 

produtivas, tanto no tange ao uso de tecnologia, quanto aos aspectos de infraestrutura 

deficiente. 

Atualmente a Associação tem como Presidente o senhor José Ribamar Trindade, de 65 

anos, que não é extrativista, sendo funcionário público no município de Laranjal do Jari, e 

também proprietário de batedeira de açaí no município. De acordo com o presidente, 
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Associação surgiu a partir de orientação recebida, após dificuldade impostas para exploração 

da área em que é realizada a extração. 

Em entrevista realizada com o Presidente, o mesmo enfatizou que não é feito 

planejamento para desenvolvimento das atividades da Associação, nem tão pouco avaliação 

das mesmas. Os equipamentos utilizados pelos associados são instrumentos particulares de 

cada um. Com relação à comercialização, a mesma geralmente é feita a revendedores e 

também ao consumidos final, sendo os principais espaços de comercialização as batedeiras de 

açaí13. 

 

4.4.3.2 O Projeto Açaí da Amazônia 

 

Ao falar de Cadeia Produtiva do Açaí destacou-se no Estado do Amapá o Projeto Açaí 

da Amazônia, que foi desenvolvido pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado 

do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), em parceria com a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), a Associação dos Trabalhadores Extrativistas de 

Açaí dos Estados do Pará e Amapá (ATEAEPA) e a Prefeitura municipal de Laranjal do Jari. A 

equipe técnica da SETE ressalta a elevada burocracia para a execução do projeto, advinda das 

normas impostas pela SUDAM para acesso ao financiamento. Para o alcance das informações 

referentes ao projeto, fora disponibilizado pela SETE o seu relatório de execução, realizando-

se ainda entrevista com a ex-gerente do Núcleo de Associativismo e Economia Solidária 

(NAES/SETE), responsável pela elaboração e execução do projeto. 

De acordo com a ex-Gerente, o projeto destinou-se à melhoria da polpa/suco do açaí, 

comercializado no município de Laranjal do Jari, considerando que esse alimento faz parte da 

cultura alimentar da população amapaense e ainda o elevado número de plantações no 

município e nas comunidades ribeirinhas próximas. O Projeto foi elaborado através de um 

processo participativo, que contou com a colaboração de técnicos da SETE, da Prefeitura 

Municipal do Laranjal do Jarí, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e os membros da 

ATEAEPA. O município de Laranjal do Jari fora selecionado para ser foco do Projeto por 

diferentes razões, entre elas, pelo fato do município ser o terceiro mais populoso do Estado, 

perdendo apenas para a capital e para o município de Santana. 

A necessidade de melhoria da produção do açaí e elevação de sua produção fora 

constatada pela equipe da SETE, por meio da visualização dos grandes consumidores 

existentes no município de Laranjal do Jari, ou consumidores potenciais, como os Caixas 

Escolares, do Governo do Estado e da Prefeitura local, que perfaziam em 2005 um total de 35 

                                                           
13 Pequenos ambientes comerciais de beneficiamento e comercialização da polpa do açaí. Neles é 

extraída a polpa do fruto, com a utilização de um equipamento conhecido como batedeira, sendo também 

feita a comercialização da polpa a populares. 
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unidades, que não havia efetivado nenhuma parceria com a ATEAPA, pela necessidade de 

garantias sanitárias da polpa de açaí a ser oferecida aos alunos da rede escolar, o mesmo 

acontecendo com as 04 (quatro) sorveterias existentes no município. (SETE, 2007) 

Tais gargalos impactavam diretamente no potencial de trabalho e renda da ATEAPA, 

sendo que os resultados obtidos pelo projeto tiveram como foco o enfrentamento das 

dificuldades identificadas e a resolução das mesmas, estabelecidas nos objetivos propostos, 

os quais se apoiavam em um conjunto de ações que visavam principalmente o controle de 

qualidade na fabricação de polpa de açaí, a redução de contaminação do produto, a melhoria 

da capacidade produtiva e gerencial do produtor, a padronização das instalações, a 

modernização dos equipamentos e outras iniciativas que conduzirão os empreendimentos à 

melhoria dos resultados econômicos, ressaltando-se a de responsabilidade da equipe técnica 

do governo a inserção dos produtores da ATEAEPA em mercados aos quais não tinham 

acesso. (SETE, 2007) 

 

A implementação do Projeto 

 

O Projeto Açaí da Amazônia foi implementado em 2006 e teve como meta beneficiar 48 

(quarenta e oito) produtores de polpa de açaí, vinculados à ATEAEPA, com sede no Município 

do Laranjal do Jarí, no Estado do Amapá, em um prazo de 12 meses. O custo de projeto foi de 

R$ 301.786,00 (trezentos e um mil e setecentos e oitenta e seis reais), sendo R$ 147.150,00 

(cento e quarenta e sete mil e cento e cinquenta reais) custeados pelo Programa Nacional de 

Geração de Emprego e Renda (PRONAGER) Amazônia14, R$ 150.636,00 (cento e cinquenta 

mil e seiscentos e trinta e seis reais) referentes à contrapartida do Governo do Estado do 

Amapá, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como previsão de custeio por outros parceiros. (SETE, 

2007) 

Com relação à escolha da ATEAPA como entidade parceira para execução das ações 

do projeto no Vale do Jari15, a equipe da SETE esclarece que foi levado em consideração o fato 

da Associação ter sido uma das organizações que obteve destaque no processo de 

conservação e utilização da cadeia produtiva do açaí. 

                                                           
14 O Pronager/Amazônia é direcionado à capacitação empreendedora e ao fortalecimento de micro e 
pequenos empreendimentos integrantes de Arranjos Produtivos Locais (APLs) nas áreas de interesse da 
Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), vinculada ao Ministério da Integração Nacional. A ADA 
atua na região Amazônica em áreas de fronteira, em mesorregiões e da BR-163. O programa surgiu de 
um acordo de cooperação técnica internacional firmado entre a ADA e a Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação (FAO). 

15 O Vale do Jari é formado pelos municípios de Almeirim - PA (Monte Dourado), Laranjal do Jari – AP e 
Vitória do Jari - AP. 
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Assim, o Projeto Açaí da Amazônia consubstancia-se em um conjunto de ações que 

envidam esforços para o desenvolvimento de mecanismos de dinamização da produção, de 

escoamento e comercialização do açaí, como forma de fortalecer uma cadeia produtiva que se 

apresenta de forma frágil, porém, com grandes possibilidades de aumento da geração de 

emprego e renda, alicerçados no investimento no capital social da ATEAPA e no próprio capital 

humano. (SETE, 2007) 

Quando do planejamento do Projeto, a ATEAEPA era composta por 64 (sessenta e 

quatro) sócios, havendo sido pesquisado pela SETE 30 (trinta) associados, que serviram de 

base para as informações. A equipe da SETE realizou pesquisa para elaboração do diagnóstico 

para elaboração do projeto, um dos aspectos de maior relevância foi o baixo nível de 

escolaridade dos produtores vinculados a ATEAEPA, sendo que, num total de 30 entrevistados: 

20% eram analfabetos, 16,7% eram semianalfabetos, 60% possuíam o ensino fundamental 

incompleto e apenas 3,3% possuía o ensino médio (incompleto). Esse fator foi identificado 

como um dos entraves para a execução do projeto, dada a dificuldade de apreensão de 

conteúdos no processo de capacitação dos empreendedores, que implicou na necessidade de 

desenvolver estratégias e alternativas para sua viabilização. 

 Dentre as dificuldades que limitam o potencial de desenvolvimento dos produtores de 

polpa de açaí, A ex-gerente do NAES, a ex-Gerente da SETE destacou o seguinte: carência de 

conhecimentos sobre as técnicas de higiene e produção saudável; falta de equipamentos e 

acessórios apropriados para o manuseio do produto; falta de estrutura física adequada para a 

higiene, fabricação e comercialização do açaí; falta de conhecimento sobre gestão de pequenos 

negócios (Plano de Negócio, Fluxo de Caixa, Atendimento ao Cliente, entre outros); durante as 

visitas técnicas efetuadas, foram detectadas as necessidades de reforma e/ ou ampliação do 

espaço físico destinado à produção e venda da polpa do açaí; e capacitação gerencial e curso 

de Boas Práticas de Fabricação. 

Até o início da execução do Projeto foi identificado pela SETE que nenhum dos 

proprietários de batedeiras de açaí recebeu algum tipo de capacitação, seja através de 

assistência técnica ou gerencial, qualificação profissional ou qualquer outro tipo de assessoria 

advinda de instituições governamentais, ONGs, ou qualquer tipo de entidade. 

Quanto à área de investimentos, todos os batedores de açaí afirmaram precisar de 

financiamento para reforma e/ ou ampliação de seus estabelecimentos comerciais e para 

compra de máquinas. Considerando que a grande maioria dos estabelecimentos está situada 

em terreno próprio, a maior dificuldade para obtenção do crédito seria a falta de avalista e/ ou 

bens para servir de garantia do empréstimo. 

Identificou-se o grande potencial de consumo (demanda reprimida) na rede escolar o 

que pode ser suprido com a melhoria da qualidade da produção principalmente no que tange a 

higiene e condições sanitárias do beneficiamento. Essa via de consumo é potencialmente 

atraente ao beneficiário que após o processo de embalagem do produto, sanada as debilidades 
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aqui postas, forneceria diariamente o produto a rede escolar sem grandes dificuldades de 

transporte frente a pequena dimensão do município (mercado local). O que deve se atentar é a 

forma de comercialização – se individual ou associativa. 

O Projeto Açaí da Amazônia teve como objetivo geral estruturar e dinamizar a produção 

de polpa de açaí no Município do Laranjal do Jarí, em parceria com a ATEAEPA. Possuiu ainda 

os seguintes objetivos específicos: Elevar a produção de polpa de açaí e expandir as 

oportunidades de comercialização do produto no mercado local, através de padronização e 

implementação de processos adequados de fabricação (qualidade e validação do produto); e 

elevar o número de postos de trabalho e renda familiar dos produtores da ATEAPA.  Os 

resultados almejados foram os seguintes: ações socializadas e pactuadas com os beneficiários 

do projeto e plano de trabalho de pós-execução elaborado; assistência técnica, 

acompanhamento e avaliação do projeto realizada pela equipe técnica e Comitê Técnico Local; 

banco de dados implantado e operando; fertilidade do solo dos açaizais e qualidade da água 

das áreas de açaizais monitorados; manual de normas do açaí elaborado e implementado; 

técnicos e produtores capacitados em novas tecnologias de produção do açaí; controle de 

qualidade na fabricação de polpa do açaí, implementado e difundido por meio de cartilha em 

quadrinhos e cartazes de normas do açaí; produtores capacitados em gestão pelo programa 

de qualificação do SEBRAE; espaço físico de comercialização construído e padronizado; novo 

produto divulgado e comercializado por meio de festival, Festival do Açaí; embalagens 

padronizadas com logomarca, rotulagem nutricional e selo de inspeção estadual. (SETE, 2007) 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Projeto Açaí da Amazônia, a SETE destacou o 

seguinte: (SETE, 2007) 

a) Assessoramento, monitoramento e acompanhamento técnico do Projeto, através de vistas in 

loco, visando estabelecer diretrizes e estratégias de ações que pudessem garantir 

sustentabilidade aos processos tecnológicos implantados durante a execução do projeto. 

b) Monitoramento de microrganismos na produção da polpa do açaí, por meio de coleta de 

amostras de água, fruto e produto beneficiado, para exames microbiológicos e bacteriológicos 

realizados pelo Laboratório Central (LACEN). As análises ajudavam a definir os índices e 

contaminação para posterior implantação do Programa de Alimentos Seguros (PAS) nas 

batedeiras atendidas pelo projeto. 

c) Consultoria Orientada para a Implantação do Programa de Alimentos Seguros. 

d) Elaboração e confecção de cartilha pictórica de Normas do Açaí, contendo informações 

ilustrativas e de fácil compreensão, sobre as normas necessárias para a higiene, 

armazenamento, manipulação do açaí, bem como as adequações necessárias para o espaço 

físico de produção e comercialização do produto. 
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e) Realização de cursos de Boas Práticas de Fabricação, Inovação Tecnológica e Gestão de 

Negócios, visando aumentar a segurança e a qualidade do açaí beneficiado, bem como 

profissionalizar os produtores assistidos pelo projeto, aumentando sua sustentabilidade e 

competitividade no mercado local. 

f) Orientação técnica para a construção e/ou adaptação padronizadas das batedeiras de açaí 

no Município de Laranjal do Jarí. Na ocasião, foram construídas/adaptadas doze batedeiras, 

conforme orientação do projeto. 

g) Habilitação dos produtores para acesso a financiamento para a padronização das batedeiras. 

h) Realização do I Festival do Açaí no município de Laranjal do Jarí, como forma de promover 

um espaço coletivo de divulgação e comercialização dos produtos, além da difusão, em nível 

local, dos resultados obtidos pelo Projeto. A realização do Festival do Açaí, que ocorreu por 

três anos consecutivos no município de Laranjal do Jari, tornando-se um evento de grande 

repercussão estadual e local, contribuindo sobremaneira para a geração de renda e atração 

turística no município. 

 

Resultados do Projeto Açaí da Amazônia 

 

De acordo com a pesquisa realizada pela equipe do Projeto após sua realização, todos 

os participantes concluintes no Projeto verbalizaram satisfação, em razão das melhorias 

alcançadas, que vão desde o aprimoramento das noções de higiene, até o aprendizado 

relacionado à organização do trabalho. 

 Ao serem questionados sobre o resultado das capacitações realizadas, todos os 

participantes responderam que passaram a utilizar o conhecimento adquirido na rotina de 

trabalho. Quando perguntados acerca das dificuldades encontradas para a participação no 

Projeto, a maior parte dos entrevistados afirmou ser o elevado número de cursos, que 

demandavam muito tempo e gastos relacionados ao transporte. 

Constatou-se pela equipe da SETE no relatório de finalização do projeto que muitas 

foram as vantagens alcançadas, desde o aprimoramento das noções de limpeza, destacado 

pela maioria, até a melhoria no atendimento dispensado aos clientes. 

De acordo com o relatório da SETE, bem como das entrevistas realizadas por esta 

pesquisa com os batedores de açaí associados à ATEAEPA, a maioria dos participantes do 

Projeto afirmou ter elevado sua produção em média em 25%. Outra informação importante foi 

a de que todos os entrevistados afirmaram não ter aumentado o número de funcionários nas 

batedeiras, que geralmente funcionam com base familiar.  

Embora o projeto tenha sido uma experiência de êxito para o Governo do Estado, 

ATEAEPA e empreendedores contemplados, observou-se em pesquisa de campo deste estudo 
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que a ATEAEPA não permaneceu fortalecida por muito tempo. Embora as ações do projeto 

tenham alcançado o fim de dinamização da atividade no município, a Associação atualmente 

encontra-se fragmentada e com sua liderança e planejamento de atividades esmaecidos, sendo 

que tal realidade será mais detalhadamente exposta na seção a seguir. 

 

4.4.3.3 Fomentos recebidos, avanços e desafios vivenciados  

 

Para o alcance das informações referentes aos avanços e desafios da ATEAEPA 

entrevistou-se o presidente da Associação e ainda quatro sócios. Todos os entrevistados 

possuem batedeira de açaí no município de Laranjal do Jari, e encontram-se na faixa etária de 

46 a 69 anos. Constatou-se a baixa escolaridade dos associados, os quais, em regra, 

frequentaram parcialmente o ensino fundamental, sendo apenas um dos entrevistados sem 

alfabetização. 

Em geral, ganham de um a dois mil reais com a venda do açaí, sendo que todos os 

enfatizaram o aumento da rentabilidade do negócio após o fomento proporcionado pelo Projeto 

Açaí da Amazônia, sendo mencionado uma média de aumento de 30% (trinta por cento). No 

quadro 8 será apresentado a síntese do perfil dos entrevistados na ocasião da pesquisa de 

campo realizada com a ATEAEPA. 

 

Quadro 8: Perfil social dos entrevistados – ATEAEPA. 

Informação Respostas 
Idade Entre 46 a 69 anos.  

Escolaridade O presidente possui ensino médio, três sócios entrevistados 
declararam possuir o ensino fundamental incompleto, e um 
entrevistado declarou-se analfabeto. 

Profissão / ocupação O presidente é funcionário público e possui batedeira de açaí, 
os demais entrevistados são donos de batedeira de açaí. 

Quantas pessoas residem na casa 
onde mora 

Em geral, de 4 a 7 pessoas. 

Quantas pessoas trabalham na 
residência 

A maioria declarou-se responsável pela renda familiar, sendo 
que apenas dois dos entrevistados declararam a contribuição 
de sua esposa. 

É beneficiário de programa de renda 
mínima 

Apenas um dos entrevistados declarou receber o Programa 
Renda Família. 

Situação familiar Três dos entrevistados declararam ser arrimo de família, 
apenas dois declararam a participação de suas esposas na 
renda familiar. 

Renda familiar  Os entrevistados declararam receber em média renda mensal 
de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Presidente informou na ocasião da entrevista que há mais de dois anos não é 

realizado nenhum investimento da Associação, em função da mesma encontrar-se 

inadimplente, ressaltando a falta de apoio por parte do governo, embora o empreendimento 
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apresente cadastro em diferentes órgãos de fomento, como a SETE, a SENAES e o Banco da 

Amazônia. 

O entrevistado 2 enfatiza que: “após o Projeto Açaí da Amazônia o Estado simplesmente 

deixou de olhar para a associação, toda a atenção dispensada pela SETE, por meio do Núcleo 

de Economia Solidária, deixou de existir com o término do projeto, como se o empreendimento 

deixasse de ser importante”. 

De acordo com o Presidente, a Associação teve acesso à qualificação profissional e 

formação política e de autogestão, e ainda assessoria para formalização por parte da SETE, 

ações realizadas no período de execução do Projeto Açaí da Amazônia, pela SETE. No entanto, 

no último ano a Associação não passou por nenhum acompanhamento ou ação semelhante, e 

também não passa por nenhuma avaliação externa. Afirmou ainda que a Associação não 

passou pelo mapeamento realizado pela SENAES. 

Quando perguntado sobre o que poderia ser melhorado com relação ao fomento 

disponibilizado por entidades governamentais, o presidente ressaltou que a Associação não 

tem recebido apoio atualmente, nem acompanhamento por parte do Estado, sendo que tal 

apoio poderia melhorar as atividades da entidade. Quando questionado sobre as principais 

conquistas alcançadas pela Associação, o presidente e os sócios entrevistados enfatizaram a 

aquisição de uma área para funcionamento da entidade, em área urbana, e ainda a aquisição 

de veículo, viabilizados pelas melhorias alcançadas por meio do Projeto Açaí da Amazônia.  

Ao falar sobre as possibilidades de melhoria nas políticas de fomento do Estado, o 

entrevistado 3 ressalta que no “Projeto Açaí da Amazônia havia a cogitação de inserção da 

produção de açaí da Associação na rede de alimentação escolar o município, o que nunca fora 

efetivado, sendo que tal proposta dinamizaria de forma muito impactante o empreendimento”. 

Com relação aos desafios a serem superados, o presidente enfatizou a necessidade de 

melhor organização da Associação, ampliação da integração entre os sócios, melhoria do 

ambiente de trabalho e maior apoio por parte do Estado, com relação a cursos a serem 

disponibilizados e financiamento para ampliação do negócio. Um dos sócios entrevistado, ao 

ser questionado sobre as dificuldades com o empreendimento respondeu o seguinte: 

 

Atualmente a grande dificuldade ocorre em decorrência da safra, por haver 
muito açaí (alta estação), incentiva a abertura de várias batedeiras, muitas sem 
nenhum critério de higienização ou investimento em equipamentos que 
garantam segurança alimentar. Por conta disso, essas batedeiras acabam 
oferecendo o açaí a preços muito baixos, e prejudicam os empreendedores que 
investem na qualidade. 

 

Quando perguntado o que a economia solidária alterou em suas vidas, os sócios e o 

presidente, enfatizaram o conhecimento adquirido com os cursos e rede de contatos da 

Associação, e ainda da possibilidade de maior integração entre os sócios. Ficou evidenciada 

na fala do presidente e ainda no diálogo com os sócios que os associados se encontram 
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desmotivados, necessitando de um trabalho de integração, como o que foi desenvolvido pelo 

Projeto Açaí da Amazônia. 

Observou-se uma trajetória bastante prejudicial na ATEAEPA, uma vez que a 

Associação conseguiu se fortalecer por meio do fomento proporcionado pelo Projeto Açaí da 

Amazônia, ocasião em que sistematizaram ações e padronizaram metodologia de atendimento 

e de serviços, no entanto, com o término do projeto, a Associação apresentou um retrocesso 

perceptível, sendo constatado que as boas práticas trabalhadas caíram em desuso pelos 

associados, passando a ser exercidas por outros batedores de açaí, que não são sócios da 

Associação e nem sequer participaram do projeto. 

Nesse sentido, verificou-se com este estudo que a despeito das dificuldades 

apresentadas, a Associação tem conseguido proporcionar renda aos seus sócios, de forma a 

arcar com as despesas e ainda possuir sobra, sendo observado que a política de fomento aos 

empreendimentos tem grande potencial de contribuir para a elevação da renda dos mesmos, a 

exemplo do que ficou demonstrado pelo Projeto Açaí da Amazônia. Há de ser enfatizado, 

entretanto, a falta de preparo demonstrada pela Associação, principalmente no que se refere à 

capacidade de autogestão, uma vez que esta não possuiu autonomia suficiente para continuar 

desenvolvendo suas atividades com êxito sem o acompanhamento do Estado, e término do 

Projeto. 

Com relação à análise de custo-efetividade referente à política pública de fomento à 

economia solidária realizada por entidades governamentais, cabe ressaltar que a Associação 

foi alvo de grande acompanhamento pelo Estado por meio do Projeto Açaí da Amazônia, cuja 

ideia principal voltava-se à busca pela autogestão e independência da ATEAPA, sendo que tal 

fomento pode ser considerado relativamente eficaz, uma vez que cumpriu grande parte de seus 

objetivos, conforme fora demonstrado nesta seção, mas não foi suficiente para o fortalecimento 

da autogestão e da independência entre os sócios da entidade. Destaca-se que o projeto 

desenvolvido pelo Governo do Estado no período de 2006 a 2009 possuiu um ciclo muito bem 

elaborado, mas que certamente deveria haver a previsão da fragilidade na autonomia da 

Associação, para que houvesse um investimento maior relativo a esta área. 

Há ainda de ser ressaltado, que após o Projeto Açaí da Amazônia a Associação não 

recebeu mais nenhum apoio ou fomento às suas atividades por parte do Estado, sendo nítida 

a necessidade de acompanhamento e orientação para a dinamização e fortalecimento da 

entidade, ressaltando-se que tal acompanhamento pode realizado por diferentes órgãos 

estatais, como a SETE, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), o Instituto de 

Desenvolvimento Rural (RURAP), Agência de Fomentos do Amapá (AFAP), entre outros. Em 

face ao potencial e importância da produção da polpa do açaí para o município de Laranjal do 

Jari, bem como da viabilidade demonstrada com as ações já empreendidas pelo Estado, o 

encerramento do fomento estatal ratifica a falta de preparo e de preocupação com o 

desenvolvimento local, o que certamente vai de encontro ao discurso de igualdade e de 
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emancipação dos empreendimentos menos avantajados, além de ser um retrocesso para a 

política de fortalecimento à economia solidária, cujo município de Laranjal do Jari já fora 

referência. 

 

6.4.4 Estudo de caso 4: Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA) 

 
 

O Distrito do Maruanum integra a cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, sendo 

uma Comunidade composta por mais de dez Vilas, ou Comunidades, distribuídas ao longo do 

Rio Maruanum. A maior Comunidade é a de Nossa Senhora do Carmo, considerada a sede do 

Distrito, localizada à 68 Km da cidade de Macapá. A Comunidade possui uma Associação de 

Moradores que atende aos interesses comunitários, com vistas ao desenvolvimento e 

implementação de ações concretas para a região. (Mafra, 2003) 

A população é composta por descendentes de indígenas, que ali habitavam no passado, 

e por descendentes de negros em situação de escravidão, trazidos ao Estado no Séc. XVIII 

para a construção da Fortaleza de São José de Macapá, que que fugiam em decorrência de 

maus tratos, buscando-se refugiar em terras longínquas. De acordo com Mafra (2003, p. 83): 

 
 
As manifestações culturais e religiosas vividas pelos moradores das 
comunidades são basicamente advindas das tradições indígenas e africanas. 
Dentre elas, mediante relatos dos moradores da região, a Lenda da Mãe do 
Barro é de grande importância para a comunidade e também para o ritual de 
confecção da cerâmica Maruanum. A festa religiosa de maior importância para 
a comunidade é a de Nossa Senhora do Carmo realizada sempre no mês de 
julho. As danças do Marabaixo e do Batuque também representa uma prática 
secular em termos de tradições de origem africana e indígena. 

 

 

De acordo com as louceiras, a Lenda da Mãe de Barro é inspirada numa crença de que 

embaixo da fonte de argila do Maruanum reside uma mãe/avó, que fornece o barro e a proteção 

necessária para a confecção da cerâmica. A entidade é considerada a dona do barreiro, razão 

pela qual as louceiras “pedem licença” à mesma antes de retirar o barro, retribuindo e deixando 

oferendas, em forma de pequenas peças produzidas, antes do fechamento do buraco cavado 

para a extração da argila. 

O Marabaixo e o Batuque são importantes expressões culturais, não apenas para a 

Comunidade do Maruanum, mas para todo o Estado do Amapá. O Marabaixo é considerado 

uma tradição secular, passa de geração em geração através dos anos. É dançado na capital, 

Macapá, nos meses de maio, junho e julho. O traje dos homens é camisa branca com bordados, 

calça branca, chapéu de palha enfeitado com fitas e sandálias de couro, enquanto o traje das 

mulheres é composto de camisa de renda, saia estampada e rendada, anáguas, arranjos 
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naturais na cabeça (flores) e calçadas com sandálias de couro. (Governo do Estado do Amapá, 

2013) 

Embora na atualidade o Marabaixo seja expressão de alegria e tradição, a dança marca 

a tristeza e lamúrias da história dos negros africanos trazidos, em meados do século XVIII, para 

a construção da Fortaleza de São José de Macapá e que, por isso, reflete nas letras seus 

lamentos e, no ritmo, o balançar do navio no longo trajeto pelo Oceano Atlântico, mar-a-baixo, 

o que de acordo com alguns historiadores haveria influenciado no nome da dança. 

O Batuque é uma das danças mais expressiva do Amapá, tem suas raízes ligadas a 

cultura africana. Dança-se normalmente em louvor aos santos de predileção das comunidades, 

o Batuque é dançado ao som de dois tambores chamados “macacos” e de pandeiros. Os 

batuqueiros tocam os tambores sentado sobre estes que ficam superpostos num tarugo de 

acajú. Os cantores e tocadores de pandeiro e tocadores ficam junto no centro do salão, 

enquanto os dançadores fazem rápidas evoluções sobre si e ao redor dos batuqueiros, sempre 

no sentido inverso aos dos ponteiros do relógio. As mulheres com suas saias abaixo do joelho, 

rodadas e coloridas, tomam conta do salão quando fazem evoluções. Os gritos e a queda de 

corpo dos homens também dão ao espetáculo um movimento ímpar de dança típica do folclore 

do Amapá. 

As atividades desenvolvidas pela população do Maruanum envolvem homens e 

mulheres em uma coletividade singular para a região. Existe cooperação mútua para a 

realização de atividades do cotidiano, tais como pesca, lavoura e o preparo das festas 

religiosas. Como atividade exclusiva, destaca-se a confecção da cerâmica, exercida somente 

por mulheres. De acordo com alguns relatos, esta realidade se deve à falta de interesse dos 

homens, embora tenham conhecimento de que, tratando-se de uma prática de origem secular, 

no início do povoamento, as cerâmicas, principalmente as maiores como fornos e alguidares 

eram também trabalhadas por homens, prática que foi perdida dados os trabalhos na agricultura 

e pecuária. (Mafra, 2003) 

 

6.4.4.1 As Louceiras do Maruanum  

 

As louceiras moram em locais diversificados, ao longo do Rio Maruanum, algumas 

inclusive moram na capital amapaense, cidade de Macapá. O saber das louceiras é repassado 

de geração em geração. A atividade é específica para mulheres que são descendentes das 

famílias das louceiras. As louças de barro são produzidas nas oficinas das louceiras e a retirada 

do barro é realizada uma vez, ou no máximo, duas vezes por ano, de forma coletiva através de 

mutirão, o que gera renda sustentável para as mulheres do Distrito do Maruanum. (Costa, 2011) 

Sobre as condições de vidas das louceiras, Mafra (2003, p. 87) destaca que: 
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As condições de vida que as mulheres levam são básicas e condizentes com 
o padrão de vida de pessoas ribeirinhas16 da região amazônica. A maior parte 
das necessidades do grupo de mulheres, como forma de sustento, se encontra 
ao seu redor, seja na floresta nativa, ou nos rios de água doce. Seus hábitos 
alimentares são, praticamente, os mesmos, nas comunidades em que residem: 
vivem da caça e da pesca, com uma eventual alimentação produzida fora da 
comunidade. 

 

As artesãs saem de casa bem cedo para buscar barro entoando cânticos tradicionais. A 

trajetória é marcada pela alegria. O artesanato é mais do que um meio de vida para essas 

mulheres, é um ritual. Inclui canções regionais e muitas superstições. Para tirar o barro, elas só 

usam as mãos ou pedaços de madeira. Sendo vedado para elas a utilização de pás ou outros 

instrumentos cortantes metálicos. É proibido colocar ferro, metal ou alumínio em contato com a 

terra. Acreditam as louceiras que se usarem ferro ou outro objeto metálico o barro deixa de 

existir. 

Depois de cavar o buraco e de retirar o barro, cada artesã faz uma mini caneca ou uma 

panelinha. As ofertas são para a mãe do barro ou avó do barro. Cada louceira chama de uma 

forma.  

 

6.4.4.2 As cerâmicas: seu simbolismo e ritual 

 

O processo de confecção da cerâmica obedece um ritual singular, sendo totalmente 

artesanal e originando formas diversas, como panelas, alguidares, formas, pratos, fornos, 

tachos, fogareiros, jarras, etc. Denomina-se de ritual devido ao fato da existência de um 

completo conjunto de técnicas, considerações religiosas, e oferendas dedicadas às instituições 

lendárias no processo de criação. (Mafra, 2003) 

As louceiras revelam que antes de iniciar a escavação para a extração do barro há a 

seleção do local, próximo às margens do rio que banha as comunidades do Maruanum, 

situando-se numa área aberta. O espaço escolhido é limpo por meio de capina, em uma área 

equivalente a um círculo de dois metros de diâmetro. Durante do inverno, esta área fica 

permanentemente alagada, razão pela qual a frequência maior da retira da argila ocorre no 

verão. 

O processo de extração do barro ocorre por meio de mutirão, onde os filhos das 

louceiras cavam o buraco de aproximadamente 1,5m de diâmetro, e 1,70m de profundidade. 

Do buraco é retirada a argila, que é depositada em sua borda, onde as louceiras fazem bolas 

de tamanhos variados. A cor do barro é bem próxima ao cinza, existindo três camadas de terra 

                                                           
16 Nomenclatura amazônica utilizada para denominar as comunidades ou pessoas que moram às 

margens dos rios. 
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bem definidas, a primeira de cor preta e outros constituintes (sedimento de raízes e impurezas 

diversas), a segunda de cor amarelo-claro, ainda imprópria para a construção dos artefatos, e 

a terceira de cor cinza, que finaliza a camada necessária para a confecção da maioria das 

peças. (Mafra, 2003)  

Os buracos de onde se extraíram a argila são fechados com o barro que é impróprio 

para a fabricação das louças. Mafra (2003, p. 92) ressalta que: 

 

Existe um aspecto bastante evidente no processo de obtenção do barro: o 
cooperativismo e a cooperação entre as louceiras. Algumas atividades 
existentes no processo de construção da cerâmica só podem ser realizadas em 
grupo, contribuindo para essa demonstração de coletividade. Segundo elas, 
essas atitudes sempre existiram, tornando-se um dos fatores importantes para 
a preservação de suas tradições. Essas considerações se justificam com a 
observação do final dessa etapa, quando cada uma faz sua oferenda para a 
Mãe do Barro, agradecendo pelo barro retirado e pedindo-lhe que a construção 
e queima das peças sejam realizadas com sucesso. Realizam desse ritual logo 
após o fechamento do buraco, quando todas ajudam a recolocar a terra retirada 
anteriormente – ato necessário para evitar que animais caiam e morram no 
buraco. (Mafra, 2003, p. 92) 

 

Extraído o barro, as louceiras passam a preparar a massa para a construção da 

cerâmica. O barro é misturado com umas cinzas chamada de caripé, derivada da casca que 

recobre uma planta conhecida como caripezeiro. A mistura do barro com as cinzas resulta em 

uma argila de alta resistência ao fogo, e com durabilidade muito reconhecida socialmente. As 

louceiras ressaltam a importância do conhecimento de saber o ponto da mistura, afirmando que 

se a medida exceder na quantidade de caripé a argila tenderá a ficar escura e com o aspecto 

quebradiço, e se o caripé for insuficiente a cerâmica não suporta o processo que queima, 

estourando consequentemente. Após elaborada a louça ou artefato em cerâmica, os mesmos 

passam por um processo de queima para a secagem e finalização da peça, que dura cerca de 

sete horas. 

 

Figura 14: Mistura da cerâmica com o caripé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tamires Kopp.  
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Mafra (2003) ressalta que o caripezeiro é uma árvore relativamente grande, e sua 

presença na região está cada vez mais escassa, mesmo diante do fato das louceiras não 

descascarem árvores verdes. Além disso, depois de descascadas, sua recomposição demora 

entre cinco e seis anos, até adquirir o seu caráter de fornecedor de matéria-prima para 

construção dos artefatos em cerâmica. Ressalta-se ainda que ainda não existe no grupo um 

planejamento voltado à plantação da árvore. Atualmente existe uma consciência coletiva sore 

o problema do caripé, proporcionada após alguns esforços por parte do Governo do Estado 

para a busca de alternativas.  

Cumprido o ritual da mistura, a argila está pronta para ser trabalhada e transformada 

em louças e artefatos, cujos procedimentos passam a ser descritos nos pontos a seguir. 

 

a) Criação da base - Molda-se primeiramente a base ou fundo dos artefatos, cujo tamanho 

varia de acordo com a peça ser elaborada. As bordas ou cantos da base, dependendo 

do formato da peça ser redondo ou quadrado, são acertadas com pedaços de cuias17, 

chamados cuiapel. 

b) Parede da peça - Depois passa-se à elaboração da parede da peça, sendo feitos de 

cilindros de barro que é ajustado à base. Tais cilindros são chamados de pavios pelas 

louceiras. Os pavios são afixados à base em um trabalho manual das louceiras, e a 

quantidade deles depende do tamanho da peça elaborada. 

c) Alisamento da peça - Após afixados os pavios e moldada a peça passa-se ao 

procedimento de alisamento da peça. Os movimentos são suaves e horizontais, 

contribuindo para o acerto da espessura das paredes. A borda da parte superior é 

planificada. 

d) Ornamentação externa - Antes da peça secar, as louceiras passam à ornamentação 

externa do artefato, onde desenham com talas de madeira ou com penas de aves, 

símbolos abstratos que ficarão registrados na louça, que geralmente identificam as 

louceiras de acordo com a iconografia utilizada.  

 

  

                                                           
17 Artefato originado de árvore conhecida como cuieira, tradicional na Região Norte do Brasil, e 

originado de cultura indígena. A cuia é semelhante a uma tigela, e é utilizada para consumo de iguarias 

típicas da Região. 
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Figura 15: Símbolos ornamentais das cerâmicas e identificação das louceiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tamires Kopp. (naramazonie.blogspot.com.br) 

 

e) Secagem - No processo de secagem a peça é raspada com o cuiapel, com a finalidade 

de alisar e viabilizar um melhor acabamento. 

 
 

Figura 16: Louça secando.                     Figura 17: Queima da cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Henriques (2011).                        Fonte: Tamires Kopp. 

 

f) Queima da peça - Após a secagem, a peça é queimada por meio de uma clareira feita 

no chão, havendo como suporte pedras que são dispostas em formato triangular. As 

peças são colocadas sobre as pedras com o fundo para cima. Curiosamente as 

louceiras desenham uma cruz ao fundo de cada peça com um pedaço de carvão. 

Simultaneamente à realização do desenho, as louceiras fazem preces para que as 

peças queimem sem problemas, pedindo a intervenção de Deus e da Mãe de Barro. Em 
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seguida, colocando pedaços de madeira sobre as peças para proporcionar a queima. O 

tempo de queima depende do tamanho e quantidade de peças na clareira, podendo 

levar até sete horas. 

g) Resinagem – Esta é considerada a última etapa da confecção da cerâmica. A resinagem 

é feita como forma de impermeabilizar a parte interna da peça, com a utilização de resina 

vegetal conhecida como jutai-sica. A resina proporciona brilho na parte interna da peça, 

impossibilitando a infiltração de água ou outros líquidos quando da utilização da 

cerâmica. 

 

Os materiais utilizados para a confecção das peças são o barro, o cuiapel, uma base de 

madeira, água, tala de madeira e plástico que evita que o barro grude na madeira. Costa (2011) 

enfatiza que diante de todas essas características culturais e ecológicas, as louças criadas 

pelas mulheres das comunidades que formam o Distrito do Maruanum são um patrimônio 

material e imaterial, um bem cultural que resistiu há séculos e assim foi disseminado de geração 

para geração e que precisa de reconhecimento pelo poder público, através da preservação e 

proteção deste saber-fazer tradicional. As louças do Maruanum são patrimônios materiais e 

imateriais, pois são marcadas pela tradição, pelo saber e fazer. De acordo com o caput do 

art.216 e incisos I, II, IV da Constituição Federativa do Brasil de 1988: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente e em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira [...] I- as formas de expressão; II- os modos de criar, fazer e viver; IV- 
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais. 

 

De acordo com Costa (2011), as louças do Maruanum se enquadram ainda como bens 

etnográficos, pois as peças são únicas, já que cada louceira ao criar a peça tem uma marca 

iconográfica específica, que identifica quem foi à responsável pela criação da louça. Além disso, 

todos os processos de fabricação obedecem a uma tradição secular e de respeito à natureza. 

Por estes motivos, o saber e fazer das louceiras precisam ser reconhecidos pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) através do tombamento. As louças do 

Maruanum podem ser consideradas um saber-fazer com reminiscência histórica, já que a 

Fundação Cultural dos Palmares concedeu a certificação de auto reconhecimento quilombola 

à comunidade de Santa Luzia do Maruanum I, onde há uma concentração de louceiras e o fazer 

das louças é resquício do saber dos negros de quilombo.  
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6.4.4.3 A Associação 

 

A Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA) atualmente é composta 

por 12 mulheres associadas, que atuam na comunidade do Maruanum e na cidade de Macapá. 

Para o alcance das informações referentes ao empreendimento entrevistou-se a presidente da 

ALOMA, que possui 58 anos, e ainda quatro associadas, que trabalham como artesãs há mais 

de duas décadas.  

A escolaridade das louceiras é, em regra, muito baixa, sendo que apenas uma das 

entrevistadas, encontra-se concluindo o ensino fundamental, por meio da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), o restante declarou-se com ensino fundamental incompleto. No quadro 9 

verifica-se a síntese do perfil das louceiras entrevistadas na ocasião da pesquisa de campo. 

 

Quadro 9: Perfil social das entrevistadas – ALOMA. 

Informação Respostas 
Idade Entre 40 a 74 anos.  

Escolaridade Quatro entrevistadas, inclusive a presidente, declararam 
possuir o ensino fundamental incompleto, e apenas uma 
entrevistada declarou-se cursando o ensino médio, por meio 
do Programa Educacional de Jovens e Adultos (EJA). 

Profissão / ocupação Todas declararam-se artesãs e agricultoras. Apenas uma 
declarou-se também parteira tradicional. 

Quantas pessoas residem na casa 
onde mora 

Em geral, de 2 a 6 pessoas. 

Quantas pessoas trabalham na 
residência 

A quatro entrevistadas declararam contribuir na renda familiar. 
Apenas uma declarou-se como única responsável pela renda 
familiar. 

É beneficiário de programa de renda 
mínima 

Apenas uma das entrevistadas declarou receber o Programa 
Estadual Renda Família e também o Programa Federal Bolsa 
Família. 

Situação familiar Uma única entrevistada declarou ser arrimo de família, as 
outras contribuem na renda. 

Renda familiar  As entrevistadas declararam receber em média renda mensal 
de R$ 600,00 a R$ 900,00. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nenhuma das louceiras entrevistadas soube especificar a data ou ano de criação da 

ALOMA. Uma das sócias entrevistadas, que declarou haver ficado muito tempo como 

presidente da Associação, enfatizou que a iniciativa para criação da Associação surgiu da Casa 

do Artesão (atualmente vinculada à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do 

Amapá), que é o principal espaço de comercialização de artesanato no Estado. 

Nos relatos das louceiras, a SETE atua diretamente no processo de comercialização, 

quando se trata de exposição em feiras organizadas pela Secretaria, ou feiras em outros 

estados, viabilizando transporte, e, se for o caso hospedagem. A Associação possui uma casa 

para comercialização na comunidade do Maruanum, a qual ficou cerca de quatro anos 
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emprestada para a Polícia Militar do Estado, havendo sido devolvida para a Associação há 

pouco tempo, de acordo com Dona Marciana. As louceiras ressaltam que a casa necessita de 

reformas, e foi construída pela Prefeitura Municipal de Macapá, entre os anos de 2005 e 2006.  

A comercialização das louças é feita individualmente por cada louceira, cada uma se 

incumbe de vender suas cerâmicas, de maneira que não existe divisão de recursos pela 

Associação, dificultando a possibilidade de avaliar o valor arrecadado anual ou mensalmente. 

Dona Marciana e Castorina enfatizaram que a Associação não realiza planejamento ou 

avaliação das atividades da ALOMA. 

A sócia com mais idade, atualmente encontra-se com 74 anos, sendo bastante ativa na 

produção das cerâmicas, enfatizando que além do artesanato, também já foi agricultora e 

trabalhou muito tempo como parteira tradicional18, na comunidade do Maruanum. Atualmente 

mora em Macapá, onde realiza sua produção e comercialização, sendo que no Maruanum 

apenas retira o barro junto às outras louceiras. 

 

   Figura 18: Louceira em atividade.     Figura 19: Louças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Tamires Kopp. 

 

A renda média mensal informada pela louceiras com a comercialização das cerâmicas, 

em geral, é inferior a um salário mínimo, sendo que os instrumentos de trabalho são próprios 

de cada artesã. A comercialização é feita diretamente ao consumidor, e ainda é escoada pela 

Casa do Artesão, sendo que nesta última possibilidade, a Casa do Artesão retém 20% do valor 

de cada produto, como taxa de operacionalização da comercialização e manutenção da Casa. 

                                                           
18 Atividade comum em comunidades ribeirinhas e cidades pequenas com pouca estrutura de hospitais, 

na qual mulheres com saberes tradicionais fazem o acompanhamento das gestantes e auxiliam ou 

realizam o parto, com métodos alternativos aos das clínicas médicas. 
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De acordo com as louceiras, os principais espaços de comercialização são as feiras de 

exposição. Importa mencionar que as mesmas complementam sua renda com a agricultura 

familiar. 

Ao serem questionadas sobre os benefícios e garantias das associadas, as artesãs 

responderam que não possuem nenhum benefício social, como licenças ou previdência social. 

E aos serem perguntadas sobre as dificuldades apresentadas nos serviços, as artesãs as 

quatro sócias entrevistadas e também a presidente da Associação apontaram as dificuldades 

para a extração do caripé, que está cada vez mais escasso na região, e ainda destacaram a 

dificuldade em conseguir transporte para a exposição das cerâmicas em feiras. Esta última 

questão apresenta-se como uma demanda do Estado, geralmente o transporte das cerâmicas 

para exposição de feiras é uma ação assumida pela SETE. 

As louceiras enfatizaram que não houve nenhum investimento na Associação nos 

últimos 12 anos, e que o último investimento realizado fora há mais de cinco anos, por meio de 

organização de mesas para exposição de cerâmicas na Associação, que demandou um 

pequeno valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). As artesãs informaram ainda que a Associação 

nunca buscara financiamento ou empréstimo para a dinamização das atividades, quando 

perguntada a razão, mas mesmas enfatizaram o receio de contrair dívidas. 

 

6.4.4.4 Fomentos recebidos e resultados do empreendimento 

 

Com relação aos fomentos à atividade, as louceiras informaram que a Associação 

possui cadastro em vários órgãos que a atuam com a economia solidária, como a SENAES, o 

FAES, a SETE e o SEBRAE, e enfatizam que receberam formação do SEBRAE voltada a 

técnicas de gestão, há mais de cinco anos. 

Informaram ainda que a Associação não passou pelo mapeamento da SENAES, e 

quando perguntadas sobre o que necessita ser melhorado com relação ao fomento estatal, as 

mesmas enfatizaram a necessidade de organização e divulgação das feiras, bem como do 

auxílio de transporte às cerâmicas, informando que atualmente não existe nenhum fomento 

direto em termos de acompanhamento, avaliação ou viabilização de capacitação para as 

louceiras. 

Ao serem questionadas sobre os resultados da atividade, as artesãs destacaram que a 

renda alcançada com a comercialização do artesanato é a principal fonte de recursos das 

sócias, sendo que as quatro associadas, assim como a presidente da Associação, afirmaram 

que a renda obtida pela atividade é suficiente para pagar as dívidas, sem, no entanto, restar 

nenhuma sobra.  
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A entrevistada 3 ressaltou que “a minha principal fonte de renda se dá pela venda das 

louças, um ofício que aprendi com a mãe, que aprendeu com a avó. Sinto orgulho em participar 

da Associação, conheci três Estados diferentes viajando com as louceiras”. 

Com relação às conquistas da Associação, as artesãs entrevistadas apontaram a casa 

de comercialização no Maruanum, viabilizada pela Prefeitura Municipal de Macapá, e ainda a 

participação em feiras nacionais e internacionais, com o auxílio do Governo do Estado. Com 

relação aos desafios a serem enfrentados pela ALOMA, as louceiras enfatizam que a gestão 

atual da Associação necessita ser mais participativa e atuante, de forma a viabilizar a 

dinamização das atividades.  

A entrevistada 1 afirmou que “a parceria com a SETE contribui bastante para a 

comercialização, uma vez que além de orientação de comercialização a equipe arca com 

transporte e passagens, no caso de viagens fora do Estado. O problema é que a Secretaria 

sumiu, diminuiu quase que totalmente o contato e apoio da SETE, o que foi sentido por todas 

as louceiras”. 

Ao serem questionadas sobre o que a economia solidária mudou em suas vidas, 

algumas demonstraram falta de compreensão sobre o significado e ideais referentes à 

economia solidária, mas a maioria enfatizou a integração do grupo e ainda a visibilidade e 

reconhecimento das cerâmicas em todo o Estado do Amapá. 

A produção realizada pelas louceiras, além da dimensão econômica, possui uma 

importante expressão cultural, uma vez que o artesanato produzido expressa mitos, saberes e 

reforça a identidade das artesãs e da comunidade do Maruanum. Verificou-se neste estudo que 

a atividade já possui uma notória visualização social, tanto por parte do Estado e de 

organizações não governamentais, como por parte da sociedade amapaense. Há de ser 

destacado que a produção das mulheres louceiras da ALOMA não necessita de investimentos 

financeiros elevados, uma vez que o material utilizado é buscado na natureza, seguindo um 

ritual tradicional. Observa-se ainda que as artesãs, em grande maioria, enfatizaram que com a 

renda da atividade conseguem pagar suas despesas (as quais não são obtidas em função do 

empreendimento), mesmo sem possuir sobras, o que viabilizou a análise de que a atividade é 

satisfatória, mesmo com importantes fomentos a serem realizados para sua dinamização, uma 

vez que estão conseguindo alcançar renda com a atividade, que em regra, é a maior ou única 

fonte de renda das artesãs. 

Passando à avaliação da efetividade da política de fomento à economia solidária, 

observou-se que embora a atividade possua um notório reconhecimento social e cultural, com 

relação à atuação governamental e suas formas de fomento, alcançou-se duas linhas de 

reflexão: na ocasião da pesquisa as louceiras afirmaram que na atualidade estas não possuem 

o acompanhamento e/ou assessoramento das atividades por parte de qualquer órgão estatal, 

o que certamente chama a atenção, uma vez que na estrutura de governo verificam-se órgãos 

que apresentam tal função, como a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo 
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(SETE) e a Secretaria de Estado da Cultura (SECULT), no âmbito estadual, e ainda a 

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE), em âmbito federal. Por outro lado, 

verificou-se que existe o fomento do Estado no que diz respeito à organização de feiras e 

transporte das louceiras e suas cerâmicas, assim como a exposição e comercialização da 

cerâmica produzida no espaço da Casa do Artesão (espaço do Governo do Estado), sendo que 

sem tais incentivos, as artesãs diminuiriam substancialmente suas vendas, e 

consequentemente, seus recursos, assim como a visibilidade de seus produtos. Neste sentido, 

conclui-se que, mesmo com aspectos a serem melhorados, podendo ser citados o 

assessoramento e acompanhamento das atividades, bem como orientação previdenciária, a 

política de fomento à Associação das Mulheres do Maruanum é relativamente efetiva, uma vez 

que o Estado tem auxiliado na exposição e comercialização da produção, e ainda subsidiado o 

transporte que garante a participação das louceiras em feiras, as quais, na grande maioria das 

vezes, são também organizadas pelo Governo do Estado. 

No entanto, há de ser observado que há muito o que melhorar com relação à política de 

fomento, uma vez que o Estado possui um aparato de serviços que tem o potencial de elevar 

substancialmente a realidade da Associação, seja por meio de cursos de capacitação voltados 

à gestão de negócios, e a valorização da produção, como técnicas de embalagens, seja com 

assessoramento e/ou acompanhamento das atividades, e de suporte científico e ambiental para 

a resolução da problemática do caripé, ou ainda com viabilização de financiamento para 

investimento na associação e em sua estrutura de trabalho. Verificou-se também a questão 

previdenciária um grande problema, uma vez que as mulheres do Maruanum não possuem 

informação suficiente para acessar direitos disponíveis, como licença-maternidade, ou mesmo 

a aposentadoria, sendo que nenhuma das cinco mulheres entrevistadas, incluindo a presidente 

da Associação, não é contemplada com programas governamentais de renda mínima, nem 

sequer o Bolsa Verde, programa do Governo Federal, voltado às comunidades ou população 

rural, mesmo sendo explícita as privações financeiras na qual se encontram. 

As cerâmicas das mulheres do Maruanum, como são popularmente conhecidas as 

louceiras, além de representar uma bela e importante forma de expressão cultural, representam 

a viabilidade da economia solidária no Estado do Amapá, por meio da valorização dos saberes, 

do incentivo à cooperação, da preocupação e respeito com o meio ambiente, e ainda da 

possibilidade de autogestão por comunidades tradicionais. Essa cultura deve ser valorizada, 

respeitada e fomentada pelo Estado, e em especial, órgãos executores de políticas públicas. 



293 

 

 

Capítulo 7 - Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

7 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS - 

 

 

 

 

O objetivo central deste estudo foi a análise da política de fomento à economia solidária 

no Brasil, mais especificamente, em seu extremo norte, o Estado do Amapá, de forma a avaliar 

seus reflexos no cotidiano dos associados, e ainda os impactos da política para os 

empreendimentos. Para tanto, foi necessário realizar um passeio junto a autores que tecem a 

contextualização histórica de origem e do progressivo crescimento da economia solidária no 

cenário mundial, a priori, e posteriormente no Brasil. 

Esta investigação também se voltou à análise da economia solidária como atenuadora da 

pobreza, razão pela qual na primeira parte desta investigação, mais especificamente, no primeiro 

capítulo, trata-se dos conceitos e fundamentações referentes à pobreza e questão social, com 

recorte para o Brasil. Certamente, é muito complexo discorrer sobre as razões ou ainda sobre os 

fatores mantenedores da pobreza no País, considerando que a realidade de desigualdade social 

e desnível de renda é um fator histórico e cultural. 

A exclusão social compõe a história brasileira desde o momento que se conhece por 

“descoberta” ou “descobrimento”, sendo iniciado nesse contexto o processo de subjugação e 

imposição social e cultural. Primeiramente, dos brancos europeus para com os nativos indígenas, 

posteriormente, para com os negros trazidos da África. Importante ressaltar que estas duas 

segmentações iniciais impulsionaram grandes consequências sociais, com os índios, o 
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genocídio, o etnocentrismo e a exclusão categórica, sob a argumentação da inferioridade cultural, 

moral e genética; com os negros, a escravidão por 300 anos, a exclusão explícita após a 

decretação da liberdade, que se fez efetiva em termos legais, mas sem nenhuma sistemática de 

amparo ou proteção diferenciada para o alcance da liberdade efetiva ou material, seja em termos 

sociais, seja em termos econômicos. Como resultado direto desse processo tem-se o 

enraizamento do racismo, que o Brasil carrega como herança até os dias atuais, e ainda o 

preconceito e discriminação com os indígenas, que foram dizimados, e até hoje vistos apenas 

como empecilho ao desenvolvimento. 

Importante destacar que embora os aspectos mencionados possuam relevante 

importância dentro do contexto de exclusão vivenciado no Brasil, estes não foram objetos de 

análise deste estudo, em função de demandar aprofundamento que fugiria da abrangência 

delimitada por esta pesquisa. Analisou-se então a pobreza numa perspectiva econômica, por 

meio dos indicadores de desenvolvimentos apresentados ao longo dos capítulos 1 e 2, que 

revelam a grande problemática social imposta pela pobreza no País. Há de ser ressaltado que 

embora nas últimas décadas a luta contra a pobreza seja contemplada nos lemas de muitos 

programas sociais do governo brasileiro, muito ainda precisa ser feito para a sua diminuição, uma 

vez que atualmente o desenvolvimento humano (IDH) brasileiro é o 79º no ranking mundial, de 

acordo com pesquisa publicada em 2013 pela ONU. 

Procurou-se demonstrar ainda neste estudo, as mudanças de paradigma referentes à 

ideia de progresso e de desenvolvimento, que possuem diferenças significativamente 

importantes, uma vez que “progresso” se restringe ao fator estritamente econômico do 

crescimento das economias, como taxas de emprego e desemprego, alta e baixa da inflação, 

etc., e a ideia de “desenvolvimento” passa a contemplar os indicadores de evolução social, como 

saúde, educação, condições de moradia, entre outros. Tal diferencial é muito significativa para o 

delineamento e condução das políticas públicas por parte do Estado, sendo que a partir da 

década de 1950, o discurso do desenvolvimento se descola da teoria do ambiente de pesquisa, 

e ganha espaço no cenário político, passando a compor as discussões e propostas de governo.  

No entanto, na década de 1970 a busca desenfreada por desenvolvimento, sem nenhuma 

preocupação com o esgotamento recursos naturais ou com meio ambiente, passam a ser 

contestadas duramente pelos movimentos ambientalistas, ganhando força principalmente após 

a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, sendo que a partir de então, outra discussão 

ganha espaço quando se trata de modelo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, 

que busca aliar desenvolvimento humano com sustentabilidade ambiental, de forma a viabilizar 

o equilíbrio das necessidades humanas com as limitações da natureza. Ampliou-se esta 

discussão na primeira parte do terceiro capítulo desta pesquisa. 

Analisou-se ainda a atuação do Estado, enquanto organizador e sistematizador de 

políticas públicas, discorrendo-se sobre as dificuldades encontradas para essa atuação no 

contexto capitalista. São grandes e intensas as contradições vivenciadas no atual contexto 
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econômico, uma das que merece destaque, consiste na densa massificação de estudos 

referentes às políticas públicas, políticas de desenvolvimento, planejamento estratégico para o 

setor público, Estado e suas possibilidades enquanto otimizador do bem-estar social, entre outros 

debates correlatos, a contradição consiste no fato de que, embora haja uma elevada quantidade 

de pesquisas neste sentido, e muitas com destacada qualidade e com grande potencial de 

aprimorar as ações e políticas governamentais, o sistema econômico vigente, assim como o 

modelo de desenvolvimento adotado por países como o Brasil, inviabilizam a aplicabilidade de 

tais estudos, uma vez que geralmente seus resultados e sugestões chocam-se abruptamente 

com a tônica determinada pelo sistema, que é a minimização da atuação do Estado, ou estado 

mínimo. Essa realidade é ainda mais severa em países subdesenvolvidos, uma vez que estes 

são mais dependentes e vinculados às regras impostas pela lógica capitalista, em função das 

elevadas dívidas públicas e dificuldades sociais apresentados como resultado da desigualdade 

social em que vivem. 

O mundo globalizado e capitalista tende a adotar padrões de desenvolvimento 

semelhantes por onde passa, de forma desprezar as diferenças culturais, sociais e econômicas, 

impondo, sutil ou gritantemente, sua opressão àqueles que não conseguem atingir o patamar de 

sofisticação dos países modelos, cuja forma de desenvolvimento é exemplo a ser copiado, 

imitado a qualquer custo, num processo etnocêntrico, e, totalmente insano e desigual, que faz 

com que os que não atingiram tal patamar sejam rotulados de inferiores, menores ou marginais. 

Por certo, a busca pela melhoria da qualidade de vida das pessoas que compõem um País não 

pode ser concebida como uma receita pronta a ser aplicada em qualquer “formato de panela”, as 

diferenças culturais, históricas e socioeconômicas necessitam ser consideradas.  

No caso específico do Brasil, os indicadores revelam que, embora se tenha avançado na 

luta contra a desigualdade social, o que é demonstrado pela diminuição significativa dos 

indicadores de miséria, ainda há muito a se fazer, e certamente o modelo de desenvolvimento 

copiado mostrou no Brasil sua inutilidade, uma vez que desconsidera as especificidades 

históricas, culturais e socioeconômicas da formação da sociedade brasileira, sendo inviável, 

neste sentido, para combater de forma efetiva a pobreza e suas mazelas derivadas.  

Por outro lado, o acirramento das dificuldades impostas pelas fragilidades do capitalismo 

passa a impulsionar a busca por alternativas a seu modelo, que anseia o lucro acima de qualquer 

coisa. A economia solidária compõe uma alternativa concreta. No capítulo 3 desta pesquisa 

voltou-se à análise de como surge esta proposta e como ela é disseminada no mundo. Verificou-

se que os desafios que circundam a economia solidária não são poucos, uma vez que sua 

essência é totalmente subversiva à tônica pregada pela economia capitalista. Inevitavelmente, 

há de ser considerado que ressaltar valores como a igualdade e a solidariedade é 

significativamente complexo, uma vez que os mesmos se contrapõem ao individualismo e à 

frenética competição vivenciados no atual contexto. 
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Contudo, as experiências mundiais da economia solidária têm demonstrado sua 

possibilidade, assim como sua viabilidade do ponto de vista ambiental, humanístico e até mesmo 

econômico. Para a demonstração do quadro teórico e tentativa de elucidação dos principais 

conceitos de economia solidária foram utilizadas várias referências como Polanyi, Mance, Gaiger, 

Laville, Lechat, Caeiro, Defourny, França Filho e Paul Singer. Este último enfatiza que economia 

solidária é um modo de produção que se caracteriza pela igualdade. Pela igualdade de direitos, 

os meios de produção são de posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica 

central. E a autogestão, ou seja, os empreendimentos de economia solidária são geridos pelos 

próprios trabalhadores, coletivamente, de forma inteiramente democrática, quer dizer, cada 

sócio, cada membro do empreendimento tem direito a um voto. Por certo, os valores da igualdade 

e da autogestão, aliados à solidariedade formam a grande base de sustentação da economia 

solidária, que assume formas e funcionalidades diferentes como associações, cooperativas, 

clubes de troca, empresas solidárias, mas em essência, os valores propagados são semelhantes. 

O crescimento significativo da economia solidária levou à necessidade de atuação do 

Estado junto ao segmento, seja por meio de fomento direto, seja por ações de acompanhamento 

e/ou contagem do setor. No Brasil, as políticas públicas de fomento à economia solidária deram 

um salto muito significativo na última década. Um grande fator de contribuição foi a 

implementação da Secretaria Nacional de Economia Solidária em 2003, criada no início da 

gestão do Governo Lula, enfatizando-se que em 2002 a proposta adentra ao rol das “promessas” 

da campanha presidencial do País pela primeira vez. Demonstrou-se neste estudo a ligação da 

militância do Partido dos Trabalhadores (PT) com os movimentos sociais, onde se inclui vários 

movimentos ligados à economia solidária. Com relação à proposta apresentada, previa-se à 

institucionalização da política de fomento à economia solidária, por meio da criação da SENAES, 

as quais foram desenvolvidas sob a liderança de Paul Singer, militante do PT, e Secretário da 

SENAES, desde sua implementação até dos dias atuais. 

Observou-se que muitas são as lacunas para o funcionamento mais abrangente das 

ações delineadas pela SENAES, entre elas, a limitação do corpo técnico, uma vez que o órgão 

funciona até a atualidade com uma equipe inferior a 60 funcionários. Contudo, a Secretaria 

apresenta parceiros importantes, dentre os quais, os Fóruns Nacional e Estaduais de Economia 

Solidária talvez representem os principais. Além disso, podem ser destacadas as representações 

do Ministério de Trabalho e Emprego nos Estados (as Superintendências Regionais) e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Emprego e Geração de Renda. 

Este estudo delimitou a análise da economia solidária no Estado do Amapá, por meio de 

quatro estudos de caso, os quais possuíram dois focos: compreender os resultados dos 

empreendimentos para seus sócios, e ainda a efetividade da política de fomento à economia 

solidária realizada pelas entidades governamentais. Optou-se pela utilização de estudos de 

casos múltiplos, sendo que foram analisados quatro empreendimentos econômicos solidários de 

diferentes áreas de atuação, um deles localizado na cidade de Macapá, a Associação de 



297 

 

 

Capítulo 7 - Considerações finais 

Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM), um empreendimento na comunidade do 

Maruanum, a Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA), dois localizados no 

município de Laranjal do Jari, a Associação dos Trabalhadores Extrativistas de Açaí dos Estados 

do Pará e Amapá (ATEAEPA) e a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari 

(AMAC). Buscou-se compreender diferentes nichos econômicos, focando-se então no 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, alimentação, extrativismo e artesanato. 

Os primeiros resultados apresentados por esta pesquisa foram da Associação de 

Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá, que se insere num contexto bastante estratégico na 

cidade, considerando-se que os resíduos se consubstanciam numa grande problemática social, 

agravada pelo fato do Estado do Amapá não possuir coleta seletiva de resíduos sólidos. No caso 

de Macapá, todo o lixo apanhado pela prefeitura é depositado em um mesmo tipo de caminhão, 

que comprime e mistura tudo, sem nenhum mecanismo de distinção.  

A Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM) existe desde 1997, 

sendo constatado pela pesquisa que desde o início de sua atuação a forma de trabalho é 

precária, e em algumas perspectivas, desumanas. Até 2002, as famílias dos catadores residiam 

na área do aterro sanitário, expostos ao mau cheiro provocado pelo lixo, e convivendo com 

roedores, insetos de vários tipos e uma elevada quantidade de urubus. Até este período era 

comum crianças trabalhando no local, sendo expostas a perigos diversos. 

Percebeu-se que houve uma grande mudança na área do aterro a partir de 2003, como a 

proibição do trabalho de crianças, bem como a retirada das moradias existentes no local, as quais 

migraram para os bairros mais próximos ao aterro, sem sair, no entanto, das condições precárias. 

Foi limitada pela prefeitura de Macapá e pela empresa responsável pela organização do aterro, 

a quantidade de catadores a possuírem acesso à área, razão pela qual o número de associados 

é limitado em 70 sócios. 

Verificou-se que as condições de trabalho ainda são precárias, embora a grande maioria 

dos associados faça uso de alguns equipamentos de segurança, que são adquiridos por conta 

própria, como botas impermeáveis, luvas e chapéus de proteção contra o sol. A precariedade 

não se volta apenas à insalubridade do local, ela é ampliada quando se trata das condições de 

coleta dos resíduos pelos trabalhadores, que necessitam lutar por espaço com os tratores, que 

não realizam pausa em suas atividades, de forma a permitir a seleção dos resíduos pelos 

catadores. Há de ser destacado que não existe triagem prévia em local específico, os resíduos 

são despejados diretamente nas células sanitárias, sendo posteriormente recoberto por aterro, 

que depois é espalhado pelas máquinas. Frequentemente os catadores possuem o trabalho de 

desenterrar resíduos para elevar sua produção e renda. 

Constatou-se que desde 2013 a Associação tem sido orientada e acompanhada 

diretamente pelo Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES), que auxiliou na 

regularização do empreendimento, que se encontrava inadimplente, oferecendo suporte técnico 

ainda para a realização do I Seminário dos Catadores de Materiais Recicláveis em Macapá, que 
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ocorreu em 28 de maio de 2015. O evento levantou importantes problemáticas do segmento, 

contando com a presença de representante da empresa que controla o aterro, da prefeitura 

municipal de Macapá, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Secretaria de Estado do 

Trabalho e Empreendedorismo. O evento foi finalizado com alguns importantes 

encaminhamentos voltados a diferentes órgãos públicos, que visam a melhoria de condições de 

trabalho dos associados. 

Diante das informações colhidas, verificou-se que o empreendimento é rentável para a 

grande maioria dos associados, necessitando, contudo, ser contemplado por políticas públicas 

que melhorem as condições de trabalho, para que, consequentemente, a renda dos catadores 

também possa ser melhorada, uma vez que a grande maioria dos associados entrevistados 

respondeu que a renda obtida com o empreendimento oportuniza apenas o custeio de despesas, 

poucos responderam que possui alguma sobra. Avaliou-se o negócio como rentável, em função 

de praticamente não existir investimento por parte dos sócios, com exceção dos instrumentos de 

trabalho adquiridos pelos mesmos, os quais são de baixo valor. 

Com relação à análise de custo-efetividade, observou-se que as políticas de fomento à 

economia solidária não contemplam a Associação de Catadores, com exceção do FAES, os 

catadores não têm apoio direto de nenhum órgão governamental ou não-governamental, uma 

vez que declararam que há mais de cinco anos não realizam curso de capacitação, e nem 

possuem orientação ou assessoramento voltado ao fortalecimento do empreendimento, nunca 

acessaram financiamento, nem qualquer outro serviço que visasse a ampliação ou 

amadurecimento do empreendimento. Em função disso, avaliou-se que a política de fomento à 

economia solidária não é completamente eficaz na perspectiva da ACAM, precisando ser inserida 

e aprimorada, de acordo com as necessidades dos catadores, diante da grande potencialidade 

verificada na atuação do segmento, e do contexto social e econômico que pode ser alterado em 

benefício da Associação e da sociedade amapaense. 

O segundo empreendimento da economia solidária analisado foi a Associação de 

Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari, que atua na fabricação de doces e biscoitos de 

castanha. A AMAC destacou-se como o empreendimento mais organizado, e, 

consequentemente, de resultados mais satisfatórios para as empreendedoras associadas. Todas 

as entrevistadas enfatizaram que a renda alcançada com as atividades além de proporcionar 

custeio das despesas, gera recursos utilizados em outros fins. As sócias, assim como a 

presidente da Associação enfatizam a satisfação com a relação de amizade construída e ainda 

o aprendizado adquirido. 

Como desafios que circundam a Associação, ressalta-se a necessidade de modernização 

e aquisição de máquinas, a fim de se elevar a produção, mas a despeito disso, a AMAC é atenta 

às possibilidades de custeio e fomento, estando com projetos de acesso à recursos aprovados, 

em valores que proporcionarão maior dinamismo às atividades. A organização das castanheiras 
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vem crescendo e se fortalecendo. Uma boa demonstração é a criação da cooperativa, com vistas 

a ampliar a produção e escoamento dos produtos, e consolidar o empreendimento no mercado.  

Neste sentido, verificou-se que o empreendimento é positivo para as mulheres 

associadas, diante da satisfação das mesmas com os resultados do empreendimento, que 

viabiliza não apenas o custeio das despesas, mas ainda a sobra de recursos para fins diversos. 

Com relação à análise de custo-efetividade voltada à política de fomento à economia solidária 

para a Associação, verificou-se que a AMAC foi contemplada com o fomento do Estado para 

dinamização de seu empreendimento, com reforma, construção do espaço da feira e aquisição 

de equipamentos. No entanto, as associadas enfatizam a necessidade de um maior fomento, 

principalmente no que diz respeito ao melhoramento das embalagens, que necessitam de 

certificação para ampliação das possibilidades de escoamento da produção. Neste sentido, 

considerou-se à política pública eficaz, necessitando, contudo, maior abrangência, no que se 

refere ao fomento destinado à agregação de valor do produto, uma vez que o Estado possui 

condições, por meio da SETE, AFAP e IEPA de contribuir no processo de certificação das 

embalagens dos biscoitos e doces, o que impactaria ainda mais positivamente na 

comercialização da produção. 

O terceiro empreendimento analisado foi a Associação de Extrativistas de Açaí dos 

Estados do Pará e Amapá. A pesquisa voltada à ATEAEPA alcançou um resultado bastante 

interessante, pois demonstrou a importância da conscientização da autogestão e independência 

entre o grupo. Na Associação foi desenvolvido um projeto consideravelmente abrangente pelo 

Governo do Estado do Amapá, por meio da SETE, voltado ao beneficiamento e comercialização 

da polpa do açaí, o qual alcançou resultados muito expressivos para os associados da ATEAEPA, 

mas que foi insuficiente para o fortalecimento efetivo da Associação, em função da falta de 

estabilidade e mesmo autonomia percebidos no empreendimento. 

Destacou-se na pesquisa a necessidade de acompanhamento e orientação do 

empreendimento, que foram determinantes para o êxito do Projeto Açaí da Amazônia, executado 

pela SETE. Como as principais conquistas, a Associação enfatizou a aquisição de área para 

funcionamento da entidade e ainda a aquisição de veículo, viabilizados pelas melhorias 

alcançadas por meio do Projeto. Com relação aos desafios, verificou-se a necessidade de melhor 

organização da Associação, ampliação da integração entre os sócios, melhoria do ambiente de 

trabalho e maior apoio por parte do Estado, com relação a cursos a serem disponibilizados e 

financiamento para ampliação dos negócios. 

Embora sejam imperativas as dificuldades de autogestão explicitadas, os associados 

evidenciam o conhecimento adquirido com os cursos oferecidos, e ainda a satisfação com a rede 

de contatos da Associação, e a possibilidade de maior integração entre os sócios, como aspectos 

a serem ressaltados e viabilizados pela economia solidária. Não obstante, a pesquisa revelou a 

desmotivação dos associados, que necessitam de um trabalho de integração, como forma de 

dinamizar e reconstruir a lógica de funcionamento da Associação. 
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O diferencial da ATEAEPA entre os empreendimentos analisados destaca-se pela 

decadência na trajetória da entidade, que se fortaleceu por meio do fomento proporcionado pelo 

Projeto Açaí da Amazônia, sistematizando ações, padronizando metodologia de atendimento e 

de serviços, mas que apresentou regressão com o término do projeto, sendo constatado que as 

práticas trabalhadas caíram em desuso pelos associados, prejudicando a qualidade da produção, 

bem como os resultados do empreendimento. 

No entanto, a despeito das dificuldades apresentadas, constatou-se que a Associação 

tem conseguido proporcionar renda aos seus sócios, de forma a arcar com as despesas e ainda 

possuir sobra. O fomento ao fortalecimento do empreendimento tem grande potencial de 

contribuir para a elevação da renda dos mesmos, a exemplo do que ficou demonstrado na 

execução do Projeto Açaí da Amazônia. 

Com relação à análise de custo-efetividade, referente à política pública de fomento a 

economia solidária realizada por entidades governamentais, destacou-se a realização do Projeto 

Açaí da Amazônia, que se destinou à busca pela autogestão e independência da ATEAEPA, que 

demonstrou a falta de preparo, no que se refere ao amadurecimento e capacidade de autogestão, 

uma vez que não possuiu autonomia suficiente para continuar desenvolvendo suas atividades 

com êxito, após a finalização do acompanhamento do Estado. Nesta perspectiva, considerou-se 

neste estudo que a política de fomento é parcialmente eficaz, uma vez trouxe resultados 

importantes para a associação, mas que não foi suficiente para a instigação da autogestão e da 

independência entre os sócios da entidade. Destacou-se que o projeto desenvolvido pelo 

Governo do Estado, no período de 2006 a 2009, possuiu um ciclo muito bem elaborado, mas que 

deveria haver previsto a fragilidade relativa à autonomia da Associação, que necessitava de 

maior investimento e ações de fortalecimento por parte do Estado. 

Por fim, analisou-se a Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum, que atua na 

confecção de cerâmicas de barro, sendo uma destacada expressão cultural do Estado do Amapá, 

diante do simbolismo no processo de produção do artesanato. Verificou-se que mesmo com a 

destacada posição do segmento na cadeia produtiva do artesanato, a Associação necessita de 

fomento para dinamização e valorização do empreendimento. 

Constatou-se que a ALOMA recebe apoio do Estado, no que se refere ao transporte para 

feiras, e ainda para a exposição de suas peças na Casa do Artesão, espaço público ligado ao 

Governo do Amapá. O empreendimento foi também fomentado por meio da viabilização pela 

prefeitura município de Macapá, de uma casa na Comunidade do Maruanum, para a realização 

da exposição de suas louças, a qual ficou mais de dois anos cedida para o Governo do Estado, 

sem ser utilizada pela Associação.  

As louceiras enfatizaram que há muito tempo não recebem nenhuma assistência, 

orientação ou capacitação por parte de entidades governamentais, ou por parte do FAES, 

ressaltando que poderiam dinamizar o escoamento de seus produtos se tivessem tal suporte. Em 

função desta realidade, em relação à análise de custo-efetividade, avaliou-se que as políticas de 
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fomento à economia solidária são parcialmente efetivas quando se trata da ALOMA, 

considerando que diante da dinâmica de funcionamento e propostas institucionais dos órgãos de 

apoio à economia solidária, o fomento poderia ser substancialmente mais amplo, o que 

certamente ampliaria a capacidade de produção, o escoamento dos produtos, e, 

consequentemente, a renda das louceiras. 

Contudo, verificou-se que mesmo diante das fragilidades relativas às políticas públicas, a 

Associação tem sido benéfica às associadas, uma vez que a maioria das louceiras mencionaram 

que a renda alcançada com a comercialização das cerâmicas tem sido suficiente para o custeio 

das despesas pessoais das sócias, as quais, em regra, não estão vinculadas ao 

empreendimento, uma vez que o investimento para o negócio é muito baixo, em razão dos 

insumos serem extraídos diretamente da natureza. Algumas louceiras mencionaram ainda a 

sobra de recursos para outros investimentos, o que leva a crer, numa análise estritamente 

financeira, que o empreendimento econômico solidário tem alcançado êxito quando ao retorno. 

Diante das análises proporcionadas pelos estudos de caso, e ainda pela gestão da política 

de economia solidária contempladas por este estudo, e considerando os pressupostos 

levantados por esta pesquisa: (i) a política pública de fomento à economia solidária contribui para 

a elevação da renda e da capacidade de gestão dos empreendedores contemplados; (ii) a 

SENAES e os demais órgãos de fomento à economia solidária possuem uma gestão democrática 

e participativa junto aos empreendimentos atendidos; e (iii) a economia solidária viabiliza inclusão 

social, sendo viável nas perspectivas econômica e social para os sócios dos empreendimentos, 

verifica-se que a primeira e a terceira hipótese deste estudo restam confirmadas, sendo, contudo, 

que a segunda hipótese é apenas parcialmente confirmada, em função das dificuldades 

apresentadas pelos empreendimentos, quando do recebimento do fomento por parte do Estado. 

Há de ser ressaltado que o FAES tem desenvolvido um importante trabalho junto à 

Associação de Catadores de Resíduos Sólidos Macapá, por meio de ações fortalecimento político 

e estrutural da ACAM, sendo a realização do seminário, focado na realidade e necessidade dos 

catadores, uma importante ocasião de discussão das problemáticas, e um evento com grande 

potencial de quebrar o paradigma da exclusão em que se encontram esses trabalhadores. No 

entanto, em função da equipe da representação do FAES ser extremamente restrita, com apenas 

três representantes, a capacidade de acompanhamento e orientação são muito limitadas, tendo 

que ser focado em um empreendimento de cada vez, para se conseguir alcançar algum efeito, o 

qual já e notório na ACAM. Em função disso, não se verificou junto aos outros empreendimentos 

analisados o mesmo acompanhamento do FAES, a exemplo do trabalho que é desenvolvido 

junto à ACAM. 

Ressalta-se ainda, que as políticas de fomento à economia solidária esbarram numa 

problemática comum às outras políticas públicas, a falta de articulação e integração entre si, 

muitas vezes impulsionadas por problemas de comunicação, por falta de percepção da atuação 

do Estado como um complexo de vários serviços, os quais necessitam funcionar de forma 
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harmônica e equilibrada, e ainda a alta rotatividade de cargos e funções estratégicas. Restou 

claro nesta pesquisa que os órgãos funcionam de maneira desarticulada, e ainda que as políticas 

são limitadas a cada gestão específica, sendo que a troca dos governantes impede a 

continuidade das ações, seja em função da troca de equipe, peculiar à troca de governo, seja 

pela falta de interesse no aproveitamento dos planejamentos anteriores, como se cada gestor 

tivesse o interesse em “deixar sua marca” e romper com o trabalho anterior à sua posse. No 

entanto, tal conduta e realidade resultam em grandes prejuízos sociais, uma vez que viabiliza a 

estagnação, e em alguns casos, o retrocesso no transcurso e evolução da política. 

A economia solidária encontra-se num momento de muitas expectativas no Brasil, em 

razão da tramitação da proposta de lei para fomento à Economia Solidária, Proposta de Lei nº 

4685/2012, Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária, a fim de se criar a primeira legislação 

brasileira de reconhecimento do direito ao trabalho associado e apoio às iniciativas da economia 

solidária. O grande responsável pela mobilização da campanha para a provação da Lei é o Fórum 

Nacional de Economia Solidária. A Política Nacional de Economia Solidária da proposta prevê o 

reconhecimento legal do que é a economia solidária, e o que são os empreendimentos vinculados 

a ela, além de apresentar os fundamentos, objetivos e diretrizes sobre como devem ser as ações 

do Governo para com o segmento. 

A proposta de lei prevê ainda deliberações sobre o Sistema Nacional de Economia 

Solidária, que define como os municípios e estados devem se organizar para fortalecer e apoiar 

a economia solidária, através de conselhos e secretarias. O sistema apresenta as principais 

necessidades da economia solidária como acesso ao crédito, a conhecimento e tecnologia, bem 

como acesso à divulgação e comunicação junto à sociedade. A proposta prevê também a criação 

do Fundo Nacional de Economia Solidária, que terá o objetivo de centralizar e gerenciar os 

recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de 

Economia Solidária, destinados a implementar a política nacional. 

Por certo, a aprovação da Lei será um grande salto para a economia solidária no Brasil, 

uma vez que a atual forma de atuação e distribuição de recursos ainda não possui uma 

sistemática equilibrada e racional, o que tende a manter a linha do desequilíbrio regional, peculiar 

à execução das políticas públicas brasileiras. A lei possui o potencial de reorganizar a dinâmica 

de planejamento, distribuição de recursos e execução, sendo que o impacto desse redesenho 

poderá der decisivo para a eficácia e efetividade da política nacional de economia solidária. 

Como qualquer trabalho científico que atente para a característica da utilidade, esta 

pesquisa apresenta resultados que representam contribuições acadêmicas e sociais 

significativas, podendo ser ressaltados como seus principais contributos: (i) por meio dos estudos 

de caso, demonstrou-se que é possível concretizar a economia solidária, mesmo num contexto 

de predominância e imposição da economia capitalista; (ii) demonstrou-se que as políticas 

púbicas de fomento à economia solidária são fundamentais para a dinamização e valorização do 

segmento; constatou-se ainda que o investimento público nas políticas de fomento à economia 
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solidária representa mais do que simples estratégia de desenvolvimento ou medida de combate 

ao desemprego, verifica-se que é decisão política, com vistas à ampliação da igualdade social, 

combate à pobreza e das diferentes formas de opressão e exclusão social. 

Há de se destacar também, a importância do fortalecimento do conjunto, ou conjuntos 

que compõem a economia solidária, o conjunto de agentes, composto por pessoas, mas ainda, 

o conjunto de valores, que se impõe tão necessário quanto o primeiro. Como agentes destacam-

se as pessoas que integram os empreendimentos da economia solidária, com suas diferentes 

realidades, trajetórias e valores; as pessoas que integram a sociedade civil organizada, 

representada pelos movimentos sociais, Fóruns, Conselhos, entre outros, com suas diferentes 

missões e linhas de atuação; e as pessoas que compõem o Estado e suas diversas ramificações, 

com a função de fomentar, por qualquer meio, a economia solidária. Como valores, necessitam 

ser fomentados e fortalecidos a cada dia a alteridade, que fragiliza o processo de tentativa de 

imposição ou colonização do outro, favorecendo a tolerância às diferenças; a esperança, que 

viabiliza a persistência, mesmo em meio às dificuldades mais obscuras impostas pela vida; e a 

solidariedade, que possibilita o afrouxamento do nó atado pelo espírito de competição, e ainda o 

despertar de outros valores simbolicamente notáveis, como a gentileza, a ternura, podendo 

fomentar, inclusive, o que se destaca como maior e mais nobre entre todos os outros 

sentimentos, o amor. 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES 

 
 

A análise das potencialidades e limitações apresentadas pelos empreendimentos da 

economia solidária estudados viabilizou a possibilidade de elaboração das recomendações 

elencada a seguir: 

 

a) Articulação e integração entre as políticas de fomento à economia solidária: Constatou-

se a necessidade de melhoria na comunicação e articulação entre os diferentes órgãos 

que atuam no fomento à economia solidária no Amapá, uma vez que ficou explícito que 

os mesmos funcionam de forma isolada e desarticulada. Neste sentido, percebeu-se a 

necessidade do planejamento de ações que busquem a consolidação da integração, que 

seria fundamental para a melhoria da atuação, em prol da economia solidária no Estado 

do Amapá. Sugere-se então, que seja criado um Comitê de Integração dos órgãos e 

entidades de fomento à economia solidária, tendo como presidente a representação do 

Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES), e como membros, os representantes 

da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE), da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR), da Superintendência Regional de Emprego e Renda do 

Amapá (SRTE/AP), a Agência de Fomentos do Amapá (AFAP), a Agência de 
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Desenvolvimento do Amapá (ADAP), a Secretaria de Meio Ambiente do Amapá (SEMA), 

do Instituto de Desenvolvimento Rural (RURAP), do Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), Universidades Estadual e Federal do Estado, 

e representantes dos empreendimentos. O Comitê conduziria as ações integradas de 

planejamento da política de economia solidária, bem como acompanharia as avaliações 

de cada política ou ação realizada, de forma a dinamizar, organizar e sistematizar os 

resultados. 

 

b)  Orientação e Assessoramento sistemático aos empreendimentos: Com exceção da 

Associação de Catadores, verificou-se que todos os outros empreendimentos analisados 

apontaram a necessidade de orientações e/ou assessoramento para dinamização de 

suas atividades, o que revela a carência da atuação mais efetiva dos órgãos envolvidos, 

em especial, da SETE e SRTE, que possuem em seus organogramas Núcleos específicos 

para esta finalidade. Neste sentido, sugere-se a sistematização de ações voltadas ao 

assessoramento e orientação dos empreendimentos econômicos solidários, que pode ser 

realizado nos próprios órgãos, quando procurados pelos EES, mas devendo ser 

realizados também dentro das entidades, por visitas de acompanhamento, a serem 

realizadas mediante um cronograma prévio. 

 

c) Orientação previdenciária: Observou-se na pesquisa, como um fator significativamente 

preocupante, a falta de contribuição previdenciária por parte dos sócios dos 

empreendimentos, o que certamente é muito prejudicial aos mesmos, em função das 

eventualidades que estes podem ser acometidos, como acidentes e enfermidades, e 

também quando da necessidade da aposentadoria. Neste sentido, sugere-se a realização 

de uma campanha de conscientização da importância da contribuição previdenciária, a 

ser realizada pelos órgãos que atuam no fomento, em especial pela SRTE e pela SETE, 

a fim de elevar a quantidade de contribuições previdenciárias por parte do segmento, bem 

como a proteção aos cidadãos. 

 

7.2 LIMITES DA PESQUISA E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 
 

O enquadramento e recorte do tema da pesquisa, bem como a manutenção de um fio 

condutor, que siga um parâmetro lógico, coerente e de forma a evitar a dispersão, é condição 

necessária a qualquer investigação. Neste estudo, o aprofundamento de algumas categorias 

poderia ser realizado sem desfocar ou prejudicar a linha lógica da pesquisa, no entanto, como 

forma de priorizar os aspectos delimitados, optou-se por lançar mão de assuntos que podem ser 

melhor explorados por outros estudos, representando, inclusive, oportunidades a serem 

exploradas em outras investigações.  
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Quando tratou da pobreza e da questão social no Brasil, esse estudo priorizou a reflexão 

dos fatores econômicos e políticos, voltando-se às formas de desenvolvimento adotadas, sem 

discorrer, de forma aprofundada, sobre os aspectos culturais, como a formação ética e corrupção, 

valores que são responsáveis pela distorção política e social da sociedade brasileira, com sérios 

reflexos nos mais diversos cenários, e, certamente, muito importantes de serem melhor 

compreendidos. 

Quando se tratou da desigualdade social que assola a sociedade brasileira, fixou-se o 

olhar na desigualdade econômica, provocada pelos desníveis da distribuição da riqueza, sendo 

que o estudo não contemplou análise da desigualdade social provocada pelas problemáticas 

referentes às questões étnico-raciais, que são significativamente intensas no Brasil, possuindo 

muitos reflexos. 

No capítulo de resultados, quando da apresentação da Associação de Catadores de 

Macapá, limitou-se à análise à realidade da Associação, sem aprofundar o estudo na complexa 

realidade da questão dos resíduos sólidos em Macapá, que pode ser analisada em diferentes 

perspectivas, ambiental, cultural e da geração de renda. O mesmo ocorre com os outros estudos 

de caso, uma vez que a análise é concentrada na realidade dos empreendimentos, sem o 

aprofundamento nos nichos econômicos em que estão inseridos, como o artesanato no Amapá, 

a realidade do extrativismo e do beneficiamento da produção das comunidades tradicionais, 

questões que compõem categorias importantes e com significativa relevância, para estudos 

posteriores. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevistas com gestores da política de economia solidária no Amapá 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A SECRETÁRIA DA Secretária de Estado do 

Trabalho e Empreendedorismo 

 

 

 

1. Como é desenvolvida a Economia Solidária dentro dos serviços disponibilizados pela 

Secretaria? 

 

2. Existe cadastramento de Empreendedores da Economia Solidária na Secretaria? 

 

3. Quais as políticas / ações voltadas aos Empreendedores da Economia Solidária? 

 

4. Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente para o desenvolvimento da política 

voltada ao fortalecimento da Economia Solidária? 

 

5. O que a senhora acha que poderia ser feito para fortalecer os Empreendedores da 

Economia Solidária? 

 

6. A senhora acredita que o Núcleo de Associativismo e Economia Solidária / SETE cumpre 

o papel institucional que é proposto? Como avalia os serviços oferecidos?  

 

7. Atualmente existe algum planejamento para a execução da política juntos aos 

empreendedores da Economia Solidária?  

 

8. Quais as últimas ações realizadas voltadas aos empreendedores da Economia Solidária?  

 

9. A SETE possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas que vise a 

dinamização da política de Economia Solidária? Em caso afirmativo, quais? 
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10. O fomento à Economia Solidária é realizado com recursos do Estado? 

 

11. Qual o percentual do orçamento da Secretaria que é destinado à política de Economia 

Solidária? 

 

12. A secretaria recebe recurso federal para fomento à política de Economia Solidária? 

 

13. Quais os principais avanços da política de economia solidária realizada pela SETE? 

 

14. Em que a SETE precisa melhorar com relação ao desenvolvimento da política de 

economia solidária? 

 

15. A Secretaria realiza avaliação sistêmica da política de Economia Solidária? 

 

16. Quais os instrumentos utilizados pela Secretaria para a mensurar a satisfação dos 

Empreendedores da Economia Solidária ou a efetividade da política? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GERENTE DO NÚCLEO DE ASSOCIATIVISMO E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA / NAES / SETE 

 

 

1. A quanto tempo você está à frente da Gerência de Associativismo e Economia Solidária? 

 

2. Qual a média de atendimento mensal do Núcleo: 

 

3. Como é desenvolvida a Economia Solidária pelo Núcleo? 

 

4. Existe cadastramento de Empreendedores da Economia Solidária na Secretaria? 

 

5. Quais as políticas / ações voltadas aos Empreendedores da Economia Solidária? 

 

6. Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente para o desenvolvimento da política 

voltada ao fortalecimento da Economia Solidária? 

 

7. O que a senhora acha que poderia ser feito para fortalecer os Empreendedores da 

Economia Solidária? 

 

8. A senhora acredita que o Núcleo de Associativismo e Economia Solidária / SETE cumpre 

o papel institucional que é proposto? Como avalia os serviços oferecidos?  

 

9. Atualmente existe algum planejamento para a execução da política juntos aos 

empreendedores da Economia Solidária?  

 

10. Quais as últimas ações realizadas voltadas aos empreendedores da Economia Solidária?  

 

11. A SETE possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas que vise a 

dinamização da política de Economia Solidária? Em caso afirmativo, quais? 

 

12. O fomento à Economia Solidária é realizado com recursos do Estado? 
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13. A secretaria recebe recurso federal para fomento à política de Economia Solidária? 

 

14. Quais os principais avanços da política de economia solidária realizada pela SETE? 

 

15. Em que a SETE precisa melhorar com relação ao desenvolvimento da política de 

economia solidária? 

 

16. A Secretaria realiza avaliação sistêmica da política de Economia Solidária? 

 

17. Quais os instrumentos utilizados pela Secretaria para a mensurar a satisfação dos 

Empreendedores da Economia Solidária ou a efetividade da política? 

 

18. Como funciona o sistema de monitoramento/acompanhamento da política realizada pelo 

Núcleo? 

 

 

  

 

Apêndices 



326 

 

 

Capítulo 7 - Considerações finais 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABAHO E 

EMPREGO DO AMAPÁ / SRTE / AP 

 

 

1. Como é desenvolvida a Economia Solidária dentro dos serviços disponibilizados pela 

Superintendência? 

 

2. Existe cadastramento de Empreendedores da Economia Solidária na SRTE? 

 

3. Quais as políticas / ações voltadas aos Empreendedores da Economia Solidária? 

 

4. Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente para o desenvolvimento da política 

voltada ao fortalecimento da Economia Solidária? 

 

5. O que a senhora acha que poderia ser feito para fortalecer os Empreendedores da 

Economia Solidária? 

 

6. A senhora acredita que Superintendência cumpre o papel institucional que é proposto 

com relação à Economia Solidária? Como avalia os serviços oferecidos?  

 

7. Atualmente existe algum planejamento para a execução da política juntos aos 

empreendedores da Economia Solidária?  

 

8. Quais as últimas ações voltadas aos empreendedores da Economia Solidária?  

 

9. A SRTE possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas que vise a 

dinamização da política de Economia Solidária? Em caso afirmativo, quais? 

 

10. Qual o percentual do orçamento da Superintendência que é destinado à política de 

Economia Solidária? 

 

11. Quais os principais avanços da política de economia solidária realizada pela SRTE? 
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12. Em que a SRTE precisa melhorar com relação ao desenvolvimento da política de 

economia solidária? 

 

13. A Superintendência realiza avaliação sistêmica da política de Economia Solidária? 

 

14. Quais os instrumentos utilizados pela SRTE para a mensurar a satisfação dos 

Empreendedores da Economia Solidária ou a efetividade da política? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A COORDENADORA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA / 

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego 

 

Nome: ______________________________________________ 

 

1. A quanto tempo você está à frente da Coordenação da Economia Solidária? 

 

2. Qual a média de atendimento mensal do Núcleo: 

 

3. Como é desenvolvida a Economia Solidária pelo Coordenação? 

 

4. Existe cadastramento de Empreendedores da Economia Solidária na SRTE? 

 

5. Quais as políticas / ações voltadas aos Empreendedores da Economia Solidária? 

 

6. Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente para o desenvolvimento da política 

voltada ao fortalecimento da Economia Solidária? 

 

7. O que que poderia ser feito para fortalecer os Empreendedores da Economia Solidária? 

 

8. O Setor de Economia Solidária / SRTE cumpre o papel institucional que é proposto? Como 

avalia os serviços oferecidos?  

 

9. Atualmente existe algum planejamento para a execução da política juntos aos 

empreendedores da Economia Solidária?  

 

10. Quais as últimas ações voltadas aos empreendedores da Economia Solidária feitos pelo 

setor?  

 

11. A SRTE possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas que vise a 

dinamização da política de Economia Solidária? Em caso afirmativo, quais? 
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12. São destinados recursos financeiros específicos para a política de fomento à Economia 

Solidária? Em caso afirmativo, qual o percentual do orçamento é destinado à Economia 

Solidária? 

 

13. Quais os principais avanços da política de economia solidária realizada pela 

Superintendência? 

 

14. Em que a SRTE precisa melhorar com relação ao desenvolvimento da política de 

economia solidária? 

 

15. A Superintendência realiza avaliação sistêmica da política de Economia Solidária? 

 

16. Quais os instrumentos utilizados para a mensurar a satisfação dos Empreendedores da 

Economia Solidária ou a efetividade da política? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA - REPRESENTANTE DO FÓRUM BRASILEIRO DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NO AMAPÁ 

 

Nome: _______________________________________________________ 

 

1. Qual a atuação do FBES/AP junto aos órgãos que executam política de economia solidária 

no Amapá? 

 

2. Qual a missão e objetivo do Fórum e do seu processo de expansão em todo País? 

 

3. o Fórum participa ativamente do planejamento da política de Economia Solidária no 

Amapá? 

 

4. Qual a relação mantida entre o Fórum/AP com a SETE e a SRTE? 

 

5. Quais as maiores dificuldades enfrentadas atualmente para o desenvolvimento da política 

voltada ao fortalecimento da Economia Solidária? 

 

6. O que poderia ser feito para fortalecer os Empreendedores da Economia Solidária? 

 

7. Em sua percepção, o Fórum cumpre o papel institucional proposto com relação à 

Economia Solidária?  

 

8. Atualmente existe algum planejamento para a execução da política junto aos 

empreendedores da Economia Solidária?  

 

9. Quais as últimas ações voltadas aos empreendedores da Economia Solidária?  

 

10. O Fórum possui parceria com órgãos públicos ou instituições privadas que vise a 

dinamização da política de Economia Solidária? Em caso afirmativo, quais? 

 

11. O Fórum recebe recurso para manutenção das atividades? 
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12. Como avalia a atuação do Fórum/AP? 

 

13. Em que o Fórum precisa melhorar com relação ao desenvolvimento da política de 

economia solidária? 

 

14. Quais os instrumentos utilizados pelo Fórum para a mensurar a satisfação dos 

Empreendedores da Economia Solidária ou a efetividade da política de economia solidária? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas com os presidentes dos empreendimentos econômicos 

solidários  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS – 

AMAPÁ – PRESIDENTE DA ENTIDADE 
 

 

Nome do Empreendimento: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Nome do(a) Entrevistado(a): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Data: _______/_______/2015. 

 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
1 Idade: __________________________ 
 
2 Escolaridade: ______________________________________________________________ 
 

3 Profissão / ocupação: _________________________________________________________ 

 
4 Quantas pessoas residem na casa onde mora? _____________________________________ 
 
5 Quantas trabalham? ____________________ 
 

6 É beneficiário de algum programa de renda mínima? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
7 Em caso afirmativo, quais programas? 
(   ) Programas de Programas de Renda Federais. Quais? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
(   ) Programas de Programas de Renda Estaduais. Quais? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

8 Situação familiar: 
(   ) Arrimo da família. 
(   ) Contribui na renda. 

(   ) Dependente. 
 
9 Renda familiar mensal (Média): R$ _________________________ 
 
10 Cidade onde mora: ________________________________________ 
 

11 Bairro/ Comunidade: ________________________________________ 
 
 

II - INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO 
 

12 Qual o tempo de existência do empreendimento? 
 

________________________ 
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13 Qual a área de atuação do empreendimento?  
(   ) Urbana. 

(   ) Rural. 
 

 
14 Quantas pessoas são sócias do empreendimento: 

1. Mulheres ________________ 
2. Homens _________________ 
3. Total ___________________ 
 
15 Forma de organização: (resposta única) 
(   )Grupo informal 
(   )Associação 

(   )Cooperativa 
(   )Sociedade mercantil 

16 O empreendimento participa de alguma rede de 
produção, comercialização, consumo ou crédito? 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 
17 Renda mensal média do empreendimento: R$ ______________________ 

 
18 Se a resposta for SIM especifique de que tipo de rede produção, comercialização, consumo ou crédito o 
empreendimento participa: (resposta múltipla) 
 

(   ) Rede de produção. Qual? _______________________________________________________________ 
 
(   ) Rede de comercialização. Qual? __________________________________________________________ 
 
(   ) Central de comercialização. Qual? ________________________________________________________ 
 

(   ) Cadeia produtiva solidária. Qual? _________________________________________________________ 
 
(   ) Complexo cooperativo. Qual? ____________________________________________________________ 
 
(   ) Cooperativa central. Qual? ______________________________________________________________ 
 

(   ) Rede de Consumo. Qual? _______________________________________________________________ 

 
(   ) Rede de crédito ou finanças solidárias. Qual? ________________________________________________ 
 
(   ) Rede ou organização de comércio justo e solidário. Qual? _____________________________________ 

 
 
19 Como surgiu a ideia do empreendimento? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

III - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO EES 
 

 
20 É feito algum planejamento para as atividades a 
serem desenvolvidas pelo EES: 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 
21 Em caso afirmativo, este planejamento é: 
 (   ) Mensal 

(   ) Semestral 
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(   ) Anual 
 
22 O empreendimento realiza algum tipo de 
avaliação das atividades: 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 

23 Em caso afirmativo, esta avaliação é: 
(   ) Mensal 
(   ) Semestral 
(   ) Anual 
 

24 Os equipamentos do empreendimento são: 
(resposta múltipla) 
(   ) Próprios 
(   ) Arrendados ou alugados 

(   ) Cedidos ou emprestados 
(   ) Não se aplica 
 

25 Para quem é feita a comercialização de produtos 
do empreendimento? (resposta múltipla) 
(   ) Venda direta ao consumidor final 
(   ) Venda a revendedores/atacadistas 
(   ) Venda a órgão governamental 
(   ) Venda para empresa(s) privada(s) de 

produção. 
(   ) Venda a outros empreendimentos de 
Economia Solidária 
(   ) Troca com outros empreendimentos solidários 
(   ) Outra. Qual?. 
______________________________________ 
 

26 Quais os principais espaços de comercialização? 
(resposta múltipla) 
(   ) Lojas ou espaços próprios 
(   ) Espaços de venda coletivos (centrais de 
comercialização, CEASA) 
(   ) Feiras livres 
(   ) Feiras e exposições eventuais/especiais 

(   ) Feiras de Economia Solidária e/ou 
agroecologia 
(   ) Entrega direta a clientes 
(   ) Outro. ______________________________ 
 

27 Quais são os benefícios, as garantias e os 
direitos dos(as) sócios(as) que trabalham no 

empreendimento? (resposta múltipla) 
(   ) Descanso remunerado (incluindo férias) 

(   ) Licença-maternidade 
(   ) Creche ou auxílio-creche 
(   ) Qualificação social e profissional 
(   ) Equipamentos de segurança 
(   ) Comissão de prevenção de acidentes no 

trabalho 
(   ) Previdência Social 
(   ) Plano de saúde e/ou odontológico 
(   ) Auxílio-educação 
(   ) Auxílio-transporte 
(   ) Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes 

(   ) Nenhum destes 
 
28 O empreendimento tem encontrado alguma 
dificuldade na comercialização de produtos e/ou 
serviços?  

(   )  Sim. 
(   ) Não. 
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29 Em caso afirmativo, quais as principais dificuldades na comercialização dos produtos?  
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

30 Foram realizados investimentos no empreendimento nos últimos 12 meses? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 

31 Em caso afirmativo, quais os investimentos realizados? 
 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
32 Em caso negativo, qual o último de investimento realizado? Quando? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
33 Qual o valor do investimento realizado? R$ ______________________________________ 
 

34 Buscou crédito ou financiamento nos últimos 12 meses para o empreendimento? 
(   ) Não buscou crédito ou financiamento  
(   ) Buscou e obteve crédito ou financiamento  
(   ) Buscou crédito ou financiamento, mas não obteve  
 
35 Em caso negativo, por que o empreendimento não buscou crédito ou financiamento? (resposta 
múltipla) 

(   ) Não houve necessidade 
(   ) Não houve acordo sobre a necessidade e oportunidade 

(   ) Houve aconselhamento de assessoria para não buscar crédito 
(   ) O empreendimento ainda está inadimplente (endividado) 
(   ) Experiência fracassada de outro empreendimento 
(   ) Os investimentos foram feitos com recursos próprios 
(   ) O empreendimento obteve recursos de outras fontes não-reembolsáveis 

(   ) Medo ou receio de contrair dívidas 
(   ) Outro motivo. Qual? 
________________________________________________________________________________ 
 
36 Qual a finalidade do crédito ou financiamento? (resposta múltipla) 
(   ) Custeio ou capital de giro 

(   ) Investimento 
 
37 Qual o valor total do crédito ao qual o empreendimento teve acesso nos últimos 12 meses? 
R$ _____________________________________ 
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VI – FOMENTOS À GESTÃO DO EES 
 

 
38 O empreendimento possui cadastro institucional: 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 
 
39 Em caso afirmativo, onde? (Múltipla escolha) 
(   ) SENAES. 
(   ) FBES. 
(   ) SETE. 

(   ) SRTE/AP. 
(   ) Outro. _______________________________ 
 
40 Qual o tempo de cadastro?  _______________ 
 

41 O empreendimento teve acesso a algum tipo de assessoria, assistência ou capacitação? 
(   ) Sim. 

(   ) Não. 
 
42 Em caso afirmativo, que tipo de apoio (em assessoria, assistência ou capacitação) o empreendimento 
teve? (resposta múltipla) 
(   ) Assistência técnica e/ou gerencial 
(   ) Qualificação profissional, técnica, gerencial 
(   ) Formação sócio-política (autogestão, cooperativismo, economia solidária) 

(   ) Assistência jurídica 
(   ) Assessoria em marketing e na comercialização de produtos e serviços 
(   ) Diagnóstico, planejamento e análise de viabilidade econômica 
(   ) Assessoria na constituição, formalização ou registro 
(   ) Elaboração de projetos 
(   ) Incubação 

 

 
43 Quem ofereceu o apoio? (Múltipla escolha) 
(   ) SENAES. 
(   ) FBES. 
(   ) SETE. 
(   ) SRTE/AP. 

(   ) Outro. ______________________________ 
 
44 O empreendimento recebe algum tipo de avaliação externa das atividades realizadas: 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 

45 Em caso afirmativo, esta avaliação é: 

(   ) Mensal 
(   ) Semestral 

(   ) Anual 
(   ) Esporádica. 
 
46 Quem realiza esta avaliação? 
(   ) SENAES. 

(   ) FBES. 
(   ) SETE. 
(   ) SRTE/AP. 
(   ) Outro. ______________________________ 
 
 
 

47 O empreendimento passou pelo mapeamento da SENAES? _________________________ 
 
 

 
48 O que você acha que poderia ser melhorado com relação ao fomento governamental (Estado e União) 
à Economia Solidária? 
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

49 O fomento / acompanhamento do empreendimento impactou na renda alcançada pelo empreendimento? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 

50 Em caso positivo, em média, qual o percentual de elevação da renda após o acompanhamento? 
_____________ 
 
51 Qual a renda média mensal do empreendimento atualmente: R$ __________________________ 
 
 

V–RESULTADOS DA GESTÃO 
 

52 O empreendimento está conseguindo remunerar os (as) sócios (as) que trabalham? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
53 De maneira preponderante, a renda obtida pelos (as) sócios (as) no empreendimento é: (resposta 
única) 
(   ) A fonte principal da renda dos sócios 
(   ) Complementação de rendimentos recebidos em outras atividades econômicas 

(   ) Complementação de recursos recebidos por doações ou programas governamentais 

(   ) Complementação de rendimentos de aposentadorias ou pensões 
(   ) Outro tipo. Qual? 
________________________________________________________________________________ 
 
 

54 Como é feita a remuneração ou retirada dos (as) sócios (as)? (resposta múltipla) 
(   ) Remuneração/retirada igual para todos (as) 
(   ) Remuneração/retirada por horas trabalhadas 
(   ) Remuneração/retirada por função 
(   ) Remuneração/retirada por produção 
 
55 No ano anterior, os resultados da atividade econômica do empreendimento, sem contar as doações 

de recursos, casoexistam, permitiram: (resposta única) 
(   ) Pagar as despesas e ter uma sobra/excedente 
(   ) Pagar as despesas e não ter nenhuma sobra 
(   ) Não deu para pagar as despesas 

(   ) Não se aplica (para empreendimentos que não visam esse tipo de resultado econômico coletivo) 
 
56 Quais as principais conquistas obtidas pelo empreendimento?  

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
57 Quais os principais desafios do empreendimento?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
58 A economia solidária mudou sua vida? 
(   ) Sim. 
Por que? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

(   ) Não. 
Por que?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Observações: 
 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevistas com os sócios dos empreendimentos econômicos 

solidários  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 

SOLIDÁRIOS - SÓCIOS - AMAPÁ 
 

 

Nome do Empreendimento: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Nome do(a) Entrevistado(a): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Data: _______/_______/2015. 

 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
1 Idade: __________________________ 
 
2 Escolaridade: ______________________________________________________________ 
 

3 Profissão / ocupação: _________________________________________________________ 
 
4 Quantas pessoas residem na casa onde mora? _____________________________________ 
 
5 Quantas trabalham? ____________________ 
 
6 É beneficiário de algum programa de renda mínima? 

(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
7 Em caso afirmativo, quais programas? 
(   ) Programas de Programas de Renda Federais. Quais? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
(   ) Programas de Programas de Renda Estaduais. Quais? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
8 Situação familiar: 
(   ) Arrimo da família. 
(   ) Contribui na renda. 

(   ) Dependente. 
 
9 Renda familiar mensal (Média): R$ _________________________ 
 
10 Cidade onde mora: ________________________________________ 
 
11 Bairro/ Comunidade: ________________________________________ 
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II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO EES E FOMENTOS À GESTÃO DO EES 
 

12 Quais são os benefícios, as garantias e os direitos dos(as) sócios(as) que trabalham no 
empreendimento? (resposta múltipla) 

(   ) Descanso remunerado (incluindo férias) 
(   ) Licença-maternidade 
(   ) Creche ou auxílio-creche 
(   ) Qualificação social e profissional 
(   ) Equipamentos de segurança 
(   ) Comissão de prevenção de acidentes no trabalho 
(   ) Previdência Social 

(   ) Plano de saúde e/ou odontológico 
(   ) Auxílio-educação 
(   ) Auxílio-transporte 
(   ) Seguro de vida e/ou seguro contra acidentes 

(   ) Nenhum destes 
 

13 O empreendimento tem encontrado alguma dificuldade na comercialização de produtos e/ou 
serviços?  
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
 
14 Em caso afirmativo, quais as principais dificuldades na comercialização dos produtos?  

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  
15 O que você acha que poderia ser melhorado com relação ao fomento governamental (Estado e União) 
à Economia Solidária? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

16 O fomento / acompanhamento do empreendimento impactou na renda alcançada pelo empreendimento? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 
 
17 Em caso positivo, em média, qual o percentual de elevação da renda após o acompanhamento? 
_____________ 
 
18 O(a) senhor(a) sabe qual a renda média mensal do empreendimento atualmente: R$ 
______________________ 
 
 

III – RESULTADOS DA GESTÃO 
 

19 O empreendimento está conseguindo remunerar os (as) sócios (as) que trabalham? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
20 De maneira preponderante, a renda obtida pelos (as) sócios (as) no empreendimento é: (resposta 

única) 
(   ) A fonte principal da renda dos sócios 
(   ) Complementação de rendimentos recebidos em outras atividades econômicas 
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(   ) Complementação de recursos recebidos por doações ou programas governamentais 

(   ) Complementação de rendimentos de aposentadorias ou pensões 
(   ) Outro tipo. Qual? 
________________________________________________________________________________ 
 

 
21 Como é feita a remuneração ou retirada dos (as) sócios (as)? (resposta múltipla) 
(   ) Remuneração/retirada igual para todos (as) 
(   ) Remuneração/retirada por horas trabalhadas 
(   ) Remuneração/retirada por função 
(   ) Remuneração/retirada por produção 
 

22 No ano anterior, os resultados da atividade econômica do empreendimento, sem contar as doações 
de recursos, casoexistam, permitiram: (resposta única) 
(   ) Pagar as despesas e ter uma sobra/excedente 
(   ) Pagar as despesas e não ter nenhuma sobra 

(   ) Não deu para pagar as despesas 
(   ) Não se aplica (para empreendimentos que não visam esse tipo de resultado econômico coletivo) 

 
23 Quais as principais conquistas obtidas pelo empreendimento?  
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
24 Quais os principais desafios do empreendimento?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
25 A economia solidária mudou sua vida? 

(   ) Sim. 
Por que? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
(   ) Não. 
Por que? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

Observações: 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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PROJETO DE LEI Nº      , DE                DE 2012. 

(Dos Srs. Paulo Teixeira, Eudes Xavier, Padre João, Luiza 
Erundina, Miriquinho Batista, Paulo Rubem Santiago, Elvino Bohn 
Gass e Fátima Bezerra) 

 

Dispõe sobre a Política Nacional de 

Economia Solidária e os empreendimentos 
econômicos solidários, cria o Sistema 

Nacional de Economia Solidária e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, 

diretrizes, objetivos e composição da Política Nacional de Economia Solidária, 

cria o Sistema Nacional de Economia Solidária e qualifica os empreendimentos 

econômicos solidários como sujeitos de direito, com vistas a fomentar a 

economia solidária e assegurar o direito ao trabalho associado e 

cooperativado. 

Parágrafo único.  As diretrizes, princípios e objetivos 

fundamentais da Política Nacional de Economia Solidária se integram às 

estratégias gerais de desenvolvimento sustentável e aos investimentos sociais, 

visando à promoção de atividades econômicas autogestionárias, ao incentivo 

aos empreendimentos econômicos solidários e sua integração em redes de 

cooperação na produção, comercialização e consumo de bens e serviços. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

SEÇÃO I 

DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
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Art. 2º Considera-se compatível com os princípios da 

Economia Solidária as atividades de organização da produção e da 

comercialização de bens e de serviços, da distribuição, do consumo e do 

crédito, tendo por base os princípios da autogestão, da cooperação e da 

solidariedade, a gestão democrática e participativa, a distribuição equitativa das 

riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local, regional e 

territorial integrado e sustentável, o respeito aos ecossistemas, a preservação 

do meio ambiente, a valorização do ser humano, do trabalho, da cultura, com o 

estabelecimento de relações igualitárias entre diferentes. 

Art. 3º São princípios norteadores das iniciativas de 

economia solidária: 

I - administração democrática, soberania 

assemblear. 

II - garantia da adesão livre e voluntária;  

III - estabelecimento de condições de trabalho 

decente;  

IV - desenvolvimento das atividades de forma 

ambientalmente sustentável;  

V - desenvolvimento das atividades em 
cooperação entre empreendimentos e redes da 

mesma natureza; 

VI - busca da inserção comunitária, com a 
adoção de práticas democráticas e de cidadania; 

VII - prática de preços justos, de acordo com os 

princípios do Comércio Justo e Solidário; 

VIII - respeito às diferenças e promoção da 

equidade de direitos de gênero, geração, raça, 

etnia, orientação sexual;  

IX - exercício e demonstração da transparência 

na gestão dos recursos e na justa distribuição dos 

resultados; e 

X - estímulo à participação efetiva dos 

associados no fortalecimento de seus 

empreendimentos. 
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SEÇÃO II 

DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

Art. 4º São considerados Empreendimentos Econômicos 

Solidários aqueles que possuem concomitantemente as seguintes 

características: 

I - ser uma organização coletiva e democrática, singular 

ou complexa, cujos participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano 

ou rural; 

II - exercer atividades de natureza econômica como razão 

primordial de sua existência;  

III - ser uma organização autogestionária, cujos 

participantes ou associados exerçam coletivamente a gestão das atividades 

econômicas e a decisão sobre a partilha dos seus resultados, através da 

administração transparente e democrática, soberania assemblear e 

singularidade de voto dos sócios, conforme dispuser o seu estatuto ou 

regimento interno; 

IV – ter seus associados direta ou preponderantemente 

envolvidos na consecução de seu objetivo social; 

V - distribuir os resultados financeiros da atividade 

econômica de acordo com a deliberação de seus associados, considerando as 

operações econômicas realizadas pelo coletivo;  

VI - realizar pelo menos uma reunião ou assembleia 

trimestral para deliberação de questões relativas à organização das atividades 

realizadas pelo empreendimento; e 

VII - destinar parte do seu resultado operacional líquido 

para auxiliar outros empreendimentos equivalentes que estejam em situação 

precária de constituição ou consolidação, no desenvolvimento comunitário e 

para a formação política, econômica e social dos seus integrantes. 

§ 1º Para efeitos desta lei, os empreendimentos 

econômicos solidários podem assumir diferentes formas societárias, desde que 

contemplem as características do caput. 
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§ 2º Não serão considerados empreendimentos 

econômicos solidários aqueles cujo objeto social seja a intermediação de mão-

de-obra subordinada. 

CAPÍTULO III 

DA POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Art. 5º A Política Nacional de Economia Solidária 

constitui-se em instrumento pelo qual o Poder Público, com a participação da 

sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, 

programas e ações com vistas ao fomento da economia solidária.  

Art. 6º São objetivos da Política Nacional de Economia 

Solidária: 

I - contribuir para a concretização dos preceitos 

constitucionais que garantam aos cidadãos o direito a uma vida digna; 

II - fortalecer e estimular a organização e participação 

social e política da economia solidária; 

III - fortalecer e estimular o associativismo e o 

cooperativismo que se caracterize como empreendimento da economia 

solidária, atendendo ao §2º do art. 174 da Constituição Federal, que determina 

que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 

associativismo; 

IV - reconhecer e fomentar as diferentes formas 

organizativas da economia solidária; 

V - contribuir para a geração de riqueza, melhoria da 

qualidade de vida e promoção da justiça social; 

VI - contribuir para a equidade de gênero, de raça, de 

etnia e de geração, propiciando condições concretas para a participação de 

todos; 

VII - democratizar e promover o acesso da economia 

solidária aos fundos públicos, aos instrumentos de fomento, aos meios de 
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produção, aos mercados e ao conhecimento e tecnologias sociais necessárias 

ao seu desenvolvimento; 

VIII - promover a integração, interação e intersetorialidade 

das políticas públicas que possam fomentar a economia solidária; 

IX - apoiar ações que aproximem consumidores e 

produtores, impulsionando na sociedade reflexões e práticas relacionadas ao 

consumo consciente e ao comercio justo, inclusive através de campanhas 

educativas; 

X - contribuir para a redução das desigualdades regionais 

por meio de políticas de desenvolvimento territorial sustentável; 

XI - promover práticas produtivas ambientalmente 

sustentáveis; 

XII - contribuir para a promoção do trabalho decente junto 

aos empreendimentos econômicos solidários; e 

XIII - fomentar a articulação em redes entre os grupos de 

economia solidária. 

Art. 7º A Política Nacional de Economia Solidária 

organiza-se nos seguintes eixos de ações: 

I - educação, formação, assistência técnica e qualificação 

social e profissional no meio rural e urbano; 

II - acesso a serviços de finanças e de crédito; 

III - fomento à comercialização, ao Comércio Justo e 

Solidário e ao consumo responsável; 

IV - fomento aos empreendimentos econômicos solidários 

e redes de cooperação;  

V - fomento à recuperação de empresas por 

trabalhadores organizados em autogestão; e 

V - apoio à pesquisa e ao desenvolvimento e apropriação 

adequada de tecnologias. 
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1º Os eixos acima devem ser desenvolvidos de acordo 

com a realidade, princípios e valores da Economia Solidária, definidos no 

Capítulo I desta Lei.  

§ 2º Quando necessário, as ações devem contemplar o 

fomento e implementação de equipamentos públicos correspondentes. 

Art. 8º Os principais beneficiários das políticas públicas 

de economia solidária são os Empreendimentos Econômicos Solidários, que 

podem assumir diferentes formas societárias, inclusive a de grupos informais, 

desde que contemplem as características do artigo 4º desta Lei. 

Parágrafo Único. A política pública de economia solidária 

poderá também atender aos beneficiários de programas sociais desenvolvidos 

por órgãos governamentais, com prioridade para aqueles que vivem em 

situação de vulnerabilidade social, desde que desejem se organizar em 

empreendimentos econômicos solidários. 

Art. 9º A implementação das ações de educação, 

formação, assistência técnica e qualificação previstas nesta Política Nacional 

de Economia Solidária incluirá a elevação de escolaridade, a formação para a 

cidadania e para a prática da autogestão e a qualificação técnica e tecnológica 

para formação de empreendimentos econômicos solidários.  

§ 1º As ações educativas e de qualificação em economia 

solidária, visando à formação sistemática de trabalhadores dos 

empreendimentos econômicos solidários, bem como de formadores e gestores 

públicos que atuam na economia solidária, serão realizadas prioritariamente de 

forma descentralizada, por instituições de ensino superior, de entidades da 

sociedade civil sem fins lucrativos e de governos estaduais e municipais. 

§ 2º A Política Nacional de Economia Solidária buscará 

implantar núcleos e redes, de caráter local, regional e nacional, de assistência 

técnica, gerencial, de assessoria e acompanhamento aos empreendimentos 

econômicos solidários, utilizando-se de metodologias adequadas a essa 

realidade, valorizando as pedagogias populares e participativas e os conteúdos 

apropriados à organização na perspectiva da autogestão, tendo como princípio 

a autonomia a partir dos princípios e metodologia da educação popular. 

Art. 10. A Política Nacional de Economia Solidária, para 

promover o acesso a serviços de finanças e de crédito, poderá prever 
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financiamento para capital de giro, custeio e aquisição de bens móveis e 

imóveis destinados à consecução das atividades econômicas fomentadas, 

conforme condições a serem estabelecidas em regulamento. 

§ 1º As instituições autorizadas a operar as linhas de 

crédito que vierem a ser estabelecidas na Política Nacional da Economia 

Solidária poderão realizar operações de crédito destinadas a empreendimentos 

econômicos solidários sem a exigência de garantias reais, que poderão ser 

substituídas por garantias alternativas, observadas as condições estabelecidas 

em regulamento.  

§ 2º As operações de crédito a que se refere o § 1.º 

poderão ser realizadas por Bancos Públicos ou por instituições de finanças 

solidárias, tais como cooperativas de crédito, OSCIPs de microcrédito, bancos 

comunitários e fundos rotativos. 

§ 3º Os critérios para a garantia da solidez e da 

segurança na aplicação dos recursos provenientes de operações de crédito 

realizadas pelas instituições previstas no § 2.º serão fixados em regulamento.  

Art. 11.  Fica o Poder Executivo autorizado a equalizar 

taxa de juros aos empreendimentos econômicos solidários, conforme 

regulamentação própria, quando lastrearem dívidas de financiamentos de 

projetos econômicos solidários previstos nesta Lei. 

Art. 12. As ações de fomento ao Comércio Justo e 

Solidário e ao consumo responsável nesta Política Nacional de Economia 

Solidária devem contemplar a criação de espaços de comercialização 

solidários, o apoio à constituição de redes cooperativas e de cadeias solidárias 

de produção, de comercialização, de logística e de consumo solidários, o 

assessoramento técnico contínuo e sistemático à comercialização e a 

promoção do consumo responsável. 

Parágrafo único. As ações acima devem atender aos 

princípios e critérios do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, 

definido por regulamento. 

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer 

condições, parâmetros e critérios diferenciados para acesso dos 

empreendimentos econômicos solidários às compras governamentais, como 

elemento propulsor do desenvolvimento sustentável. 
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Art. 14. O Poder Executivo desenvolverá ações que 

propiciem apoio à pesquisa e ao desenvolvimento e transferência de 

tecnologias apropriadas aos empreendimentos econômicos solidários. 

CAPÍTULO IV  

DO SISTEMA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Art. 15.  Fica instituído o Sistema Nacional de Economia 

Solidária - SINAES com a finalidade de promover a consecução da Política 

Nacional de Economia Solidária e a garantia do direito ao trabalho associado. 

Art. 16.  O SINAES reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I - estímulo à economia solidária como estratégia de 

desenvolvimento sustentável; 

II - universalidade e eqüidade no acesso às políticas 

públicas de economia solidária, sem qualquer espécie de discriminação; 

III - preservação da autonomia e respeito à dignidade das 

pessoas; 

IV - participação social na formulação, execução, 

acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de 

economia solidária em todas as esferas de governo; e 

V - transparência na execução dos programas e ações e 

na aplicação dos recursos destinados ao SINAES. 

Art. 17. O SINAES tem como base as seguintes 

diretrizes: 

I - promoção da intersetorialidade das políticas, 

programas e ações governamentais e não-governamentais; 

II - descentralização das ações e articulação, em regime 

de colaboração, entre as esferas de governo; 

III - articulação entre os diversos sistemas de informações 

existentes a nível federal, incluindo o Sistema de Informações em Economia 
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Solidária, visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas voltadas à 

economia solidária nas diferentes esferas de governo; 

IV - articulação entre orçamento e gestão; e 

V - cooperação entre o setor público e as organizações 

da sociedade civil no desenvolvimento de atividades comuns de promoção da 

economia solidária. 

Art. 18. O SINAES tem por objetivos formular e 

implementar a Política Nacional de Economia Solidária, conforme definido 

nesta lei, estimular a integração dos esforços entre os entes federativos e entre 

governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação da política nacional de economia solidária. 

Art. 19. Integram o SINAES: 

I - a Conferência Nacional de Economia Solidária, 

instância responsável pela indicação ao CNES das diretrizes e prioridades da 

Política Nacional de Economia Solidária, bem como pela avaliação do SINAES; 

II - o Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES, 

órgão de articulação e coordenação das políticas e ações desenvolvidas pelos 

integrantes do SINAES, responsável pelas seguintes atribuições: 

a) convocar a Conferência Nacional Economia Solidária, 

com periodicidade não superior a quatro anos, bem como definir seus 

parâmetros de composição, organização e funcionamento, por meio de 

regulamento próprio; 

b) propor ao Poder Executivo Federal, considerando as 

deliberações da Conferência Nacional de Economia Solidária, as diretrizes e 

prioridades da Política Nacional de Economia Solidária, incluindo-se requisitos 

orçamentários para sua consecução; 

c) articular, acompanhar e monitorar, em regime de 

colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a 

convergência de ações inerentes à Política Nacional de Economia Solidária; 

d) definir, em regimento, os critérios e procedimentos de 

adesão ao SINAES; 
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e) instituir mecanismos permanentes de articulação com 

órgãos colegiados congêneres de economia solidária nos Estados, no Distrito 

Federal e nos Municípios, com a finalidade de promover o diálogo e a 

convergência das ações que integram o SINAES; 

f) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na 

discussão e na implementação de ações públicas de economia solidária; 

III - os órgãos da administração pública federal 

responsáveis por desenvolver políticas, programas e ações voltados, total ou 

parcialmente, à economia solidária, particularmente a Secretaria Nacional de 

Economia Solidária; 

IV - os órgãos da administração pública de economia 

solidária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e 

V - as organizações da sociedade civil e 

empreendimentos econômicos solidários que manifestem interesse na adesão 

e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SINAES. 

§ 1º A participação no SINAES obedecerá a critérios 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Economia Solidária, de acordo com 

os princípios e diretrizes do Sistema. 

§ 2º O órgão responsável pela definição dos critérios de 

que trata o § 1o deste artigo poderá estabelecer requisitos específicos para os 

setores público e privado. 

§ 3º A Conferência Nacional de Economia Solidária será 

precedida de conferências estaduais, distrital e municipais, que deverão ser 

convocadas e organizadas pelos órgãos e entidades congêneres nos Estados, 

no Distrito Federal e nos Municípios, e na falta destes, por órgão 

descentralizado do governo federal na região, nas quais serão escolhidos os 

delegados à Conferência Nacional. 

§ 4º A composição do CNES será definida pela 

Conferência Nacional de Economia Solidária. 

§ 5º A atuação dos conselheiros, efetivos e suplentes, no 

CNES, será considerada serviço de relevante interesse público e não 

remunerada. 
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Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo 

Nacional de Economia Solidária - FNAES, de natureza contábil, conforme 

regulamentação própria, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos 

orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional 

de Economia Solidária, destinados a implementar a Política Nacional de 

Economia Solidária prevista nesta Lei. 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21. Os empreendimentos econômicos solidários 

serão classificados como sociedades de fins econômicos sem finalidade 

lucrativa.   

Art. 22. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no 

que for necessário à sua aplicação. 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

 

A Economia Solidária tem prosperado em diversas partes 

do mundo, malgrado as dificuldades, das mais diversas naturezas, por que 

passam seus praticantes. Pode-se mencionar, além das carências financeiras, 

de treinamento e mesmo de reconhecimento social, dificuldades de ordem 

legal. 

Isso porque a legislação de diversos países é omissa em 

relação às práticas da economia solidária. Infelizmente, o Brasil não é exceção: 

também aqui a legislação não contempla sequer a caracterização das 

organizações da Economia Solidária, que dirá prever incentivos para seu 

desenvolvimento. Este Projeto de Lei pretende sanar essa dificuldade legal, 
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reconhecendo os empreendimentos econômicos solidários como sujeitos de 

direito. 

Há, na proposição aqui justificada, a previsão da criação 

do Fundo Nacional de Economia Solidária – FNAES, com o objetivo de 

centralizar e potencializar os recursos a serem investidos no desenvolvimento 

da Economia Solidária. Assim, pretende-se, também, que a proposição que ora 

apresentamos contribua de maneira significativa para solucionar as 

dificuldades de natureza financeira por que passam os empreendimentos da 

Economia Solidária.  

Os outros grandes empecilhos apontados - a carência de 

treinamento e de reconhecimento social - também serão contemplados pela 

correta implantação e aplicação da Lei que, espera-se, decorrerá desta 

proposição. 

O reconhecimento legal, por si só, implicará maior 

aceitação social dos empreendimentos dessa parcela da economia. Além 

disso, a existência de política pública, apoiada nos recursos que comporão o 

citado Fundo, além das diversas atividades de governo voltadas para o 

desenvolvimento da Economia Solidária, como aqui proposto, darão o impulso 

que falta para que esses empreendimentos possam deslanchar e progredir. 

Importante registrar, ainda, que o progresso da Economia Solidária implicará a 

criação de muitos empregos, pois o segmento, tipicamente, apresenta elevada 

demanda por recursos humanos. 

Pelas razões apresentadas, contamos com o apoio dos 

nobres pares para a aprovação da proposição aqui apresentada.  

 

  Sala das Sessões, em       de            de  2012 

 

 

Deputado Paulo Teixeira 

 

Deputado Eudes Xavier 
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Deputado Padre João 

 

Deputada Luiza Erundina 

 

Deputado Miriquinho Batista 

 

Deputado Paulo Rubem Santiago 

 

Deputado Elvino Bohn Gass 

 

Deputada Fátima Bezerra  


