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A ciência é humilde. A gente sabe por ela mesma 

aquilo que ainda não explicou. 

Deliro quando ela diz singelamente que está 

procurando. (Marcos A. Noronha, 1973). 
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RESUMO 

 

O presente estudo aborda questões sobre a dimensão educativa do trabalho e seus 
processos de organização e gestão pelos próprios trabalhadores. Tem como objetivo 
compreender como os saberes e os processos pedagógicos, na perspectiva da práxis 
educativa. Constituem-se em elementos de uma nova cultura do trabalho nos processos de 
organização e gestão de trabalho pelos trabalhadores no espaço da Associação das 
Bordadeiras do Seridó (ABS) / Caicó - RN. Adota, como referencial teórico-metodológico, a 
abordagem do estudo de caso, privilegiando o procedimento da entrevista semi-estruturada, 
tendo sido realizada com seis bordadeiras da ABS. O estudo nos revela que os processos 
educativos de aprendizagem e de construção de saberes, no e pelo trabalho, e se 
desenvolvem em redes de trocas de experiências no espaço de um empreendimento 
econômico solidário e criam elementos de uma cultura do trabalho muito peculiar aos 
trabalhadores que ali atuam. As bordadeiras aprendem a bordar bordando e esse 
aprendizado é, muitas vezes, influenciado por condições de vida, local de residência e 
trabalho infantil na área rural, bem como pela migração para a área urbana, particularmente 
para Caicó. A relação de saber é central no aprendizado do bordado, significando uma 
relação social fundamentada nas diferenças de saberes vinculadas à posição que se ocupa, 
e envolve a parcelarização ou divisão do trabalho, em que cada artesã domina cada etapa 
do bordado, tipo de ponto ou tipo de máquina, com clara e rígida separação entre decisão, 
execução e repetitividade dos movimentos da máquina. São focalizadas categorias que 
correspondem à atual configuração do trabalho no capitalismo flexível: a encomenda e, o 
trabalho domiciliar. Grande parte da produção do bordado, atualmente, é efetivada para 
atender a uma encomenda determinada que se constitua em meta de produção sendo, pois, 
trabalho domiciliar. Outra categoria importante é o tempo do bordado: tempo e experiência 
que está no cerne do eu profissional e de sua representação do saber de ofício/profissão; 
tempo concebido como um processo de aquisição de certo domínio do trabalho e de certo 
conhecimento de si mesmo, tempo somados às modificações que foram sendo impostas na 
prática, pelas novas características nos móveis e roupas de cama e mesa, pela introdução 
dos novos meios de comunicação e da influência disso em seu trabalho. Assim, esse estudo 
reúne eixos da articulação entre saberes, processos educativos e organização do trabalho 
artesanal de bordados que permitem concluir, em relação ao estudo de caso da ABS, com 
suas peculiaridades: a atividade artesanal do bordado percebida como profissão, fonte de 
renda informal  - onde não há emprego disponível, e como atividade transitória enquanto 
estudo, trabalho domiciliar e “trabalho flexível” 

 

 

Palavras-chave:  Saberes. Processo Educativo. Trabalho Artesanal. Bordado. Caicó -RN 
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ABSTRACT 

 

This current work’s contains issues about the educative dimension of work and its 
organization’s process and managing for it own professionals. It aims to understand how the 
skills and pedagogic process, in a educative praxis perspective. Are based in a new culture of 
work of education process an work managing by workers in Handcraft Association of Serido/ 
Caicó/ RN. It uses as a  methodologic-theoric reference cases’s study approach, selecting the 
procedures of part extructure interview. It was done with six embroidereses  from the 
Handcraft Association. The research shows that the educative process of learning and 
knowledges construction, in the work and by the work. Those processes develop in exchange 
experiences net in a friendly economic environment and raise elements of a work culture 
personal that work there. The embroidereses learn how to embroid doing the job and this 
learning, a lot of times, is influenced by the life conditions, residence local and infantile work in 
the country area and the living to the urban area, particularly to Caicó. The knowledge relation 
between them is the matter fact in the embroider learning process that means a social relation 
based on the knowledge differences  between their position in its structure involving the work 
division, that each handcraft maker knows every part of the embroider, type of work or 
machine type,  step by step until the work is done. It involves decision, execution and machine 
movements repetition, the focus are the categories that fit in current flexible financial issue. 
They schedule the work at home so they have time to do other stuff. Most part of the 
production currently is done to obey de a certain request that aims as production target, being 
a homework. Another important issue is the embroider work time: time and experience that is 
within in the professional life and its knowledge representation of job/profession.  This time is 
got as a acquisition process of certain a work dominion and self knowing; time added to 
changes that were being there practicing from the new characteristics in the furniture, clothes 
and towels that are in the introduction communicative and its effect. In this way this work  
include articulations process among skills, educative process and handcraft work organization 
that allowed the interpretation and finish, that are related to the case study and its 
developments: handcraft embroidered considered as a profession, money source not 
conventional where is not work available and a temporary activity while studyng, homework 
and flexible work. 
 

 

Keywords:  Skills. Educative Process. Handcraft work. Embroidery. Caicó – RN.  
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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como eje cuestiones sobre La dimensión educativa del trabajo y sus 
procesos de organización y gestión desarrolados por el propio trabajador. Tiene como 
objetivo comprender como los saberes y los procesos pedagógicos, en la perspectiva de la 
práxis educativa, se constituyen en elementos de una nueva cultura del trabajo en los 
procesos de organización y gestión realizados por las propias artesanas en el espacio de la  
Associação das Bordadeiras do Seridó (ABS)/Caicó/RN. Adopta como referencial teórico-
metodológico, el abordaje del estudio de caso, del uso del procedimiento       de entrevista 
semi-estruturada con seis bordaderas de la  ABS. El estudio nos revela que los procesos 
educativos de aprendizaje y de construcción de saberes, en y por el trabajo,  se desarrolla 
en redes de cambios de experiencias en el ambiente de un emprendimiento economico 
solidario y generan elementos de una cultura del trabajo muy especifica a los trabajadores 
del lugar. Las  bordaderas aprenden a bordar empiricamentey ese aprendizaje es, muchas 
veces,influenciado por condiciones de vida, lugar de la vivienda y trabajo infantil en el área 
rural, y tambien por la migracion para el área urbana, particularmente Caicó. La relaciones 
de saber es central en el aprendizaje del bordado, significando una relacion social 
fundamentada en las diferencias de los saberes vinculadas a la posición que uno ocupa, y 
envuelve la división del trabajo, en que cada artesana domina una determinada etapa del 
trabajo, tipo de punto o tipo de máquina, con clara y rígida separación entre decisión, 
ejecución y repetitividad de los movimientos. Es posible identificar categorias que 
corresponden a la actual configuración del trabajo en el capitaismo flexible: la demanda y 
trabajo domiciliar. Grande parte de la produccion del bordado, actualmente, es realizada 
para atender a una demanda especifica que se constituye en el blanco de la producción, 
siendo, pues, trabajo domiciliar. Otra categoria importante es el tiempo del bordado, tiempo 
y experiência, que está involucrado en la figura del yo profesional y de su representacion del 
saber de empleo/trabajo; tiempo entendido como un proceso de adquisición de determinado 
dominio del trabajo y tambien sobre el conociemieto del profesional; el tiempo y las 
modificaciones y que fueron impuestas practicamente a partir de nuevas caracteristicas en 
los muebles y ropas de cama y cocina y la introduccion de medios de comunicacion y de la 
influencia de esas novedades en el trabajo. Así, ese estudio reúne ejes de articulacion 
saberes, procesos educativos y organizacion del trabajo artesano de bordados que permiten 
concluir en relacion ao estudio de caso ABS, con sus peculiaridades: la actividad artesana 
del bordado como profesion, fuente de renta informal donde no hay trabajos formales, y 
como actividad transitoria en la perspectiva del estudio, trabajo domiciliar y “ trabajo flexibel” 
 

Palabras-clave:   Saberes. Procesos Educativos. Trabajo Artesano. Bordado. Caicó – RN. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atuação em docência universitária articulada à pesquisa, atividade 

profissional que exercemos, desde 1996, na área de administração de empresas, 

está marcada pelos estudos e publicações sobre a temática da gestão dos negócios 

sociais sustentáveis, tendo, como objeto específico, o empreendedorismo 

socioambiental e sua relação com a responsabilidade social de empresas. 

A temática da educação e também da educação popular tem se construído 

em objeto da nossa experiência como professor e como pesquisador, decorrente de 

uma formação multidisciplinar, construída no curso de Letras, de Pedagogia e, 

também, na área de Administração Pública. Temos, ainda, realizado consultoria a 

projetos do Sebrae/MG e Sebrae/RJ – (CIEE/RJ), e participado, como membro 

fundador, dos seguintes órgãos: Conbrasd - DF (Conselho Brasileiro para 

Superdotados); IEC/RJ (Instituto de Estudos da Complexidade/RJ); NESP-FE/UFRJ 

(Núcleo de Educação Especial da Faculdade de Educação/UFRJ), além de outras 

iniciativas e projetos, dentre os quais destacamos: participação ativa, durante uma 

década, em projetos e atividades da Associação de Orientadores Educacionais de 

Minas Gerais (Aoemig), gestor no Programa de Complementação Alimentar (PCA-

LBA/MG), e ex-participante, coordenador, supervisor de equipe e membro da equipe 

de treinamento de universitários da Fundação Projeto Rondon (Diretoria 

Executiva/MG).  Essa diversidade de estudos e trabalhos realizados tem provocado 

nossa reflexão nos campos da educação, com enfoque na transdisciplinaridade de 

conhecimentos e suscitado novos desafios de estudos sistemáticos, como o da 

temática tratada nesta pesquisa de tese de doutorado. 

Com base em todas essas experiências profissionais e de vida, fomos 

desafiados pela questão da pedagogia do empreendedorismo, cuja abordagem 

investigativa foi bastante problematizada ao longo do curso, considerando os 

aportes teóricos sobre o contexto atual de crise e de reestruturação capitalista, as 

repercussões no mundo do trabalho e na educação.  

As propostas de empreendedorismo social foram compreendidas como 

embasadas no neoliberalismo, ou seja, na minimização do papel do Estado 

enquanto financiador de políticas de caráter social (GENTILI, 1995) e orientadas 

para a questão da intensificação do desemprego estrutural e do crescimento da 

economia informal (OLIVEIRA, 1998; FIORI, 1998).  Por outro lado, reflexões e 
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propostas de inúmeros pesquisadores como Boaventura Santos (2002a, 2002b, 

2004a); Pinho (2004); Gohn (2003); Tiriba (2000, 2001, 2006a, 2006b); Cattani 

(2003); Rech (2000); Singer (1999a, 1999b, 2002); Antunes (1995) analisam e 

apontam outros caminhos em relação aos empreendimentos econômicos 

alternativos à organização e gestão tipicamente capitalistas.  

Com esses fundamentos, a temática e os rumos na elaboração desta tese 

de doutoramento se definiram partindo do entendimento de que a 

contemporaneidade é tempo e espaço de transição paradigmática, tanto da 

sociedade como da epistemologia, em que novas utopias vêm sendo construídas, 

sobretudo por diferentes atores, práticas e saberes que não são exatamente novos, 

mas que se fizeram reconhecidos e legítimos.  

Na sociedade contemporânea, as diferentes configurações sociopolíticas em 

que a modernidade se desdobrou, fizeram predominar os esforços da regulação 

social e relegaram a plano secundário as ações para a emancipação, à qual 

atribuíram, segundo Boaventura Santos (1991, p.177), “uma versão truncada, 

desfigurada e perversa” em que não ela se integrava com a subjetividade e a 

cidadania. Dessa maneira, a regulação social com seus elementos, caos e ordem, e 

a emancipação com seus elementos, colonialismo e solidariedade, são os dois 

pilares e, ao mesmo tempo, as fragilidades do projeto da modernidade que acabou 

convergindo com o capitalismo num processo histórico não linear e contraditório 

(SANTOS, B., 2000a). Em consequência disso, na racionalização da vida coletiva e 

individual, a regulação social foi predominando no sentido de manter a ordem 

especialmente a econômica e absorvendo a emancipação. Assim, por um lado, há a 

imposição da racionalidade instrumental técnico-científica em detrimento de outras 

racionalidades tais como a ético-moral e a estético-expressiva e, por outro lado, há a 

imposição do princípio da regulação do mercado sobre os outros dois princípios, o 

Estado e a comunidade.  

Práticas sociais que buscam superar a negatividade1 das condições 

socioculturais de acirradas desigualdades e exclusões vêm sendo construídas e 

discutidas criticamente na contemporaneidade, a partir do reconhecimento dos 

                                                           
1 Boaventura Santos (2005b, p.16) declara que, de seu ponto de vista, a utopia “afirma-se mais como 
negatividade [a definição daquilo que critica] do que como positividade [a definição daquilo a que 
aspira]”. 
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atores sociais2 como capazes de viabilizar novas subjetividades individuais e 

coletivas e, portanto, de instaurar novas sociabilidades orientadas pelo marco da 

emancipação. Trabalhadores têm se articulado na construção de modalidades 

associativas de solidariedade fraterna, cooperação popular organizada, ajuda mútua, 

cooperação técnica e cultural, cooperação socioeconômica, que promovem a 

participação e a formação. Embora essas formas organizativas já tenham uma longa 

trajetória na história da própria humanidade3, e venham sendo investigadas e 

teorizadas com alguma ênfase, particularmente nas últimas décadas, ainda há muito 

a ser estudado e compreendido em suas dimensões e repercussões sociais, 

sobretudo do ponto de vista crítico-dialético. 

O eixo4 principal de elaboração desta tese de doutoramento se constitui, 

portanto, na compreensão de que, nas configurações econômicas e culturais 

contemporâneas de nossa sociedade, a transição paradigmática5, tanto da 

sociedade quanto da epistemologia, tem se caracterizado pela construção de novas 

utopias emancipatórias, as quais se tornam viáveis a partir do reconhecimento do 

estreito vínculo entre a diversificação e articulação de atores, práticas e saberes, 

bem como de sua legitimação.  

A temática da emancipação é desafiadora, mas assumir o seu estudo mais 

aprofundado certamente nos conduziria a outro trabalho diferente deste que 

realizamos. A problemática da emancipação já se encontrava na origem ou como 
                                                           
2 Neste trabalho reconhece-se a força e as determinações culturais e históricas da questão de gênero 
que assinalam a importância de se utilizar expressões com referência a homens e mulheres, no lugar 
da forma predominante de gênero masculino. Portanto, entenda-se que essa forma de expressão, 
quando usada, tem o sentido mais amplo do termo como ser humano.  
3 A história das formas organizativas autogestionárias do trabalho e da produção remete às 
experiências do cooperativismo do século XIX, naquilo que se constituiu como reação à Revolução 
Industrial, e tem exemplo emblemático na Cooperativa de Consumo dos Pioneiros Eqüitativos de 
Rochdale na Inglaterra em 1844. Em suas bases, encontram-se contribuições teóricas de pensadores 
que expressam a tradição do socialismo utópico entre os quais se destacam Robert Owen e a Aldeia 
Cooperativa na Inglaterra, Charles Fourier e os falanstérios na França, Saint-Simon, Pierre Proudhon, 
Charles Gide, Ferdinand Lasall, Fourier e Blanqui, Kropotkin (RECH, 2000; SINGER, 2002). Ver 
também relato de primeiras iniciativas socialistas em Engels (1979). 
4
 Eixo, do latim axis, vindo do grego áxon designa linha imaginária que vai de um ponto [geográfico] a 

outro. Na tese é o argumento principal que organiza a estrutura, limita a dispersão temática e fornece 
o cenário no qual são construídos os objetos de pesquisa, das questões às conclusões. 
5 Em seu sentido etimológico, paradigma vem da forma latina paradigma, atis que, por sua vez, vem 
do grego parádeigma, atos, com as acepções de “modelo” e “exemplo”, do verbo paradeíknumi (“por 
em relação”, “em paralelo”, “mostrar”). O entendimento de paradigmas, suas crises e mudanças 
apoia-se em Kuhn (1962, 1976) que apresenta sua concepção sobre o desenvolvimento da ciência e 
expõe os principais conceitos de sua teoria: ciência normal, paradigma e revolução científica. O 
paradigma é descrito como uma realização científica que se torna modelo para as demais pesquisas 
daquela área; a ciência normal, como aquela em que tal paradigma permanece vigente na ciência e 
no qual são realizados estudos para aperfeiçoamento desse paradigma; e a revolução científica como 
o momento de crise no qual o paradigma vigente é substituído por um novo paradigma mais eficiente. 
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tema gerador que atravessa esta tese. Compreendemos emancipação no sentido 

dado por Marx, nos Grundrisse, entre 1857 e 1858, ao proclamar a emergência do 

indivíduo social, como sujeito de uma civilização para além do capital (MARX, 

1971a, 1971b). Isso significa em primeiro lugar, e acima de tudo, a tese acerca da 

necessidade história da superação do capital por uma sociedade emancipada, 

baseada na "livre organização dos produtores associados", através de uma ruptura 

revolucionária. Por outro lado, a emancipação humana exige muito mais, ela requer 

a substantiva autoemancipação do trabalho, resultado da experiência histórica das 

classes exploradas e de um processo de autodesenvolvimento e autoeducação, por 

meio da práxis transformadora.  

A emancipação humana constitui uma forma de sociabilidade cuja 

característica fundamental é o domínio dos homens sobre os processos históricos, o 

que exige que a direção coletiva seja consciente do seu processo. A consciência 

gerada nos diferentes espaços de formação do homem - onde a escola tem lugar 

privilegiado - assume papel fundamental na medida em que caberá à subjetividade 

(consciência) construir historicamente, e de forma concreta e coletiva, essa 

sociabilidade que permitirá que os homens sejam efetivamente livres. 

 

Esta liberdade não é abstração, mas historicamente determinada. Por isso 
deve ser ensinada. Não se trata da liberdade metafísica pela qual a alma se 
libera dos corpos; nem da liberdade do pecado na entrada para o céu [...] é 
a liberdade forjada no e pelo trabalho moderno, administrado pelo próprio 
trabalhador, o qual produz e define a política de produção e de distribuição. 
É a liberdade do corpo que incorporou com disciplina a técnica e por esta se 
expressa mais profunda e plenamente. (NOSELLA, 1992, p.124 -125). 

 

A utopia da emancipação atravessa o desenvolvimento desta tese 

concernente à dimensão educativa em empreendimentos econômicos alternativos à 

organização e gestão tipicamente capitalistas. A questão do significado de utopia 

tem sido discutida por vários estudiosos entre os quais Boaventura Santos (2002a, 

p.254) com base no “princípio esperança” (BLOCH, 2005, p.22) que destaca, na 

categoria do utópico além do sentido habitual e justificadamente depreciativo, 

“também outro que, de modo algum, é, necessariamente, abstrato ou alheio ao 

mundo, mas sim inteiramente voltado para o mundo: o sentido de ultrapassar o 

curso natural dos acontecimentos”. Esse sentido, que leva em conta as 

possibilidades reais do existente atual, é o da utopia concreta vinculada ao processo 

e que “existe nos dois elementos fundamentais da realidade compreendida em 
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termos marxistas: em sua tendência, como tensão do que está na vez, mas é 

tolhido; e em sua latência, como elemento correlato das possibilidades reais 

objetivas ainda não realizadas no mundo” (BLOCH, 2006, p.177).  

Essa referência às utopias concretas não conduz às visões românticas de 

uma sociedade perfeita nem à idealização de uma sociedade reconhecidamente 

impossível; ao contrário, em sua base encontram-se tensões, conflitos e lutas reais, 

reconhecimento de condições e limites concretos e o direcionamento de ações em 

relação às potencialidades e às suas possibilidades concretas. Entre as práticas 

alternativas com perspectiva utópica, destacam-se os empreendimentos econômicos 

que buscam uma nova institucionalidade para o mundo do trabalho, e são 

organizados e autogeridos pelos próprios trabalhadores e movidos por solidariedade 

e cooperação. A relação entre utopia e essas experiências alternativas de trabalho e 

produção pode ser entendida com base no conceito de Cattani (2003, p. 269). 

 

Utopia é desejo de alteridade, é convite para a transformação que constrói o 
novo, é a busca da emancipação social, é a conquista da liberdade [...] 
Utopia não é um conceito nem um quadro teórico, mas uma constelação de 
sentidos e projetos. A verdadeira utopia é a visão crítica do presente e dos 
seus limites e uma proposta para transformá-lo positivamente. 

 

Os empreendimentos organizados e geridos pelos próprios trabalhadores 

têm recebido várias denominações que agregam algumas diferenças de 

significados, dentre os quais, destacam-se: “nova economia” (CATTANI, 2003), 

“economia solidária” (SINGER, 1999a, 1999b, 2002), “economia popular solidária” 

(GAIGER, 1999) e “economia popular de solidariedade” (RAZETO, 1999; TIRIBA, 

2000, 2001). Tais empreendimentos buscam preservar princípios e valores, tais 

como: a autogestão, ao invés de heterogestão; a cooperação, no lugar da 

competição; a substituição do individualismo pela solidariedade e a centralidade do 

trabalho e não do capital.  

As alternativas concretas de organização e gestão do trabalho, em seus 

diferentes espaços e tempos sociais, estão atravessadas por processos de 

aprendizagem e de construção de saberes no e pelo trabalho. O desenvolvimento 

dessas experiências ocorre com a concretização de um conjunto de princípios, como 

os de solidariedade, responsabilidade, respeito ao coletivo e à sua diversidade e o 

comprometimento dos trabalhadores com a organização que constituem, seja uma 

associação, ou uma cooperativa. É previsto e suposto que esses princípios de 
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solidariedade, comprometimento e ação coletiva constituam e estejam permeando a 

organização e o desenvolvimento das atividades nos processos de trabalho. 

Portanto, além do aspecto econômico, essas experiências, possivelmente, 

contribuem com a formação e conscientização desses sujeitos (TIRIBA, 2000), uma 

vez que os trabalhadores, além de participarem dos processos de produção, passam 

a ver criticamente, suas condições de vida e trabalho, acreditando na capacidade de 

atuar e promover mudanças, percebendo-se, assim, como sujeitos integrantes das 

experiências, e, ainda, se responsabilizando pelas atividades que realizam. Nesse 

sentido, são muito pertinentes as indagações que Meszáros (2004, p.5)  apresenta 

em relação à aprendizagem ao longo da vida. 

 

A grande questão é: o que é que aprendemos de uma forma ou de outra? 
Será ela conducente à auto-realização dos indivíduos como "indivíduos 
socialmente ricos" humanamente (nas palavras de Marx), ou está ela ao 
serviço da perpetuação, consciente ou não, da ordem social alienante e 
finalmente incontrolável do capital? Será o conhecimento necessário para 
transformar em realidade o ideal da emancipação humana, em conjunto 
com a determinação sustentada e a dedicação dos indivíduos para conduzir 
a auto-emancipação da humanidade até a sua conclusão com êxito, apesar 
de todas as adversidades, ou é, pelo contrário, a adoção por indivíduos 
particulares de modos de comportamento que apenas favorecem a 
realização dos fins reificados do capital? 

 

Considerando essas questões, fixamos um núcleo de sentidos atribuídos 

aos empreendimentos solidários compreendidos como aqueles em que, além de 

haver realmente relações de trabalho autogestionárias, solidárias e democráticas 

entre seus membros, a solidariedade se manifesta em relação à comunidade 

envolvente, demonstrando, assim, uma vontade política de transformação das 

relações sociais e, por consequência, da sociedade. De forma bem sintética, 

consideramos a identificação realizada por Gaiger (2000, p.177) a partir de vários 

autores das seguintes características: 

 

[...] primeiramente, combinam a busca de eficiência e viabilidade com o 
aprimoramento dos princípios cooperativos e democráticos; combinam, por 
outro lado, sua autonomia de gestão com uma atitude de responsabilidade e 
de envolvimento social; por fim, conjugam a obtenção de resultados 
econômicos com outros benefícios, no plano da educação, da qualificação 
profissional, da cultura e assim por diante. 

 

Mais especificamente, destaca-se, nos empreendimentos econômicos 

solidários (EES), organizados e autogeridos pelos próprios trabalhadores e que 
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buscam uma nova institucionalidade para o mundo do trabalho, a educação numa 

perspectiva ampliada e emancipatória em face do desafio representado pela 

diversificação e articulação entre os saberes científicos, bem como entre outros 

saberes diversos e plurais no campo das experiências individuais e coletivas.  Essa 

proposição orienta a construção deste estudo. 

Como salienta Brandão (2005, p. 77) 

 

[...] dimensão educadora existe e é essencial em um movimento de ação 
social, ela existe também e se multiplica nas redes de trocas de saberes e 
de experiências que vários grupos e as várias comunidades de ação social 
geram e fortalecem dentro de um bairro, de uma cidade, de um município.  

 

No espaço de um empreendimento econômico solidário, os processos de 

formação e de educação em redes de trocas de saberes e de experiências que se 

estabelecem na organização e na gestão do trabalho criam elementos de uma 

cultura do trabalho inerentes aos trabalhadores que ali atuam. Entendemos como 

cultura do trabalho os objetivos e formas sobre o dispêndio da força de trabalho, 

maneiras de pensar, sentir e se relacionar com as tarefas, os elementos materiais 

tais como instrumentos, métodos, técnicas, ferramentas e os elementos simbólicos 

tais como atitudes, ideias, crenças, hábitos, representações, costumes e saberes 

partilhados pelos grupos humanos – considerados em suas especificidades de 

classe, gênero, etnia, religiosidade e geração (TIRIBA, 2008, p.85). Determinada em 

última instância pelas relações de produção, a cultura do trabalho, salienta-se pelos 

aspectos éticos e políticos das relações sociais em que se opõem a cooperação e a 

solidariedade em relação ao individualismo e à competição (TIRIBA, 2008, p.79). 

Segundo Tiriba (2001, p.343), a construção de práticas, conhecimentos e 

valores nas relações de convivência e de produção baseadas em solidariedade, 

cooperação e autogestão, numa perspectiva de resgate da cultura popular, de 

educação popular e de práxis libertadora e emancipadora com ênfase na superação 

da sociedade capitalista cria “uma cultura do trabalho de novo tipo”. 

Nesta tese, investigamos saberes e processos pedagógicos em um 

empreendimento organizado e gerido por trabalhadoras na Associação das 

Bordadeiras do Seridó (ABS), localizada em Caicó no estado do Rio Grande do 

Norte. A proposição central é de que, nos processos de organização e gestão de 

trabalho pelas próprias bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os processos 
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pedagógicos (como práxis educativa), embora confrontados com elementos 

materiais e simbólicos da cultura do capital, constituem-se em elementos de uma 

nova cultura do trabalho. Essa é a tese que o autor deseja apresentar para 

consideração. 

Algumas questões orientam o estudo. 

• Como práticas, valores e conhecimentos são adquiridos e produzidos 

nos processos de organização e gestão de trabalho pelos próprios 

trabalhadores, nas relações de convivência internas e externas à 

Associação e nas relações de mercado?  

• Como os trabalhadores percebem e significam a relevância da 

experiência na construção de saberes e na aprendizagem? Como 

identificam os saberes produzidos no trabalho e que reflexão fazem a 

respeito da relação entre esses saberes? Como na Associação os 

saberes profissionais se relacionam com os processos educativos não 

formais?   

• Como os trabalhadores percebem e significam as relações de 

produção e de convivência na Associação e as repercussões dessas 

em sua vida e em sua realização pessoal? Como são significados os 

valores solidários, de participação, autogestão, autonomia na 

Associação? Apontam para a superação da cultura individualista? As 

relações de produção e de convivência na Associação apontam para 

uma cultura de trabalho de novo tipo? 

O objetivo principal é analisar como saberes e processos pedagógicos, na 

perspectiva da práxis educativa, foram sendo elaborados quando artesãs e artesãos 

tentavam construir uma alternativa emancipatória na organização e na gestão de 

trabalho na ABS com base nos valores solidários, de participação, autogestão e 

cooperação e solidariedade, concretizando ou não uma cultura de trabalho de novo 

tipo. Com a abordagem de estudo de caso, considerando o contexto em que se 

insere essa Associação, há o propósito de articular a pesquisa com demandas de 

uma educação que leve em conta as potencialidades socioculturais, econômicas e 

ambientais da microrregião do Seridó. 

Assim, o horizonte para esta tese acerca das relações estabelecidas entre 

bordadeiras inseridas nas práticas de economia solidária popular como espaços da 
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organização da vida e do trabalho, pode ser o que Freire (2003, p. 93) aponta como 

um sonho político. 

 

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma 
conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. 
Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em 
permanente processo de tornar-se. Fazendo-se e refazendo-se no processo 
de fazer a história, como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando 
seres da inserção no mundo e não da pura adaptação ao mundo, 
terminaram por ter no sonho também um motor da história. Não há 
mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. 

 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentamos os aspectos metodológicos do estudo de 

caso único, realizado no âmbito de uma organização artesanal específica, a ABS. O 

capítulo se divide em quatro seções. Na primeira seção, descrevemos os elementos 

delineadores das etapas e as ações teóricas e metodológicas em perspectiva crítica 

dialética, enfatizando a dimensão histórica e as possibilidades de mudança e a 

práxis transformadora dos homens como agentes históricos. Com vistas à pesquisa 

e à criação de alternativas emancipatórias, são analisadas as propostas teórico-

metodológicas da sociologia das ausências, da sociologia das emergências e da 

tradução conforme elaboração de Boaventura Santos (2002a). Na segunda seção, 

esclarecemos a ocupação da microrregião do Seridó no estado do RN e a prática 

artesanal do bordado. A partir do final do século XVIII e do início do século XIX, 

fazendas de criação de gado se instalaram com a interiorização da colonização 

portuguesa e nelas o bordado integrava as práticas familiares cotidianas de 

mulheres portuguesas. A economia do espaço regional rio-grandense foi dinamizada 

e sustentada pela pecuária e pela produção do algodão, no século XIX, até as 

décadas de 1960/70 do século XX, quando a crise da cotonicultura acarretou 

migrações da população do campo para cidades aumentando demandas sociais e 

de infraestrutura. Devido à falta de oferta de trabalho assalariado e ao crescente 

desemprego que alimentaram a expansão do trabalho informal, a população criou 

suas estratégias de sobrevivência, de trabalho e renda principalmente aquelas 

destinadas ao comércio, em que se destacam as do bordado e as de confecções. 

Foram criadas associações e cooperativas como ABS, Cracas, Cobarts, com o apoio 

do Sebrae e do Banco do Brasil. Na segunda metade do século XX, a prática 

artesanal do bordado começou a se tornar fonte de renda e, nos anos mais 
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recentes, assumiu a característica de meio de sobrevivência e de sustentabilidade 

econômica de milhares de famílias e de pilar da economia local. Na terceira seção, 

apresentamos os procedimentos técnicos da pesquisa, analisando os princípios e o 

roteiro que orientaram as seis entrevistas bem como os procedimentos de 

organização e análise de entrevistas gravadas. Finalmente, na quarta seção são 

caracterizadas as artesãs entrevistadas em termos de experiências de vida, de 

estudo e de trabalho de bordadeira e de participação na Associação e na 

Cooperativa. 

O segundo capítulo, organizado em duas seções, apresenta teoria e 

discussão relacionadas ao eixo de elaboração desta tese, ou seja, o reconhecimento 

dos atores sociais como capazes de viabilizar novas subjetividades individuais e 

coletivas e, portanto, de instaurar novas sociabilidades orientadas pelo marco da 

emancipação na contemporaneidade. Na primeira seção, focalizamos os aspectos 

da sociedade contemporânea que se encontra em crise em cujo contexto se discute 

a questão das formas alternativas de sociabilidade e de reinvenção de vínculos 

sociais e de novas lógicas e formas de conhecimento. Essas alternativas se apoiam 

na participação e na solidariedade, exercendo-se de um lado a imaginação 

epistemológica, orientada para a diversificação de saberes e, de outro, a 

democrática, voltada para a presença de diferentes práticas e atores. Teoria, 

metodologia de pesquisa e prática social constituem uma unidade: a sociologia das 

ausências, a sociologia das emergências e a tradução constituem novas lógicas 

para identificar, entender e respeitar linguagens, concepções e práticas sociais em 

espaços-tempos diferenciados e ampliados. O trabalho de tradução entre saberes e 

entre práticas e agentes nos orienta a discutir cultura popular nos aspectos de 

conflito e de resistência e a repensar a educação popular no sentido coletivo, no 

âmbito de formas alternativas de sociabilidade.   

Na segunda seção do segundo capítulo, aprofundamos a discussão do eixo 

de elaboração desta tese, esclarecendo sentidos atribuídos a empreendimentos 

econômicos, que se definem por autogestão, cooperação e solidariedade, 

organizados e geridos pelos próprios trabalhadores, mas com diferentes 

denominações. Esses empreendimentos têm-se multiplicado geralmente 

organizados por indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos pela força 

de suas convicções, mas também estimulados por empresas e pelo Estado. Por isso 

resultam muitos sentidos atribuídos a esses empreendimentos e muitas formas 



 

 

26

econômicas que variam de associações informais ou grupos de produção 

comunitários e cooperativas a empresas de pequeno ou médio porte, com controle 

exercido pelos trabalhadores ou, de modo contraditório, subordinadas ainda ao 

capital. São analisados diferentes sentidos de associações, cooperativas e outras 

formas que se contrapõem ao empreendimento capitalista, bem como são 

articulados os aspectos identificadores de empreendimento econômico solidário 

(EES) que estamos utilizando neste estudo. Em meio a contradições, nos EES se 

constroem novos vínculos e formas de sociabilidade e, portanto novas modalidades 

de conhecimento, de formação e redes de trocas de saberes e de experiências que 

criam elementos de uma cultura do trabalho muito peculiar dos trabalhadores que ali 

atuam e que buscam transformar ou substituir o modo de produção excludente. 

Considerando a relação da informalidade com a expansão dos EES, analisamos a 

questão das cooperativas com base em dados do IBGE sobre o emprego no Brasil, 

a partir das décadas de 1980 e 1990, que refletiam a interrupção do ciclo de 

crescimento das oportunidades de trabalho formal, que ocorria em décadas 

anteriores e a redução do número de empregos com carteira de trabalho assinada. 

Depois, assinalamos as mudanças de rumos a partir de 2003-04, tais como a 

expansão do nível de ocupação e a queda marginal da taxa de desemprego. Enfim, 

nos anos mais recentes, houve aumento líquido dos postos de trabalhos ditos 

formais ou protegidos e a diminuição daqueles vinculados à informalidade. 

Apontamos fatores importantes de desigualdade e de exclusão como o analfabetismo 

ainda preocupante, principalmente nas áreas rurais, e as características dos arranjos 

familiares associadas a trabalho, idade e rendimento familiar extremamente baixo 

(até ¼ de salário mínimo), representado socialmente como condição pessoal mais do 

que socioeconômica e estrutural, e que tem sido objeto dos programas sociais do 

governo. Ao final dessa seção, procuramos, em algumas pesquisas identificar práticas 

e contribuições explicitando-se melhor a questão de processos educativos, de uma 

cultura de trabalho, e de elementos contraditórios que, nas relações sociais e 

econômicas de novo tipo, trazem as marcas do mercado e da exploração do capital. 

O terceiro capítulo tem como foco uma dimensão fundamental da elaboração 

desta tese: a relação capital-trabalho que é crucial para pesquisar a cultura do 

trabalho. É então articulado o campo da investigação de uma nova cultura do 

trabalho em saberes e processos pedagógicos no confronto com elementos 

materiais e simbólicos da cultura do capital nos processos de organização e gestão 
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de trabalho pelas próprias bordadeiras, em empreendimento econômico solidário. O 

objetivo consiste em interrogar sobre a consistência e os limites do conceito de 

trabalho no capitalismo e em relação ao trabalho na produção artesanal de 

bordados, sobre como esse trabalho tem sido afetado pelas transformações das 

economias capitalistas e como são as relações em que trabalham os artesãos e as 

artesãs do bordado, bem como as implicações para os processos de formação e de 

educação que se plasmam na organização e gestão do trabalho e que são 

elementos da própria cultura do trabalho. Duas seções constituem esse capítulo.  

Na primeira seção do terceiro capítulo, analisamos os sentidos do trabalho 

humano dentre os quais salientamos a tríplice qualidade: de revelar o homem a si 

mesmo, de revelar sua sociabilidade e de transformar o mundo, para, em seguida, 

refletirmos sobre o processo de produção capitalista que envolve a conexão entre 

processo de trabalho, processo de formação de valor e processo de valorização. 

Precisamos ter clareza da diferença entre processo simples de trabalho e processo 

de produção do capital. No processo simples de trabalho, a atividade visa 

transformar matéria natural em produto, ou seja, produzir valor de uso; no processo 

de produção do capital, pressupõe-se a produção da mais-valia, que demanda, por 

sua vez, a produção do valor (valor de troca), que só pode ocorrer por intermédio da 

produção do valor de uso. Analisamos que o fator determinante na lógica de 

funcionamento da sociedade capitalista é a subordinação do valor de uso (trabalho 

concreto) ao valor (trabalho abstrato), que é a lógica da reprodução do próprio valor. 

O valor de troca, não como o trabalho de quem o executa, mas sim como o trabalho 

abstratamente geral, que se encontra inserido em um conjunto social e na lógica do 

mercado, é trabalho alienado.  

Entendemos que alienação aparece não só como resultado, mas também 

como processo de produção, dentro da própria atividade produtiva, sendo assim 

alienação ativa - a alienação da atividade e a atividade da alienação. Por um lado, 

destacam-se como elementos dessa atividade de alienação, a transformação do 

próprio trabalhador em mercadoria e a desvalorização do mundo humano, na 

medida em que ocorre a “objetivação do trabalho”, ou seja, a perda do objeto em 

que o trabalhador é despojado das coisas mais essenciais não só à vida, mas 

também ao trabalho.  

Para fundamentar o entendimento das relações contemporâneas do mundo 

do trabalho e da formação dos trabalhadores, em particular no âmbito de um 
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empreendimento econômico solidário, retomamos a análise desenvolvida por Marx 

(1983) acerca do movimento histórico de consolidação do capitalismo nas fases de 

desenvolvimento da produção, desde a cooperação passando pela manufatura até a 

maquinaria e a indústria moderna averiguando-se as principais modificações no 

processo de produção que constituem o trabalhador. Não se trata mais do 

trabalhador individual, autônomo, mas sim do trabalhador coletivo entendido 

enquanto somatório de inúmeros trabalhadores parciais que realizam apenas uma 

parcela das atividades que compõem o processo integral de produção de um dado 

produto. Desenvolvemos, então, a reflexão quanto aos sentidos e à organização do 

trabalho sob o capitalismo, ressaltando o jogo contraditório das condições de 

trabalho criativo e autônomo com as de trabalho alienado e estranhado na produção 

do bordado, nos saberes, processos educativos que constituem as bases de um 

novo tipo de cultura do trabalho que nela podem estar sendo construídos pela 

participação em associação e cooperativa.  

Buscamos compreender as relações contemporâneas do mundo do trabalho 

e da formação dos trabalhadores, nas quais empreendimentos econômicos 

solidários interagem com empresas capitalistas. Para isso, refletimos sobre o 

capitalismo sem suas várias crises político-econômicas e recomposições em novas 

formas de acumulação com novos processos de gestão, novas tecnologias como 

materialização das novas relações sociais. Estamos vivendo um regime de 

acumulação capitalista flexível, uma transição, uma reestruturação que se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo. A principal característica é a informalidade em que regimes e 

contratos de trabalho são mais precários e desregulados, trabalhadores são 

terceirizados, temporários, autônomos e o trabalho em domicílio e há trabalhadores 

qualificados quanto desqualificados, com altas ou baixas remunerações. É nesses 

estratos precarizados da força humana de trabalho, que vivenciam as condições 

mais desprovidas de direitos e em condições de instabilidade cotidiana, dada pelo 

trabalho em tempo parcial, temporário e precarizado que a alienação é ainda mais 

intensa. Além disso, o trabalhador especializado passa a ser multifuncional. Outra 

referência é o trabalho domiciliar, em que as empresas tiram vantagem das 

competências de trabalhadores e de menores níveis de remuneração seja pela 

contratação assalariada formal seja pelo trabalho informal na condição de autônomo, 

sendo a remuneração somente pelas tarefas realizadas ou por peça produzida.  
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Na segunda seção do terceiro capítulo, discutimos como são as condições 

de trabalho artesanal, especialmente do bordado, hoje, na sociedade capitalista e as 

implicações na educação e para os trabalhadores. Partimos de algumas definições e 

especificações de artesanato e bordado para, em seguida, analisarmos como o 

artesanato se situa nas transformações técnico-organizacionais e fases do 

capitalismo. Discutimos a questão da alienação do trabalho não só como produto, 

mas também como o processo é alienado. Procuramos retomar a formação do 

trabalhador coletivo desde a primeira forma capitalista de produção; a cooperação 

simples até as atuais configurações da reestruturação capitalista; a dinâmica de 

acumulação flexível estimulada pela ampliação da mais-valia do capital produtivo 

obtida pela redução ao mínimo dos custos do trabalho. Analisamos a precarização 

do trabalho pela terceirização ou subcontratação, mediante cooperativas (incluindo 

as de artesanato) assim como outras organizações produtivas. Constatamos que, 

em vários setores, inclusive no têxtil e de confecções, o trabalho domiciliar, a 

remuneração irrisória por peça e a negação de qualquer direito aos trabalhadores 

temporários constituem uma verdadeira superexploração. No trabalho do bordado, 

vem-se intensificando, também, essa precarização através da terceirização ocorrida 

pelo sistema de encomenda intermediada por associações e cooperativas ou 

“empresárias do bordado”. Nossa reflexão considera como empreendimentos 

econômicos solidários que transcendem o capital unindo cooperação e busca de 

eficiência procurando acumulação e crescimento para todos que ali trabalham, são 

atravessadas por contradições do capitalismo. Ponderamos que associações e 

cooperativas que estão inseridas, organicamente, no capitalismo à medida que 

recriam formas não-capitalistas como mecanismos de exploração e contribuem para 

a acumulação de mais valia relativa de empresas capitalistas deixam de ser 

empreendimentos econômicos solidários6. São também considerados outros 

fundamentos que podem esclarecer o jogo contraditório nos saberes e processos 

educativos que constituem as bases de um novo tipo de cultura do trabalho. 

Concordamos que é preciso resgatar o trabalho, como afirma Antunes (2005), 

dotado de autonomia e autocontrole, e que tem como objetivo a produção dos 

valores de uso sendo, dessa forma, pautado pelo tempo necessário; perguntamo-

nos sobre novas formas de trabalho na perspectiva de humanização e emancipação. 

                                                           
6 Na expressão de Singer (2004) são cooperativas de mão de obra e não de trabalho. 
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Finalizamos retomando que a proposta é assegurar a “atividade do sujeito que 

regula todas as forças da natureza no seio do processo de produção” (MARX; 

ENGELS, 1992, p. 42). 

Nos dois últimos capítulos, articulamos elementos teóricos ou conceituais 

com as particularidades do estudo de campo dos saberes, processos educativos e 

uma nova cultura do trabalho que são investigados no estudo de caso único na ABS. 

As entrevistas realizadas com o propósito de identificar os modos pelos quais diferentes 

elementos dos saberes, das práticas e dos processos educativos são articulados no 

interior da Associação são relacionadas aos estudos teóricos, revisão bibliográfica e 

reflexão sobre a problemática, análise de documentos e de dados secundários, 

notas de visitas, de observações e de conversas informais. O estudo é desenvolvido 

com categorias construídas com base no conjunto de fontes e, portanto, históricas e 

transitórias, tais como são as relações sociais que abstratamente expressam. Pela 

comparação das entrevistas, foram definidas categorias, subcategorias, padrões e 

relações tendo sido agrupadas respostas das entrevistadas, identificando-se 

similaridades e diferenças, além de considerar, também, outros conteúdos temáticos 

das respostas, das outras formas de estudo e do referencial teórico.  

No quarto capítulo, o objetivo é analisar a relevância da experiência na 

construção de saberes e na aprendizagem, como identificam os saberes produzidos 

no trabalho e que reflexões fazem a respeito da relação entre esses saberes com 

base nas entrevistas das bordadeiras da Associação e do conjunto de fontes do 

estudo. Iniciamos com a categoria relação com/ao saber no âmbito da atividade 

artesanal do bordado que se desdobra em subcategorias: bordado à mão e bordado à 

máquina e ainda se salienta o padrão ou os padrões de design do bordado (o risco 

como se chamava antigamente). Após análise de saberes de uso das máquinas de 

bordar nas entrevistas, consideramos outra subcategoria que remete às mudanças 

tecnológicas introduzidas no trabalho (com origem na Ilha da Madeira sob influência 

alemã), além das máquinas de bordar (design, máquina de picotar, linha branca, 

distribuição para as bordadeiras de tecidos preparados para bordar e de linhas 

apropriadas; tarefas de acabamento, lavagem, engomação e embalagem dos 

bordados reservadas à casa especializada) e que constituíram as bases da 

produção do bordado feita em série, com fragmentação ou divisão de tarefas entre 

artesãs e artesãos. 
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Ainda no quarto capítulo, analisamos a categoria relação de saber: uma 

relação social fundada sobre as diferenças de saber por se ocupar tal ou qual 

posição e que envolve a parcelarização ou divisão do trabalho em etapas, em que 

cada artesã domina cada etapa do bordado, ou tipo de ponto ou tipo de máquina a 

usar, com clara e rígida separação entre decisão e execução, repetitividade dos 

movimentos da máquina. Trata-se do trabalhador coletivo entendido enquanto 

somatório de inúmeros trabalhadores parciais que realizam apenas uma parcela das 

atividades que compõem o processo integral de produção de um dado produto e da 

produção em série, com alto grau de especialização e de desenvolvimento da 

mecanização bem como de padronização das peças. 

As categorias centrais nas entrevistas na atual configuração do trabalho no 

capitalismo flexível, compreendem: a encomenda, o trabalho domiciliar e o 

pagamento ou remuneração por peça. A encomenda - uma das formas de 

subcontratação (HARVEY, 1993; SINGER, 2004) - se encaixa nas formas 

precarizadas de trabalho. Exploramos, pelas entrevistas, as diferenças entre 

encomendas na ABS/Cobarts e por uma empresária com um grupo de vinte artesãs 

e artesãos. 

Outra categoria identificada nas entrevistas foi o aprender que se especifica: 

na família e vizinhança; escola; associação e cooperativa (cursos e oficinas). Duas 

subcategorias são importantes: “aprender a bordar” (e executar o bordado) e 

“aprender bordado” (e dominar um conjunto de enunciados que constituem um 

saber-objeto). Finalmente, a categoria o tempo do bordado: tempo e experiência, 

que está no cerne do eu-profissional e de sua representação do saber de 

ofício/profissão; tempo concebido como um processo de aquisição de certo domínio 

do trabalho e de certo conhecimento de si mesmo; tempo e as modificações que 

foram sendo praticamente impostas a partir de novas características nos móveis e 

roupas de cama e mesa e da introdução de meios de comunicação e da influência 

que exerce em seu trabalho. No final do quarto capítulo: tempo-relação com o saber 

e autonomia. Toda relação com o saber comporta uma dimensão relacional, que é 

parte integrante da dimensão identitária, implicando autonomia. Daí, algumas 

bordadeiras favorecem a aprendizagem de outras pessoas, seja na Associação, seja 

em suas residências. 

O quinto capítulo tem como objeto a dimensão educadora de processos de 

organização e gestão do trabalho pelos próprios trabalhadores, artesãs e artesãos 
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do bordado num empreendimento solidário. O propósito geral é analisar como se 

constituem os elementos de uma nova cultura do trabalho nos processos de 

organização e gestão de trabalho pelas próprias bordadeiras, no espaço da ABS 

considerando os saberes e os processos pedagógicos (como práxis educativa), 

confrontados com elementos materiais e simbólicos da cultura do capital. 

Especificamente, o objetivo é analisar como as bordadeiras da Associação 

percebem e significam os valores solidários de autogestão, cooperação, 

solidariedade e participação; como percebem as relações de produção e de 

convivência na Associação; e, ainda, como se concretizam ou não os elementos de 

uma nova cultura do trabalho. Duas seções constituem o quinto capítulo.  

A primeira seção do quinto capítulo aborda o sentido da criação e 

organização de artesãs e artesãos da produção do bordado em associação e 

cooperativa, das relações de gestão bem como dos modos de participação e de 

envolvimento e suas possíveis repercussões. A reflexão, nesta seção, tem como 

eixos orientadores os motivos da constituição da associação e da cooperativa, 

outras experiências em atividades de ação coletiva e a percepção a respeito das 

atividades iniciais da associação e da cooperativa. No decorrer da análise das 

entrevistas, foram criadas as categorias de saberes dos direitos e do direito como 

fruto da luta coletiva, tendo sido consideradas pertinentes a categoria movimento 

social como princípio educativo e a questão do reconhecimento e da valorização 

social do sujeito trabalhador do artesanato no bordado. 

Analisamos, na segunda seção do quinto capítulo, os saberes desenvolvidos 

no espaço da associação e da cooperativa e que se referem às formas de trabalho, 

às práticas de autogestão, de cooperação, de solidariedade, ao ciclo de produção e 

de comercialização bem como aos processos educativos, considerando as 

entrevistas das bordadeiras e as outras fontes deste estudo. Foram, também, 

analisados os saberes que são construídos no planejamento de produção, na 

compra de materiais, na venda do produto.   

A categoria trabalho como princípio educativo salientou-se nas referências e 

discussão acerca da participação e gestão democrática bem como ao se identificar 

as formas de trabalho indicadas nas entrevistas pelas bordadeiras: a) trabalho 

independente, autônomo, em casa, por conta própria (relativamente); b) trabalho 

solidário, na ABS ou Cobarts onde a artesã produz, ainda de forma autônoma, em 

casa, a peça para vender na lojinha ou na feira, contribuindo com o percentual 
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estipulado; c) trabalho solidário por encomenda na ABS ou Cobarts onde a artesã 

produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão de tarefas; d) trabalho 

não solidário ou por encomenda de subcontrato pela “empresária do bordado” em 

que a artesã produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão de tarefas. 

Já a partir do trabalho solidário, na ABS ou Cobarts onde a artesã produz, ainda de 

forma autônoma, em casa, a peça para vender na lojinha ou na feira, contribuindo 

com o percentual estipulado, começa a emergir a dimensão histórica específica da 

sociedade capitalista, em que o trabalho assume a dimensão de alienação, pois o 

resultado do trabalho é a mercadoria que não pertence ao trabalhador. As 

bordadeiras nas entrevistas expressam variações no valor cobrado pelo bordado 

segundo o sistema de encomenda, a existência ou não de parcelarização, sendo 

que há valores em torno de 20 a 40% e até desconhecimento do valor. Parece-nos 

que se encontra uma aproximação do trabalho como sendo trabalho abstratamente 

geral, que está inserido em um conjunto social e na lógica do mercado, e cuja 

textura não está exatamente nas mãos das bordadeiras. 

Além da categoria trabalho como princípio educativo, reafirma-se a categoria 

cultura do trabalho salientando-se a discussão acerca da concretização ou não de 

uma lógica diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em uma práxis 

cotidiana de formação do sujeito coletivo, tendo sido abordada a questão do trabalho 

alienado, saberes e a cultura do trabalho solidário, focalizando a relação de trabalho 

terceirizado, domiciliar entre as bordadeiras e as “empresárias do bordado”. 

São analisadas as formas de trabalho no espaço da associação e da 

cooperativa e a percepção de práticas dos princípios e valores, tais como: a 

autogestão, ao invés de heterogestão; a cooperação, no lugar da competição; a 

substituição do individualismo pela solidariedade e a centralidade do trabalho e não 

do capital. Dá-se continuidade à análise dos saberes na atividade produtiva solidária 

do bordado, considerando-se como são construídos saberes no planejamento de 

produção, na compra de materiais, na venda do produto bem como os processos 

educativos e as possibilidades de processos diferenciados dos propriamente 

capitalistas, buscando-se identificar as contradições envolvidas em um 

empreendimento econômico solidário. São discutidas contradições presentes e 

diferenças quanto aos sentidos associados ao capitalismo nesses aspectos e, 

sobretudo à cultura do trabalho solidário.  
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Se o trabalho na formação histórica do capitalismo impõe limites à 

emancipação humana, não se pode desconhecer que, ao mesmo tempo, o trabalho 

como princípio educativo, norteia processos de humanização e de atualização 

histórica do próprio homem, por ser práxis que comporta como um de seus 

fundamentos, a integração entre ciência, cultura e trabalho.  

O trabalho numa perspectiva ampliada pode ser compreendido a partir de 

uma distinção pensada por Arendt (2005a) concernente às atividades do animal 

laborans, do homo faber e do homem de ação, assim como de seu significado para 

a afirmação da liberdade humana e da dignidade da política. Essa distinção é objeto 

de reflexão com fragmentos de entrevistas de bordadeiras de nosso estudo. 
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CAPÍTULO 1: A NATUREZA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓG ICOS DO 

ESTUDO 

 

Este capítulo expõe e discute os aspectos metodológicos deste estudo. A 

questão metodológica se refere ao modo como o investigador pode agir perante seu 

objeto de pesquisa. Em quaisquer investigações, a metodologia é interligada e tão 

fundamental quanto às questões: ontológica e epistemológica. A primeira pode ser 

entendida como sendo o modo como o pesquisador enxerga a realidade, como as 

coisas são e funcionam; a segunda trata da natureza da relação entre o investigador 

e o que pode ser investigado. 

Quatro seções apresentam a abordagem: o tipo de estudo de caso, os 

princípios básicos, o caso ABS e os procedimentos técnicos. Na primeira seção, são 

descritos os elementos delineadores das etapas e as ações metodológicas. A 

análise da ocupação, a construção histórica da atividade artesanal do bordado e da 

ABS são discutidas na segunda seção. As entrevistas, roteiro e procedimentos de 

organização e análise são apresentados na terceira seção. Finalmente, na quarta 

seção são apresentadas as entrevistadas em termos de experiências de vida, de 

estudo e de trabalho de bordadeira e de participação na ABS. 

As questões ontológicas e epistemológicas interligadas e fundamentais que 

definem a metodologia deste estudo delineiam elementos de uma perspectiva crítica 

dialética, tanto da sociedade quanto do conhecimento, pela qual se considera a 

possibilidade de transformação e a questão da centralidade de atores, práticas e 

saberes nas alternativas de um novo paradigma de emancipação na 

contemporaneidade. Tais fundamentos trazem para o campo de definição da 

metodologia desta pesquisa, a compreensão crítica de uma transição de paradigmas 

na contemporaneidade, em que se busca superar uma visão positivista, que 

estabelece perspectivas regulatórias limitadas e pouco abertas às mudanças. Essa 

transição se faz para novas concepções de construção dialética de conhecimentos e 

de práticas com perspectivas emancipatórias. Trata-se de uma “transição 

paradigmática” com uma dupla dimensão: transição epistemológica no campo do 

conhecimento; transição da sociedade para novas formas de sociabilidade 

(SANTOS, B., 2000a, 2000b, 2004a, 2004b, 2006a). O horizonte político, cultural e 

epistemológico dessa transição é onde a emancipação se afirma na criação de 
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tempos fundados na pluralidade, na diversidade, no respeito à diferença em meio às 

lutas pela igualdade e pela justiça.  

Considerando tais pressupostos, decorre uma abordagem de pesquisa que 

propicia “uma amplificação simbólica de sinais, pistas e tendências latentes que, 

embora dispersas, embrionárias e fragmentadas, apontam para novas constelações 

de sentido tanto no que respeita à compreensão como à transformação do mundo” 

(SANTOS, B., 2007, p.20). Outra forma de considerar a relação entre teoria e 

metodologia é inserir o objeto de pesquisa em uma problemática teórica, ou seja, a 

teoria em atos, como indicada por Bourdieu, Chamboreton e Passeron (1999) no 

sentido de que, na produção de pesquisas de campo, os conceitos teóricos são 

colocados à prova, num movimento dialético entre teoria e prática.  

 

Por mais parcial e parcelar que seja um objeto de pesquisa, ele só pode ser 
definido e construído em função de uma problemática teórica que permita 
submeter a uma interrogação sistemática os aspectos da realidade 
colocados em relação entre si pela questão que lhes é formulada 
(BOURDIEU; CHAMBORETON; PASSERON, 1999, p.48). 

 

Considera-se que a dialética se explicita ao mesmo tempo como uma 

postura, um método de investigação e uma práxis, um movimento de superação e 

de transformação  

 

[...] a práxis expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas 
dimensões distintas, diversas no processo de conhecimento: a teoria e a 
ação. A reflexão teórica sobre a realidade não é uma reflexão diletante, mas 
uma reflexão em função da ação de transformar. (FRIGOTTO, 1997, p. 81). 

 

A perspectiva dialética está presente no objetivo principal deste estudo: 

analisar como saberes e processos pedagógicos, na perspectiva da práxis 

educativa, foram sendo elaborados quando artesãs e artesãos tentavam construir 

uma alternativa emancipatória na organização e na gestão de trabalho com base 

nos valores solidários, de participação, autogestão e autonomia concretizando ou 

não uma cultura de trabalho de novo tipo em um empreendimento econômico 

solidário. Essa investigação foi conduzida na forma de estudo de caso único, 

conforme orientações de Yin (2005) no âmbito da organização artesanal específica - 

a Associação das Bordadeiras do Seridó (ABS) - localizada em Caicó, no estado do 

Rio Grande do Norte. 
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Do estudo realizado pelo Sebrae (2008) que traça um panorama atual sobre 

o mercado de bordados e rendas para cama, mesa, banho e lar no Brasil, considera-

se a definição: 

 

[...] o bordado é uma forma de criar à mão ou à máquina desenhos e figuras 
ornamentais em um tecido, utilizando para este fim diversos tipos de 
ferramentas como agulhas, fios de algodão, de seda, de lã, de linho, de 
metal, de maneira que os fios utilizados formem o desenho desejado. 
(SEBRAE, 2008, p.8).  

 

Como tal, a produção de bordados caracteriza-se por ser produção cultural, 

com sentido artístico, baseada em tradição e prática de comunidades específicas. 

Nesse sentido, segundo o Sebrae (2004, p.5), os bordados podem ser considerados 

“produtos artesanais de referência cultural” quando neles são utilizados, 

 

elementos que reportem o produto ao seu lugar de origem, seja através do 
uso de certos materiais e insumos ou técnicas de produção típicas da 
região, seja pelo uso de elementos simbólicos que façam menção às 
origens de seus produtores ou de seus antepassados. (SEBRAE, 2004, 
p.5). 

 

O trabalho de bordado, definido como “produção de artefatos com técnica 

artesanal à base de linha e fios, etc., sobre estofo ou pano, para uso utilitário ou 

decorativo” (IBGE, 2007, p.260), é a atividade de artesanato7 mais presente e 

encontrada em 4198 municípios brasileiros correspondendo a 75,4% do total de 

5.564 municípios no País, conforme a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC), realizada pelo IBGE (2007). Desses municípios, 1345 (32%) encontram-se 

no Nordeste onde 1793 têm atividades artesanais. Nessa região, no Rio Grande do 

Norte, em 167 municípios com atividades artesanais, há 111 que desenvolvem 

trabalho de bordado. Observamos que a incidência das atividades de bordado no 

Nordeste se relaciona com o tamanho da população dos municípios, sendo que a 

maior parte (32%) deles está na faixa de mais de dez a vinte mil habitantes, 

seguindo-se 23% na faixa de mais de vinte a 50 mil, 22% na faixa de mais de cinco 

a dez mil, 15% com até cinco mil e os restantes 8% com mais de 50 mil habitantes. 

(IBGE, 2007, p. 228).  

                                                           
7 Atividade artesanal é definida como “atividade produtiva caracterizada como trabalho 
preponderantemente manual, realizada por artesão cujo conhecimento e modos de fazer estão 
enraizados no cotidiano das comunidades. Pode ter finalidade utilitária ou artística.” (IBGE, 2007, 
p.260). 
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A ABS relaciona-se com a Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do 

Seridó (Cobarts), ambas atuando na microrregião8 do Seridó e mais especificamente 

em Caicó, município distante 292 km de Natal/RN. Além de se considerar a 

importância de que os sujeitos, trabalhadores nesse empreendimento e construtores 

de relações pedagógicas e de saberes, sejam vistos e ouvidos quanto aos sentidos 

de suas experiências e percursos formativos, também se busca contribuir pela 

perspectiva crítica dialética para a elaboração de saberes no contexto em que se 

insere a associação. Nesse sentido, a abordagem questiona a visão estática da 

realidade implícita nas abordagens anteriores e a visão que esconde o caráter 

conflitivo, dinâmico e histórico da realidade, manifesta um interesse transformador 

das situações ou fenômenos estudados, resgatando a dimensão histórica e as 

possibilidades de mudança e a práxis transformadora dos homens como agentes 

históricos. 

 

1.1 ELEMENTOS DELINEADORES DAS ETAPAS E AÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Para investigar como se desenvolve a articulação de saberes e processos 

educativos na construção de uma nova cultura do trabalho, no âmbito da ABS, 

consideramos a ação como a categoria epistemológica fundamental. Também é 

central na abordagem a inter-relação do todo com as partes e vice-versa, dos 

elementos da estrutura econômica com os da superestrutura social, política, jurídica 

e intelectual e com as especificidades pessoais das trabalhadoras. Outro princípio 

desta abordagem é o da lógica interna do trabalho solidário e de seus 

procedimentos em que podem se explicitar a dinâmica e as contradições internas, 

nas quais se constroem saberes e formação (GAMBOA, 1989; SANTOS, B., 2003a; 

SANTOS, E., 2003b). 

Para melhor definição da abordagem deste estudo, constituiu fundamento 

importante a reflexão de Vendramini (2007) sobre as categorias de pesquisa como 

relações sociais e sobre alguns elementos de natureza metodológica, para a análise 

de movimentos e organizações sociais, tais como: a dialética entre passado, 

presente e futuro, que busca romper com o imediatismo das situações e das 

                                                           
8 Microrregião é um agrupamento de municípios limítrofes, de uso prático do IBGE para fins 
estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, definido pela Constituição Brasileira 
de 1988 com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum.  
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análises teóricas; a articulação entre os enfoques mais amplos e os mais 

particulares do fenômeno social; a percepção das contradições e ambivalências das 

experiências históricas; as condições objetivas e subjetivas que determinam as 

ações dos movimentos sociais; e, por fim, a leitura e interpretação das fontes9. 

Nesse sentido, a autora adverte que o trabalho desse tipo de pesquisa não é 

puramente descritivo e baseado no isolamento dos fatos sociais: ainda que sejam 

selecionadas as perguntas feitas em relação a algumas evidências, certamente 

poderão ser feitas outras questões, porque o conhecimento, acima de tudo, é 

conhecimento objetivo, revelado no diálogo entre pensamento e realidade. Ainda 

sobre a interpretação das fontes, a autora completa assinalando que, embora haja 

escolha de algumas evidências e sobre elas se escreva um relato em separado, 

ainda assim “o objeto real continua unitário” (THOMPSON, 1981, p. 50). Na 

pesquisa precisamos articular numa totalidade conceitual as singularidades ou as 

particularidades estudadas, entendendo-se que essa totalidade não é uma “verdade 

teórica acabada”, nem um “modelo fictício”, é um “conhecimento em 

desenvolvimento, muito embora provisório e aproximado” (THOMPSON, 1981, p. 

61). Como assinala Morin (1982, 1992), é preciso buscar reconhecer a realidade 

complexa em suas dimensões interdependentes e em seus movimentos de 

mudança.  

Outro princípio teórico metodológico importante nesta tese é proposto por 

Boaventura Santos (2002a)10, com vistas a pesquisar e instaurar alternativas 

emancipatórias, com uma nova racionalidade, em que se destacam três elementos: 

sociologia das ausências, sociologia das emergências e tradução. Essa nova forma 

de pensar e praticar se realiza sobre a amplitude de linguagens, concepções e 

práticas sociais em espaços-tempos diferenciados e ampliados, para identificá-las, 

entendê-las e respeitá-las como legítimas, com atitude de absoluta recusa em 

excluir o diferente. Pela crítica, há desconstrução das lógicas de pensamento 

inerentes ao capitalismo e de sua forma de racionalidade, e há a reconstrução de 

novas lógicas por ecologias emancipatórias (SANTOS, B., 2002a, p.250). 

                                                           
9 As categorias que orientam ou são construídas na pesquisa constituem parte de relações sociais. 
Segundo Marx (1982b, p.551) “[...] os homens, que produzem as relações sociais em conformidade 
com a sua produtividade material, produzem também as ideias, as categorias, isto é, as expressões 
abstratas ideais [idéelles] dessas mesmas relações sociais. Assim, as categorias são tão pouco 
eternas quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios”. 
10 Ver capítulo 2, seção 2.1. 
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A característica central da abordagem de Boaventura Santos é a busca de 

projetos institucionais alternativos e como procedimento, tanto de elaboração 

intelectual como de ação política, recorre à tradução11 que, em lugar de uma teoria 

geral, trabalha a similaridade, constrói confrontos, diálogos e alianças de 

experiências, mas também formula preocupações, interpretações, de diferentes 

topoi - ou lugares de produção de saberes, discursos e práticas. O trabalho de 

tradução envolve dois tipos: entre saberes, criando justiça cognitiva com base na 

imaginação epistemológica, e entre práticas e agentes, oferecendo as condições 

para uma justiça social global por meio da imaginação democrática. As relações de 

sentido criadas pelo trabalho de tradução podem se transformar em práticas 

transformadoras (SANTOS, B., 2002a, p. 274). Portanto, a tradução pode apontar o 

que há de comum em saberes e práticas no âmbito de empreendimentos 

econômicos solidários e o que se pode aprender sobre isso a partir de uma 

experiência.  

A decisão de desenvolver um estudo de caso, diretamente ligado ao objeto 

de estudo, se respalda, principalmente, nas características apontadas por Yin (2005, 

p.33) para essa “estratégia de pesquisa abrangente”, particularmente utilizada para 

“contribuir para o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos 

relacionados” (YIN, 2005, p.20). Como esta pesquisa trata de relações entre atores, 

práticas e saberes em empreendimento econômico solidário numa perspectiva social 

complexa, o estudo de caso possibilita “preservar as características holísticas e 

significativas dos acontecimentos da vida real”. Outras características justificam a 

escolha do estudo de caso, pois esse tipo de pesquisa 

 

[...] investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos. [...] enfrenta uma situação tecnicamente única 
em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, 
como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 
precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, 
beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 
conduzir a coleta e a análise dos dados. (YIN, 2005, p. 32-33). 

 

Três aspectos devem ser considerados na apreciação e na escolha do 

estudo de caso como procedimento metodológico: a natureza da experiência, 

                                                           
11 Ver capítulo 2, seção 2.1. 
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enquanto objeto a ser investigado; o conhecimento que se pretende alcançar; e a 

possibilidade de generalização de estudos a partir do método. Quanto à 

profundidade ou natureza da experiência, o que é questionado no procedimento é 

justamente o aspecto mais interessante de sua natureza: ele está 

epistemologicamente em harmonia com a experiência daqueles que com ele estão 

envolvidos e, portanto, para essas pessoas constitui-se numa base natural para 

generalização (DENZIN; LINCOLN, 2001). Isso é especialmente importante na área 

de ciências sociais em que os estudos estão fundamentados na relação entre a 

profundidade e tipo da experiência vivida, a expressão dessa experiência e a sua 

compreensão da mesma. Quanto ao tipo de conhecimento que se pretende adquirir, 

apresenta a diferença entre explanação e compreensão de um fenômeno. No estudo 

de caso, a ênfase está na compreensão, fundamentada basicamente no 

conhecimento tácito que, segundo o autor, tem uma forte ligação com 

intencionalidade, o que não ocorre quando o objetivo é meramente explanação, 

baseada no conhecimento proposicional. Assim, se a explanação, ou a busca de um 

conhecimento proposicional, for a “alma” de um estudo, o estudo de caso pode ser 

uma desvantagem, mas, quando o objetivo é a compreensão, ampliação da 

experiência, a desvantagem desaparece12. 

Quanto à possibilidade de generalização a partir do estudo de caso, Miles e 

Huberman (1994) esclarecem que importa considerar o que é um caso, não no 

sentido geral de único membro de uma dada população, o que forneceria fraca base 

para generalização, mas em outros sentidos, como por exemplo, um fenômeno de 

certa natureza ocorrendo num dado contexto. Por outro lado, a pesquisa é sempre 

um empreendimento coletivo, isto é, não se pode esperar que uma pesquisa isolada 

possa sozinha oferecer grandes contribuições para uma área de investigação, mas o 

conjunto das pesquisas sobre um mesmo tema e baseadas em diferentes casos, 

esse sim pode lançar luz sobre muitas questões e trazer novas interrogações para 

pesquisa (BECKER, 1999). 

Como critério para a escolha do estudo de caso como estratégia desta 

pesquisa, consideramos a natureza da questão ou das questões a serem 

investigadas, pois segundo Yin (2005), é mais provável que o estudo de caso seja 

                                                           
12 Neste estudo, a experiência que tenho vivido em trabalhos de gestão dos negócios sociais 
sustentáveis, tendo como objeto específico o empreendedorismo socioambiental, foi importante para 
elaborar fundamentos, para conduzir o trabalho de campo e foi ampliado e aprofundado no sentido 
político-pedagógico, para o que as entrevistas com as bordadeiras foram de valor imprescindível. 
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apropriado para questões do tipo “como” e “por que”. Tais questões lidam com 

relações e demandam explanações sendo demarcatórias para as pesquisas 

históricas, os estudos de caso e os experimentos. As distinções são feitas em 

relação ao grau de enfoque sobre eventos contemporâneos ou sobre 

acontecimentos históricos e, ainda, quanto à abrangência de controle que o 

pesquisador teria sobre eventos comportamentais efetivos. Embora focalizem 

eventos contemporâneos, experimentos se caracterizam por manipulação (ou 

quase) direta e sistemática do comportamento, diferenciando-se dos estudos de 

caso em que o pesquisador possui baixo controle de uma situação que, por sua 

natureza, está inserida em contextos sociais (YIN, 2005). Esses aspectos, que 

correspondem a critérios para desenvolver estudo de caso, indicaram essa 

estratégia para esta pesquisa orientada pela seguinte questão: como saberes e 

processos pedagógicos, na perspectiva da práxis educativa, foram sendo 

elaborados quando artesãs e artesãos tentavam construir uma alternativa 

emancipatória na organização e na gestão de trabalho com base nos valores 

solidários, de participação, autogestão e autonomia concretizando ou não uma 

cultura de trabalho de novo tipo em um empreendimento econômico solidário (ABS)? 

A definição de uma unidade de análise, ou seja, do caso ou do conjunto de 

casos a ser investigado é fundamental no planejamento da pesquisa. Segundo 

Denzin e Lincoln (2001, p.436), “um caso pode ser um fenômeno simples ou 

complexo, mas, para ser considerado caso, ele precisa ser específico”. Pode ser 

uma unidade social, um indivíduo, o papel desempenhado por um indivíduo ou uma 

organização, um pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma nação. 

Entretanto casos também podem ser definidos em relação a um dado período ou 

espaço. Outra decisão a ser tomada refere-se ao tipo de estudo de caso: se caso 

único ou casos múltiplos. Geralmente, o estudo de caso único é indicado quando 

essa unidade é: (a) decisivo para um teste da teoria existente, (b) raro ou extremo, 

(c) representativo ou típico, (d) revelador, anteriormente inacessível, e (e) 

longitudinal (YIN, 2005).  

À luz desses princípios e orientações decidimos pelo estudo de caso único, 

indicado por caráter representativo de empreendimento como atividade econômica 

organizada e realizada, solidariamente, por trabalhadores e trabalhadoras sob a 

forma coletiva e autogestionária em que se destacam quatro importantes 

características: cooperação, autogestão, viabilidade econômica e solidariedade 
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(BRASIL, 2006). Uma característica importante que se levou em conta é que, na 

Região Nordeste, há a maior concentração desses empreendimentos no país13. 

Outro elemento para a decisão sobre o caso foi sugerido pelo estudo 

diagnóstico do artesanato do Nordeste (BNB, 2000, p.44-49)14 que identificou, como 

“centros de produção artesanal”, aqueles municípios com alguma produção 

expressiva nesse setor. Na classificação de segmentos artesanais15, a tipologia 

rendas e bordados16 é indicada como “atividade artesanal em 270 municípios (23,8% 

do total), surgindo como a mais frequente no Nordeste” (BNB, 2000, p.76). O estado 

do Rio Grande do Norte tem nas cestarias e trançados a tipologia com maior número 

de centros produtores, ou seja, vinte municípios representando 38,5% do total no 

estado e 9,6% na região Nordeste. “Embora com peso menor, as rendas e bordados 

se destacam em nove municípios do RN, o que corresponde a 17,3% das 

ocorrências no estado e a 3,3% no Nordeste” (BNB, 2000, p.91). 

Considerando as definições e critérios, bem como o interesse em realizar o 

estudo de forma a contribuir com subsídios para as políticas nesse setor, delimitou-

se o caso, a ABS. Fundada, em 1973, e registrada, em 1977, a Associação reúne 

profissionais que produzem os bordados no próprio domicílio, com o objetivo de unir 

esforços, principalmente, para a venda dos produtos e para obtenção de recursos 

para a melhoria de suas atividades. Constituída por iniciativa das próprias 

bordadeiras, pressupõe solidariedade e cooperação na organização e gestão da 

associação e tem cumprido o papel de incluir no espaço da atividade econômica 

parcela da população até então excluída – por desemprego estrutural, por carência 

de instrução e de qualificação de oportunidades econômicas resultante do 

subdesenvolvimento econômico local. Uma das suas características principais é a 

                                                           
13 O estudo Atlas da Economia Solidária no Brasil, em 2005, identificou “14.954 empreendimentos 
econômicos solidários em 2.274 municípios do Brasil e constatou-se que, pela distribuição territorial, 
há uma maior concentração dessas atividades na região Nordeste, com 44%” (BRASIL, 2006, p.15). 
14 O estudo pretendeu esboçar hierarquicamente as ocorrências de produção de artesanato por 
estado nordestino, os principais centros produtores e os pólos de produção do artesanato. A intenção 
foi permitir uma ampla visão da cartografia da produção artesanal no Nordeste e, em conseqüência, a 
percepção da situação desta produção quanto à concentração de tipologias e potencial de 
crescimento e desenvolvimento (BNB, 2000). 
15 “A tipologia das ocorrências artesanais abrange: 1. Cestarias e Trançados, 2. Rendas e Bordados, 
3. Tecelagem, 4. Cerâmica, 5. Madeira, 6. Couro, 7. Outros, 8. Pedras, 9. Metal, 10. Tecidos” (BNB, 
2000, p. 45). 
16 Na categoria de rendas e bordados, há as seguintes segmentações principais que geram produtos 
de cama, mesa e banho, artigos para copa e cozinha, trajes típicos e bonecas: Labirinto, Vagonite, 
Frivolite, Richilieu, Rendendê, Ponto-de-cruz, Ponto-cheio, Bilro, Crochê, Irlandesa, Renascença e 
Filé (BNB, 2000, p. 48-49). Ver também Sebrae (2008).  
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autogestão, em que não há uma decisão imposta aos demais, - o envolvimento é 

multilateral. 

Em face das necessidades de produzir mais, com menores gastos em 

matérias primas e com qualidade, bem como para expandir o comércio dos seus 

produtos, as bordadeiras se organizam também na Cooperativa das Bordadeiras e 

Artesãos do Seridó (Cobarts) criada, em 2006, e ligada à ABS, como seu braço 

comercial17. Ambas as organizações funcionam no mesmo local, participam do 

programa Desenvolvimento Solidário do governo do estado do Rio Grande do Norte 

e contam com apoio da Fundação Banco do Brasil (FBB), do 

Banco do Nordeste (BNB), da Prefeitura Municipal e da 

Diocese de Caicó. Numa representação mais ampla 

abrangendo outras organizações, inserem-se no Comitê 

Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do 

Seridó (Cracas), criado, em 2002, e que atua em parceria 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), principalmente em ações de capacitação 

e treinamento. 

  

 
Essa organização cooperativa de trabalho e de produção voltada para 

desenvolvimento e/ou facilitação de atividade produtiva, exerce papel importante no 

contexto regional em termos, não apenas econômicos, mas também culturais. Em 

seu âmbito, foi realizado o estudo das relações entre saberes, processos 

pedagógicos e uma nova cultura do trabalho tendo as bordadeiras como 

subunidades de análise, o que corresponde a um estudo de caso único incorporado, 

conforme distinção feita por Yin (2005). Da análise das informações de documentos 

e das entrevistas de bordadeiras, retorna-se para a unidade maior que é a prática 

econômica solidária como espaço de construção e reconhecimento de saberes. 

Em termos de fases, este estudo de caso focaliza relações entre saberes, 

processos pedagógicos e uma nova cultura do trabalho no âmbito da Associação 

desenvolvendo: 

                                                           
17 A ABS se relaciona ainda com a Cooperativa Artesanal do Seridó (COASE) criada em 1978, com a 
Cooperativa das Oficinas de Produtos Artesanal e Industrial do Seridó (Coopais) criada em 2000 e 
com o Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó (Cracas) criado em 
2002. 

 

Figura 1:  Complexo de artesanato Maria Vale Monteiro (Caicó/RN) 
Fonte: Iracema (2011) 
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a) a escolha do referencial teórico sobre o qual se pretendia trabalhar, b) a 
seleção dos casos e o desenvolvimento de protocolos para a coleta de 
dados; c) a condução do estudo de caso, com a coleta e análise de dados e 
d) a análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, interpretando os 
resultados. (YIN, 2005, p. 39-77).  

 

A metodologia articulou revisão bibliográfica e reflexão sobre o tema e as 

questões de pesquisa, análise de documentos e de dados secundários 

contextualizadores da microrregião do Seridó e de seus aspectos principais no 

município de Caicó, ambos no RN, onde a ABS se localiza. Foram realizadas visitas, 

conversas informais e entrevistas com seis bordadeiras, trabalhadoras com 

diferentes funções na Associação. O processo de trabalho de campo ocorreu ao 

longo de dois anos, tendo sido efetivados, em 2008, os primeiros contatos com a 

associação, cooperativas, observações na sede e no município, seguindo-se das 

entrevistas, no período de 15 de junho a 15 de outubro de 2009. Os elementos 

principais que constituem o cenário da realização deste estudo são apresentados e 

discutidos nas seções seguintes deste capítulo. 

 

1.2 ANÁLISES DA OCUPAÇÃO TERRITORIAL, DA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

DA ATIVIDADE ARTESANAL DO BORDADO E DA ABS  

 

Compreender a Associação das Bordadeiras do Seridó (ABS) como parte de 

uma totalidade e como espaço de contradições, em que saberes, práticas e 

processos pedagógicos são construídos e legitimados, implica considerá-la nas 

relações que constituem a territorialidade de Caicó e do Seridó. Territorialidade é 

uma construção do espaço social manifestada na forma de uso e nas alterações que 

o agir dos indivíduos produz sobre a base física e natural em que se encontram e, 

também, um campo de forças onde atuam e operam as relações de poder e 

dominação e uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local. Portanto, 

uma territorialidade fundamenta-se nas relações dos indivíduos com o espaço em 

que transcorrem sua sociabilidade e suas atividades produtivas e nas formas de 

apropriação e dominação decorrentes dessas relações. Nessa abordagem, 

expande-se o sentido de território como espaço concreto para abranger o espaço 

objetivamente apropriado pelo homem, usado, construído, enfim, o território que é o 

espaço habitado, em que prevalece a análise das relações flexíveis que nele 

ocorrem (SANTOS, M., 1994). Nessas relações, se tecem utopias como 
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reconhecimento das condições do presente e planejamento de mudanças para o 

futuro. 

 

Pensar os processos de territorialização, ou seja, a formação de territórios, 
como um processo concomitantemente des-reterritorializador e, portanto, 
des-ordenador, não é tarefa fácil. Implica, em primeiro lugar, substituir as 
leituras estanques, “euclidianas”, de território como uma área ou superfície 
relativamente homogênea e dotada de limites ou fronteiras claramente 
estabelecidas. Devemos partir da constatação de que o espaço geográfico é 
moldado ao mesmo tempo por forças econômicas, políticas, culturais ou 
simbólicas e “naturais” que se conjugam de formas profundamente 
diferenciadas em cada local. (HAESBAERT, 2006, p. 120-121). 

 

A territorialidade, ou seja, o viver e o acontecer cotidiano no território, 

representa os mandos inerentes ao próprio território e à sua dinâmica relacional. As 

dimensões do território - economia, política, cultura e natureza – produzidas por 

intermédio da territorialidade cotidiana, redefinem o complexo jogo relacional da 

sociedade e expressam em seus elementos o espaço produzido/consumido. 

Portanto, a territorialidade corresponde às múltiplas formas de vivência no território 

como expressão do jogo relacional do(s) poder(es) da sociedade (RAFFESTIN, 

1993).  

Considerando o que esclarece Certeau (1994, p.202), a Associação é um 

“lugar praticado”, animado pelo conjunto de movimentos de direção, de operações, 

de tempo tais como as bordadeiras dirigentes, as que ensinam nas oficinas de 

bordado, as encomendas, a venda dos bordados, as feiras, o uso de máquinas, etc. 

Os trabalhadores que produzem os bordados de Caicó - como são conhecidos 

dentro e fora do país – também são responsáveis pela divulgação de um produto de 

fundamental importância para a economia da região além de representar a principal, 

quando não, a única fonte de renda e de sustento de inúmeras famílias na região. 

Além disso, é também importante veículo de divulgação da cultura local 

(BEAUGRAND, 2007). 

A história da atividade de bordado de que tratamos ultrapassa fronteiras e 

remete à influência portuguesa que, por sua vez, insere-se numa tradição que, 

segundo Vieira (2006, p.12-13), tem origem no Oriente, Médio Oriente e Rússia, 

tendo sido encontrado registro fossilizado datado de cerca de 30.000 a.C de um 

pano bordado com pontos à mão. Salientamos, também, que a China foi um dos 

espaços de afirmação da arte de bordar, que remonta à dinastia Shang (1766-1122 

a.C) e se tornou muito popular na dinastia Ming (1368-1644). No Mediterrâneo, a 
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divulgação do bordado esteve a cargo dos assírios, egípcios, gregos e romanos, 

mas foi o cristianismo, com seus costumes de ornamentar igrejas e vestes 

eclesiásticas, um fator importante na difusão da arte de bordar em todo o mundo a 

partir do século XVI. Já nos séculos XVII e XVIII, o bordado europeu teve seu 

apogeu, numa vasta área que vai desde a Itália à Holanda, passando pelos países 

eslavos. Uma profunda transformação marcou a dinâmica do bordado à mão, com a 

introdução da máquina de bordar na segunda metade do século XIX. Outra 

mudança, no mesmo período, relacionou-se a uma maior divulgação dos motivos de 

bordado, que teria começado no século XVI com a publicação dos primeiros livros 

sobre o tema, mas que se intensificou através da divulgação dos desenhos em 

revistas, o que veio contribuir para o estabelecimento de padrões da moda. 

Em Portugal, a arte de bordar, segundo Vieira (2006, p.13), esteve presente 

desde tempos muito recuados, afirmando-se em algumas regiões como Viana do 

Castelo e Guimarães (na comarca de Entre-Douro-e-Minho, no norte), Castelo 

Branco e Tibaldinho18 (na comarca de Beira, no centro), Nisa (na comarca de 

Alentejo - Alto), Caldas da Rainha (na Comarca de Estremadura, no entorno de 

Lisboa) e, na Madeira, influenciada pela grande tradição do bordado no norte do 

país. Ao estudar os bordados tradicionais portugueses, Silva (2006, p.8) considera 

que bordados regionais com alguma expressão comercial situam-se em Castelo 

Branco, Arraiolos, Nisa, Ilha de São Miguel (Açores), Madeira, Tibaldinho e 

Alcafache, Lixa, Guimarães e Viana do Castelo. Segundo o autor, a região de Entre 

Douro e Minho, no norte de Portugal, é, consideravelmente rica em rendas e 

bordados, comparativamente com as outras regiões, para o que teria contribuído 

uma rara convergência de fatores, de natureza geográfica, histórica, social, 

econômica e cultural. Em relação a tais fatores, Medeiros e Sousa (1994) destacam 

a paisagem e o clima, a abundância de casas senhoriais, e a forte presença da 

igreja que, desde muito cedo, se impôs, nessa região, e que era naturalmente 

grande consumidora de rendas e bordados destinados a manter o luxo das vestes 

eclesiásticas. Outro fator foi a grande concentração de conventos femininos na 

região, conjugada ao fato de a maioria das filhas da nobreza ter sido neles educada, 
                                                           
18 Vale destacar descrição na crônica Bordados de Tibaldinho - Preciosismos nascidos em algodão. 
“Numa aldeia eminentemente rural, os Bordados Tibaldinho terão, ao que se crê, nascido no século 
XIX derivando dos bordados ingleses [...]. Fazem-se no tecido de algodão branco, substituto do 
antigo pano de linho tecido em teares manuais, os buracos. Com um lápis pinta-se o desenho. Depois 
as extremidades dos buracos são preenchidas com linha de algodão branco e baço para o algodão 
não começar a desfiar” (BORDADOS..., 2009). 
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inclusive quanto aos trabalhos femininos, a partir dos séculos XVII e XVIII. 

Ressaltamos que esses fatores para a difusão da atividade de bordado também 

ocorreram, embora em escala diferente, no Brasil, particularmente na região que, 

hoje, é o Seridó. 

Segundo Câmara Cascudo (1984), em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, 

as rendas e bordados produzidos em nosso país tiveram origem em Portugal, que 

fora influenciado pelo que se produzia na França e na Itália, centros já notáveis 

desde meados e fins do século XV. No entorno da Ribeira do Seridó, onde se 

localiza Caicó no RN, a prática artesanal de bordado tem sua história traçada a partir 

do final do século XVIII e do início do século XIX, como legado cultural derivado de 

práticas familiares cotidianas de mulheres portuguesas das fazendas de criação de 

gado que se instalaram com a interiorização da colonização portuguesa. No viver e 

no acontecer cotidiano nesse território, a arte e a atividade de bordar constituíam, 

naquela época, elemento cultural das prendas domésticas das mulheres e de sua 

educação, bem como parte do trabalho doméstico no âmbito das famílias. Essa arte, 

que se tornou um ofício, foi passada de geração em geração, como se via no 

cotidiano em algumas localidades do Brasil, como, por exemplo, no Nordeste 

(GAMA; TORRES, 2001; HARARI, 2002; PAIVA; LODY, 2001). As bordadeiras, com 

criatividade, usam tecidos de linho, percal e cambraia de linho para elaborar 

bordados diferentes (matizado ou colorido, com crivo e richelieu, entre outros 

tipos19). Juntos, caracterizam o tradicional bordado da região e fazem sucesso em 

feiras e lojas de muitas cidades brasileiras. 

 

Sentadas na porta das casas até há bem pouco tempo, de mãe para filha 
elas aprendem e bordam o mesmo ponto, criando os panos de mesa, as 
toalhas, os lençóis em linho ou panamá, ou fazendo a renda de almofada, 
que é como chamam a renda de bilro. (ESTRADA, 2005, p.21). 

 

No entanto, essa não é mais a realidade das bordadeiras, pois, como 

Beaugrand (2007) assinala, na segunda metade do século XX, essa atividade 

começou a se tornar fonte de renda e, nos anos mais recentes, assumiu mais a 

característica de meio de sobrevivência e de sustentabilidade econômica de 

milhares de famílias e de pilar da economia local. Portanto, 

 
                                                           
19 Para conhecer os vários tipos de bordados (ou pontos de bordado) recomenda-se o estudo de Silva 
(2006). 
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as comunidades dedicadas ao bordado e à renda não têm mais do que 
meio século [...] embora na verdade não se saiba com certeza quando as 
populações ribeirinhas e do litoral nordestino começaram a exercer essa 
atividade de forma continuada. (ESTRADA, 2005, p.20)20. 

 

Nessa dinâmica, a conjugação de diferentes relações no território associa os 

velhos e os novos conteúdos na atual dinâmica da questão da produção artesanal 

do bordado, significando diferentes estratégias que os atores têm que desenvolver 

para se autoafirmarem como sujeitos sociais. A desterritorialização e a 

reterritorialização (HAESBAERT, 2006; RAFFESTIN, 1993) podem indicar a 

possibilidade de permanências de elementos que já constituíram outros territórios, 

em outra temporalidade bem como a emergência de novos sentidos na atividade 

artesanal e com o bordado. 

O artesanal e, especificamente, o bordado consolidam-se como uma velha 

forma carregada de novo sentido que se configura nas relações entre elementos 

tradicionais agregados a uma gênese histórica que ainda permanecem em certo 

grau e elementos advindos da relação com o mercado e as configurações atuais do 

capitalismo no país. As técnicas e instrumentos de trabalho artesanais de produção 

do bordado representam a reprodução local de saber tradicional, herdado no 

contexto da territorialização portuguesa e traço muito evidente de certa identidade 

construída historicamente, mas também a reterritorialização em face das novas 

técnicas, mais aprimoradas, necessárias à produção e que são exigidas pela 

economia mercantil. Destacamos a percepção desses elementos em documentos de 

agências que apoiam ações para o desenvolvimento do artesanato no Nordeste 

(CGEE, 2004; BNB, 2000).  

 

Área de grande tradição cultural e turística, a Região Nordeste do Brasil 
desponta como cenário de ricas expressões do artesanato nacional. 
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a atividade tem exercido no 
Brasil papel preponderante na ocupação e geração de renda para mais de 
8,5 milhões de pessoas. Por sua vez, estudo elaborado pelo Banco do 
Nordeste, aponta a existência de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas 
inseridas na atividade na Região Nordeste. Em todos os estados da área de 
atuação do Banco do Nordeste, o artesanato emprega mão de obra local, 
utiliza, de forma ecologicamente correta os recursos naturais, e explora a 
riqueza e o repertório cultural existentes, estando diretamente relacionado 
com a atividade turística porquanto se configura como uma das principais 
atrações para os visitantes. O quantitativo de artesãos no Nordeste 
brasileiro constitui um contingente significativo de trabalhadores do mercado 

                                                           
20 Os estudos de Gama e Torres (2001); Harari (2002) e Paiva e Lody (2001) são os poucos 
existentes sobre o bordado no Brasil. 
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informal. Os artesãos encontraram na produção de artesanato uma forma 
de garantir, sua própria subsistência e de suas famílias (BNB, 2000, p.7). 

 

Nesse sentido, no estado do Rio Grande do Norte, vêm sendo desenvolvidos 

programas de fomento (BNB, 2000), tais como o Programa Sebrae de Artesanato 

que visa transformar a tipologia rendas e bordados em atividade econômica 

produtiva, atuando nas regiões do Seridó, Oeste e litoral do município de Touros; o 

Programa de Artesanato Potiguar da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social do Rio Grande do Norte, que visa a organizar o setor artesanal 

através de investimentos em informação, operação, capacitação e marketing e o 

Programa de Artesanato para Geração de Renda do Conselho da Comunidade 

Solidária (Governo Federal), que busca promover a preservação da cultura popular e 

a geração de renda, atuando no Município de Nísia Floresta, entre outros. Dessa 

forma, na produção artesanal e familiar, são fomentadas redefinições das unidades 

produtivas pela perspectiva capitalista de mercado, ao mesmo tempo ‘que se 

reafirmam e ressignificam elementos antigos e tradicionais. 

Visando aprofundar a compreensão das diferentes relações na atual 

dinâmica da produção artesanal do bordado em Caicó, consideramos a 

especificidade da região onde esse município está circunscrito e aspectos de 

formação desse território. Principal cidade polo do Seridó21 tem uma população 

estimada de 60.656 habitantes em 2009, que corresponde, aproximadamente, a de 

20% nessa região, em uma área de 1.228,57 km2. Em 2010, segundo o IBGE, a 

população chegou a 62.727 habitantes, o que a coloca como a sétima cidade mais 

populosa do Estado, sendo a segunda mais populosa do interior do Rio Grande do 

Norte. Esse município apresenta o mais elevado índice de desenvolvimento humano 

(IDH=0,756 em 2000) em relação aos outros municípios do interior e do semiárido 

nordestino e que é o terceiro no estado.  

                                                           
21 Etimologicamente, o termo Seridó está mergulhado num mar de múltiplas versões e concepções. 
Conforme Morais (2005, p.23), “esta definição, ao ser incorporada por Cascudo (2002, p.122), 
difundiu-se sobremaneira, sendo assim explicitada: ‘De ceri-toh, sem folhagem, pouca folhagem, 
pouca sombra ou pouca cobertura vegetal, segundo Coroliano de Medeiros’. Com base nesta 
perspectiva, é possível aventar que, da forma indígena, a palavra tenha passado por alterações 
fonéticas e ortográficas chegando à expressão Siridó, como é encontrada em alguns documentos 
históricos, e finalmente, Seridó, sua forma atual”. Em meio às inúmeras versões acerca das 
etimologias do vocábulo Seridó destaca-se o fato de que, por volta de 1720, a região era nomeada 
como “Ribeira do Seridó” tal como o rio que a atravessava. Segundo Macedo (2008), documentos 
entre 1735-1788, traziam duas denominações, os mais antigos de Povoação do 
Caicó/Caycó/Caiquóo/Queiquó e depois Povoação do Seridó, às margens da Ribeira do Seridó e de 
seus afluentes. 
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Na Figura 2, temos a representação geográfica de sua localização no amplo 

território do RN. 

 

 
Figura 2:  Município de Caicó no Seridó do estado do Rio Grande do Norte 
Fonte: IBGE (2008). 
 

O estado do Rio Grande do Norte, com 167 municípios, localiza-se na 

Região Nordeste do Brasil, possui uma extensão territorial de 52.796,791 km², 

divididos em 167 municípios. Pela estimativa populacional, segundo dados do IBGE 

para 2009, abriga uma população de 3.137.938 habitantes, tem densidade de 51,98 

hab/km e maior concentração demográfica (73,4%) em espaços urbanos. Essa 

população representa aproximadamente 6% do total da região. O PIB total do 

Estado, em 2006, foi de R$20.557.263, o que corresponde a 0,9% e 6% dos totais 

nacional e regional, respectivamente. O IDH revela tendência de melhoria, passando 

de 0,705 em 2000 para 0,738 em 2005, sendo que o do Brasil era 0,800 em 2005; e 

0,807, em 2006. 

Aproximadamente 75% do espaço norte-rio-grandense encontra-se inserido 

no semiárido, tendo sido definidas as áreas polarizadas de Mossoró-Assu, Caicó-
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Currais Novos e Nova Cruz-João Câmara, segundo o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Nordeste Semiárido (BRASIL, 2005). O que define a região é o 

clima tropical semiárido caracterizado, basicamente, pelo regime e quantidade de 

chuvas, definido pela escassez, irregularidade e concentração das precipitações 

pluviométricas. Nessa região, as chuvas anuais vão de um mínimo de 400 mm a um 

máximo de 800 mm ao ano, havendo, em alguns casos, áreas situadas nas isoietas 

de 1.000 mm, como acontece em pequenas faixas do litoral do estado do Ceará, 

conhecidas como Caatinga Litorânea. A pluviosidade é concentrada em um curto 

período de cerca de três meses, durante o qual ocorrem sob a forma de fortes 

aguaceiros, de curta duração. A agricultura explorada em áreas com essa 

característica chega a oferecer sustento mínimo para as famílias nos períodos de 

chuvas normais, mas está sujeita a perdas totais nos anos de seca. 

A nova delimitação do semiárido brasileiro - objeto do Plano Estratégico22 

(BRASIL, 2005) - tem uma superfície de 980.089,26 km² e abriga uma população de 

21.718.168 habitantes, residente em 1.135 municípios. São três as Áreas 

Geoestratégicas de Desenvolvimento: a Ribeira do São Francisco; o Sertão Sul 

abrangendo terras da Bahia, de Minas Gerais e de Sergipe, e a porção mais extensa 

e populosa, denominada de Sertão Norte, apresentando maior incidência de secas 

do Nordeste e maior percentual de população urbana (58,98%); é constituída pelos 

estados de Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba e extensas porções dos estados 

de Pernambuco e Piauí. 

No RN, essas condições de espaço semiárido caracterizam, também os 

elementos de uma microrregião denominada Seridó Ocidental23, onde Caicó se 

localiza. Esse espaço integra a da região Central Potiguar, na porção centro-

meridional do estado do Rio Grande do Norte e abrange três segmentos: a parte 

Ocidental, a parte Oriental e Serra de Santana24. Essa região tem área geográfica 

                                                           
22 Distingue-se na região a atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 
uma entidade de fomento econômico desenvolvimentista criada orginalmente pela Lei 3.692, de 1959, 
e que visava a coordenação das ações do Governo Federal com os objetivos de implementar a 
industrialização na Região e resolver os problemas agrícolas do Nordeste, agravados pela ocorrência 
de secas. Extinta em 2001, seu restabelecimento foi proposto em 2003, o que ocorreu pela Lei 
Complementar n. 125, de 3/1/2007. A Sudene abrange totalmente os estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e, parcialmente, os 
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.  
23 O Seridó Ocidental tem área de 3 065,724 Km2, população de 96.094 habitantes em 2006, 
densidade de 31,3 hab/km2 e IDH de 0,730 em 2000.  
24 Conforme o Plano de Desenvolvimento Sustentável da microrregião Seridó / RN (RN, 2006, p.4), os 
25 (vinte e cinco) municípios estão organizados em três segmentos: 1. Serra de Santana, com oito 
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total de 10.796,1 km², que representa 20,44% da área do estado, sendo 431,84 km² 

a área municipal média, inferior à média estadual que é de 439,02 km²/município, 

com uma densidade demográfica de 26,1 habitantes/km², bem inferior à média do 

Estado que é de 52,30 habitantes/km² (RN, 2006, p.4). 

Estima-se, no Seridó rio-grandense, “uma população de cerca de 282 mil 

habitantes, dos quais 71,8% reside no meio urbano, o que indica uma forte 

tendência à urbanização” (RN, 2006, p.6). No entanto, essa microrregião é ainda 

caracterizada como rural, pois uma parte da população que, hoje, reside no entorno 

das cidades também tem atividades no meio rural, principalmente nas cidades com 

população de até dez mil habitantes. 

O IDH no Seridó é de 0,615, revelando-se mais baixo quando comparado 

com o índice de Natal, que é de 0,7873, com o do Estado que é de 0,738 em 2005, e 

com o do país que era 0,800 em 2005. Indicadores socioeconômicos do dessa 

microrregião assinalam estagnação econômica e situação de pobreza, que 

intensificam a migração de trabalhadores para a zona urbana dos municípios e a 

migração dos municípios para a região metropolitana de Natal em busca de 

alternativas de sobrevivência (RN, 2006, p.12). Quanto aos indicadores 

educacionais, a situação não é melhor que a econômica. O índice de analfabetismo 

na faixa etária acima dos 15 anos é 27,6% sendo, portanto, superior ao índice no 

Estado que é 25,4%. A realidade atual aponta uma população ativa com baixo nível 

de escolarização o que, certamente, dificulta a inserção no mercado de trabalho: 

59,9% dos responsáveis por domicílios têm menos de quatro anos de escolarização. 

Por outro lado, o atendimento escolar na faixa etária em idade escolar de 7 a 14 tem 

taxa de matrícula de 95,5%, ligeiramente superior à taxa do Estado que é de 95% 

(RN, 2006). 

Conforme descrição de Morais e Dantas (2001), as características físico-

ambientais do Seridó revelam um ecossistema frágil no que tange à relação 

homem/natureza e à produção do espaço. Por estar situado em pleno semiárido 

nordestino, tem condições peculiares em termos climáticos, estando sujeito a secas 

periódicas, baixa pluviosidade, em torno de 400 a 600 mm/ano e irregularidades nas 

                                                                                                                                                                                     

municípios (Bodó, Cerro, Laurentino Cruz, Currais Novos, Florânia, Lagoa Nova, Santana do Mato e 
São Vicente), 2. Seridó Ocidental, com dez municípios (Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São 
Fernando, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Cruzeta, São José do 
Seridó e Jucurutu) e 3. Seridó Oriental, com sete municípios (Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, 
Equador, Santana do Seridó, Ouro Branco e Jardim do Seridó). 
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precipitações em termos espaços temporais, além de temperaturas que chegam a 

33°C, com repercussões ambientais, populacionais e econômicas. É uma região 

marcada pela paisagem da vegetação de caatinga e pelo enredo histórico das 

secas, que, ciclicamente, atingem esse espaço. Nessas condições, há uma 

tendência para a exploração dos recursos naturais para garantir a sobrevivência, em 

que sobressaem as atividades agropecuárias e de mineração. Do ponto de vista da 

gestão pública, essa região foi alvo de primeiras experiências voltadas para o 

planejamento regional e o desenvolvimento sustentável no RN na última década do 

século XX (MORAIS; DANTAS, 2006)25.  

Até o fim da primeira metade do século XX, a organização econômica do 

espaço agrário seridoense esteve marcada pelo binômio gado-algodão. As 

atividades humanas que ali se desenvolvem até hoje estão ligadas 

predominantemente à pecuária extensiva, à agricultura de sequeiro, com culturas e 

técnicas inadequadas, à indústria extrativista da cerâmica e à mineração. Dentre as 

diversas potencialidades que podem ser estruturadas para promover a melhoria de 

suas condições socioeconômicas na região, destaca-se a expansão de diversas 

atividades em que o artesanato é identificado ao lado da ovino-caprinocultura, 

piscicultura, fruticultura e turismo.  

O processo de ocupação e produção do espaço onde se localiza a ABS teve 

início com o deslocamento da exploração feita pelos portugueses no bojo da 

colonização iniciada no século XVI, na América e, após três décadas da descoberta, 

Portugal voltou-se para a ocupação e conquista, enfrentando muitas dificuldades 

principalmente devido à resistência dos índios. Somente, em 1598, foi iniciada a 

construção do Forte dos Reis Magos e surgiu um povoado do qual se originou Natal 

que se constituiu a base para a conquista da região setentrional brasileira como um 

todo. Além da exploração do pau-brasil, as atividades econômicas eram de 

subsistência com base na pesca, agricultura e pecuária. A cultura da cana-de-açúcar 

- base de uma economia mercantilista - espalhou-se por todo o litoral sul da 

                                                           
25

 O Ministério da Integração Nacional, em 2006, definiu treze mesorregiões (agrupamento de 
municípios vizinhos numa área geográfica com similaridades econômicas e sociais em estados 
diferentes) prioritárias para receber programas de incentivo ao desenvolvimento sócio-econômico do 
governo federal, atendendo os critérios da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). A 
ampla região do Seridó abrange um total de 54 municípios, sendo 28 no estado do Rio Grande do 
Norte e 26 no estado da Paraíba, com uma área de aproximadamente 21.050,49 Km² e uma 
população de 535.826 habitantes. Em 2008, o Programa Federal Territórios de Cidadania, com a 
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, incluiu o Seridó com 25 municípios do estado do 
RN, 10 954,50 Km², 289 866 habitantes e IDH médio de 0,69. (BRASIL, 2009). 
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capitania, cujo uso era limitado ao seu cultivo por determinação da Coroa. Não 

havendo espaço disponível para o desenvolvimento de atividades acessórias como 

a pecuária, foi necessária a expansão para espaços ainda não ocupados, longe do 

litoral, para o interior a ser conquistado, enfrentando terras ignotas e inóspitas e os 

nativos, que constituíam o obstáculo maior à instalação de currais e de fazendas de 

gado. 

A colonização do interior só ocorreu de forma mais intensa no final de 1670 

e início de 1680, período que coincide com o começo da Guerra do Açu (1687-

1705), denominação de um conjunto de batalhas ocorridas entre os colonos com as 

tribos continentais, que só terminou com o grande extermínio dos grupos indígenas 

envolvidos e o aldeamento dos remanescentes em missões religiosas, 

acompanhadas e dirigidas por missionários católicos (JESUS; POSSAMAI, 2006; 

MACEDO, 2006). Após esse choque, emergiu um espaço colonial e mestiço, na 

porção centro-meridional da Capitânia do Rio Grande nas proximidades da Ribeira 

do Seridó.  

Os rios desempenhavam um papel de suma importância para o 

desenvolvimento da pecuária, o que possibilitou a instalação das primeiras famílias 

no sertão do Seridó. Segundo Macedo (2006), o processo de territorialização tomou 

a forma de freguesia, terminologia colonial que designava a paróquia da Igreja 

Católica, e se consolidou no século XVIII, quando o sertão do Rio Grande passou a 

ser efetivamente ocupado pela população branca e, por conseguinte, negra e 

mestiça, impulsionada pela pecuária. 

 

Lado a lado aos colonos, aos currais e ao gado, a fé e a religiosidade 
também imprimiam seus sentidos nos caminhos de penetração da 
pastorícia nesse sertão, ocupando espaços outrora apadroados pelas 
divindades índias e demarcando territórios através da edificação de templos 
cristãos com oragos dedicados à Virgem Maria ou a santos do panteão 
católico romano. É o caso da ereção de um templo em 1695 dedicado a 
Sant’Ana, padroeira dos pastores, nas proximidades do rio Seridó, que daria 
origem, no futuro, à cidade de Caicó (MACEDO, 2006, p. 229)26. 

 

                                                           
26 “Em 15 de abril de 1748, instalou-se a Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, com 
sede na Povoação do Caicó, que se delimitava pelos rios Acauã, Seridó, Espinharas e Piranhas” 
(MACEDO, 2006, p.230). Segundo o IBGE (2007), em 1748 foi criado o Distrito com a denominação 
de Vila Nova do Príncipe, que foi elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Nova do 
Príncipe, em 1788, depois elevado à condição de cidade e sede com a denominação de Vila Nova do 
Príncipe, em 1868, passando a se denominar Seridó em fevereiro de 1890 e logo depois, Caicó, em 
julho de 1890. 
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A economia seridoense historicamente fundou-se sobre duas bases: agrícola 

e pecuária. Porém, mesmo com a pecuária tendo atingido significação no contexto 

econômico potiguar, a atividade açucareira continuou tendo sua importância por ser 

bastante aceita no setor de exportação e ganhou ainda mais intensidade após a 

independência, mais especialmente, a partir de 1840. A partir dos anos de 1890, a 

atividade açucareira entrou em crise em consequência, primordialmente, de seu 

processo de manufatura não estar adequado à progressão tecnológica incrementada 

com o surgimento das usinas de beneficiamento da produção açucareira.  

A cotonicultura passou a ser elemento relevante do setor de exportação, na 

segunda metade do século XVIII (SANTOS, P., 1994). A pecuária associada à 

produção do algodão, no século XIX, constituiu os elementos que dinamizaram, 

impulsionaram e sustentaram o espaço regional rio-grandense até as décadas de 

1960/70 do século XX. Por um lado, a pecuária contribuiu para “sedimentar a vida 

interna alicerçada nas grandes fazendas de gado, portanto dando contorno ao 

espaço rural” enquanto a produção algodoeira “teve o poder de alavancar o 

desenvolvimento regional, estruturando o espaço urbano de forma bastante 

significativa” (MORAIS; DANTAS, 2001, p.13). Dessa forma, a região do Seridó, que, 

até o século XIX, produzia, apenas, para o consumo interno, a partir da cotonicultura 

como atividade comercial de exportação, emergiu como principal região econômica 

e epicentro do poder político do estado. 

 Nesse sentido, o historiador Muirakytan K. Macêdo (2005, 2007) salienta, em 

seus estudos, a importância da atividade econômica com base na produção do 

algodão na cultura e no regionalismo seridoense e no exercício do poder local.  

Novos elementos de mudança no espaço do Seridó emergiram com a crise 

da cotonicultura que já se delineara desde os anos de 1930 no mercado 

internacional e nacional e que chegou à economia do Rio Grande do Norte no início 

dos anos 1970. A falta de alternativas de produção agrícola resultou numa fase de 

estagnação econômica regional, pois não houve uma reorientação agrícola. Ocorreu 

a expansão do plantio de pastagens para o gado, resultando na redução de 

possibilidades de trabalho e de renda para os trabalhadores no campo e no aumento 

do êxodo rural. Tudo isso repercutiu nas cidades seridoenses onde as migrações do 

campo ampliaram as periferias e acarretaram novas e maiores demandas de 

atendimento às necessidades básicas da população e de ampliação da 

infraestrutura urbana. Por outro lado, a falta de oferta de trabalho assalariado e o 
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crescente desemprego alimentaram a expansão do trabalho informal (MORAIS; 

DANTAS, 2001). 

A partir do final de 1990, as atividades urbanas tiveram maior expansão, 

destacando-se: as pequenas indústrias de caráter artesanal, principalmente as 

manufaturas, a indústria cerâmica, as panificadoras, as indústrias de bonés e de 

tecelagem e a indústria de calçados, além do artesanato, do comércio onde estão os 

estabelecimentos de pequeno porte, predominando os setores de alimentação, 

bebidas e serviços. Segundo Morais (1999), essas atividades urbanas que se 

fortaleceram, nos últimos quinze anos na região, foram responsáveis pela criação 

das novas ocupações para a mão de obra desempregada, gerando renda e 

permitindo que a economia seridoense crescesse quando já não existiam os pilares 

econômicos tradicionais. Salientamos que a população dos municípios 

representativos do Seridó, em sua maior parte (48,30%) não tem rendimento e 

32,42% dela apresentam renda de até um salário mínimo. Essa situação reflete na 

falta de dinamismo da economia local, pois, sem renda, as pessoas não podem 

adquirir bens e serviços na região (RN, 2006). Em termos de renda per capita, há 

uma variação de cerca de 70 reais até 206 reais, em Caicó, mas na região é, em 

média, 138 reais, sendo a do Estado de 176 reais. Nesse cenário, embora o 

comércio contribua para a manutenção das atividades produtivas, o dinamismo da 

economia regional se fundamenta basicamente das transferências públicas e do 

funcionalismo municipal, estadual e federal, na maioria dos municípios que têm uma 

arrecadação de impostos pouco significativa, exceto, apenas, Caicó e Currais Novos 

(RN, 2006). 

O viver nas cidades do Seridó implica a construção de novas relações com 

espaço e tempo para enfrentar as dificuldades advindas de falta de emprego, de 

desemprego, de baixa escolaridade e de qualificação insuficiente às novas 

ocupações, de precárias condições de infraestrutura urbana, saneamento básico e 

moradia. Tudo isso num ambiente econômico de poucas perspectivas e num 

contexto de frágil atuação do poder público. Nesse sentido, a população busca criar 

suas estratégias de sobrevivência, de trabalho e renda que passam pelo 

desenvolvimento de atividades no mercado informal, principalmente aquelas 

destinadas ao comércio (MORAIS; DANTAS, 2001). 

O cooperativismo se destaca como estratégia de dinamização do trabalho 

informal. Conforme relato de Beaugrand (2007), nos diversos municípios do Seridó, 
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há um número importante de cooperativas nas atividades rurais, com atuação nos 

segmentos de eletrificação rural e apoio à produção agropecuária. Além da 

concessão de financiamentos para investimentos e custeio e do fornecimento de 

insumos, essas cooperativas procedem ao beneficiamento e/ou industrialização da 

produção de seus associados, com destaque para o ramo de laticínios e fruticultura. 

Essas cooperativas têm vivenciado uma transição na busca de se adequar à nova 

conjuntura de uma economia globalizada, visando adquirir maior eficiência e 

melhorar a qualidade de seus produtos, para que se capacitem, de modo eficaz à 

competição que caracteriza esse período. É no setor de serviços e de trabalho onde 

estão as principais cooperativas destacando-se as que atuam no setor de bordados 

e confecções.  

As cooperativas inserem-se no campo mais amplo das iniciativas 

associativistas, surgidas no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, sob 

influência dos imigrantes europeus e do movimento operário, predominantemente 

com a formação de cooperativas agrícolas no campo e cooperativas de consumo 

nas cidades27. A forma associativista de organização de trabalhadores, embora 

reconhecida na legislação brasileira, desde 1903, tem um melhor estatuto jurídico, 

em 1932, vindo a se tornar objeto de Política Nacional pela Lei nº 5.764/71, ainda 

em vigor. Nas décadas de 1980 e 1990, no contexto de aumento de desemprego e 

de expansão da economia informal, foram ampliadas as experiências de geração de 

renda por meio do associativismo, sob influência da Igreja Católica, com as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), de sindicatos e de outras organizações de 

natureza não governamental. Em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 174, 

parágrafo 2º, preceitua "A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas 

de associativismo". No inciso XVIII, art. 5° também  estabeleceu a inexigibilidade de 

autorização para a criação das sociedades cooperativas, e a proibição de qualquer 

                                                           
27 Desde meados da década de 1990, tem havido no Brasil um grande crescimento do número de 
empreendimentos econômicos denominados como cooperativas, em face da crise econômica e da 
ampliação do desemprego (SINGER; SOUZA, 2000). Dentre os diversos tipos de novas cooperativas 
surgidas nesse período no Brasil (sejam elas de consumo, de crédito, de produção, de serviços etc.), 
destacam-se aquelas em que pessoas se reúnem para obter renda através da fabricação de 
produtos, de sua comercialização, da oferta de serviços ou, ainda, da venda da mão de obra de seus 
sócios a terceiros. O primeiro tipo, cooperativas de trabalho, se diferencia do segundo tipo, 
cooperativas de mão de obra. O diferencial delas encontra-se no modo como a atividade de trabalho 
é realizada e que enfatiza o maior ou menor grau de dependência dos cooperados em relação ao 
comprador dos produtos ou dos serviços da cooperativa. Na cooperativa de trabalho, pressupõe-se 
maior grau de autonomia e de controle dos trabalhadores sobre seu próprio trabalho e sobre a gestão 
da cooperativa, que na cooperativa de mão de obra em que há maior subordinação ao capital e ao 
mercado (SINGER, 2004). 
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interferência estatal em seu funcionamento (BRASIL, 1971). Portanto, essa 

legislação apoia e estimula a formação de cooperativas, buscando reverter o quadro 

de desemprego e reunir os trabalhadores com o fim de tornar seus 

empreendimentos informais mais conectados com o mercado.  

Na década de 1990, as “novas” modalidades associativistas de organização 

do trabalho correspondem a uma série de ações e entidades voltadas à promoção 

de uma economia solidária. O novo Código Civil instituído pela Lei nº 10.406, de 11 

de janeiro de 2002, no Subtítulo II, Capítulo VII, arts. 1093 a 1096, trata da matéria 

relativa à sociedade cooperativa (BRASIL, 2002). Em 2003, em resposta ao 

movimento que reivindicava uma política governamental de apoio à economia 

solidária, o governo federal instituiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

É importante considerar que, desde meados da década de 1990, tem havido 

no Brasil um grande crescimento do número de empreendimentos econômicos 

denominados como cooperativas, em fase da crise econômica e da ampliação do 

desemprego (SINGER; SOUZA, 2000). Dentre os diversos tipos de novas 

cooperativas surgidas nesse período no Brasil (sejam elas de consumo, de crédito, 

de produção, de serviços etc.), destacam-se aquelas em que pessoas se reúnem 

para obter renda através da fabricação de produtos, de sua comercialização, da 

oferta de serviços ou, ainda, da venda da mão de obra de seus sócios a terceiros. O 

primeiro tipo, chamado de cooperativas de trabalho, se diferencia do segundo tipo, 

denominado de cooperativas de mão de obra. O diferencial delas encontra-se no 

modo como a atividade de trabalho é realizada e que enfatiza o maior ou menor grau 

de dependência dos cooperados em relação ao comprador dos produtos ou dos 

serviços da cooperativa. Na cooperativa de trabalho, pressupõe-se maior grau de 

autonomia e de controle dos trabalhadores sobre seu próprio trabalho e sobre a 

gestão da cooperativa. Na cooperativa de mão de obra, há maior subordinação ao 

capital e ao mercado. Nessa última, pode ocorrer o serviço feito com meios de 

produção e no local do comprador, a terceirização de mão de obra (SINGER, 2004), 

ou a subcontratação que superexplora, demasiadamente, o trabalho doméstico, 

artesanal e familiar de que nos fala Harvey (1993, p. 145). 
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Neste estudo, a dinâmica da criação e funcionamento da ABS, instituída, em 

197328 - como forma jurídica de legalizar a união de artesãs e artesãos em torno de 

seus interesses - é esclarecida através das entrevistas e análise de documentos. A 

constituição da associação permite a construção de condições maiores e melhores 

do que as que os indivíduos teriam isoladamente para a realização dos seus 

objetivos (SEBRAE, 2009). Portanto, a ABS é uma sociedade sem fins lucrativos, 

constituída por trabalhadores envolvidos na atividade do bordado com a finalidade 

de representar e defender os interesses de associados, de estimular a melhoria 

técnica, profissional e social dos mesmos e de promover iniciativas de educação, 

aperfeiçoamento e assistência social para esse fim. Essa associação caracteriza-se 

por representar os associados em ações coletivas de seu interesse e, embora não 

tenha como finalidade desenvolver atividades de comércio, pode realizá-las para a 

implementação de seus objetivos sociais e, para isso, pode também efetivar 

operações financeiras e bancárias usuais. Do ponto de vista de recursos financeiros, 

as possíveis sobras obtidas de operações entre os associados são aplicadas na 

própria associação. As decisões são tomadas com a participação e o envolvimento 

dos associados que exercem o direito de voto em assembleia geral.  

As associações de artesãs e artesãos, que se expandiram nos anos de 

1970, eram restritas quanto às operações de crédito e de comercialização. Isso 

suscitou interesse pela criação de cooperativas de produção, estimuladas pela 

Política Nacional de Cooperativismo já regulamentada conforme a Lei nº 5.764/1971. 

Em 1978, foi criada a Cooperativa Artesanal do Seridó (Coase) com o objetivo de 

superar os obstáculos quanto aos recursos de produção e a comercialização dos 

produtos do artesanato dessa microrregião, incluindo o bordado.  

Em meados da década de 80, a economia da região enfrentava sérios 

problemas em decorrência da estiagem, tendo o Sebrae-RN instalado, em 1986, um 

escritório em Caicó. O processo de colaboração com artesãs e artesãos locais se 

orientou para desenvolver uma estratégia diferenciada e focada num mercado mais 

exigente, através da participação apenas nas grandes feiras nacionais e 

internacionais. Para tanto, significativas inovações foram experimentadas, tais como: 

coleções, codificação, desenhos exclusivos para renomadas grifes, novas 

embalagens entre outras, resultando, assim, a criação da Cooperativa das Oficinas 

                                                           
28 A Associação foi oficialmente instalada com registro em cartório em 1977. 
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de Produtos Artesanais e Industriais do Seridó (Coopais) em 2000 (MENEZES, 

2006).  

A organização das artesãs e artesãos no Seridó foi se consolidando nas 

associações e cooperativas de tal forma que, em 2002, com a ideia de união delas, 

foi criado o Cracas – Comitê Regional de Associações e Cooperativas de Artesanato 

do Seridó, reunindo 24 entidades e cerca de 800 trabalhadores da região 

(MENEZES, 2006, p.112).  

A partir de 2004, a organização e a qualificação das bordadeiras vêm sendo 

realizadas com o apoio do Sebrae e do Banco do Brasil, por meio do Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRF). O Banco financiou a compra de 

linhas especiais e o Sebrae forneceu o design das peças ao gosto europeu, o que 

fez com que as vendas aumentassem e a renda das bordadeiras elevasse de R$ 

300,00 (trezentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Como relatou 

Arlete Silva de Andrade no começo de 2005, toda essa organização possibilitou a 

exposição de 24 peças numa página virtual do Balcão de Comércio Exterior do 

Banco do Brasil, que divulga os produtos no exterior, inclusive com fotos e remessa 

de amostras, oferece serviços de logística com empresas conveniadas e fechamento 

da operação de câmbio, via Internet, o que simplifica, desburocratiza e diminui 

custos nas operações de valor de até vinte mil dólares (PAGEL, 2005). 

A organização da atividade do bordado do Seridó se encaixa, atualmente, 

numa das vertentes da estratégia de atuação do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior para o desenvolvimento do país, que consiste na 

implementação de ações integradas de políticas públicas para Arranjos Produtivos 

Locais (APLs). Tais arranjos são entendidos como aglomerações de 

empreendimentos e de indivíduos que, na dinâmica do território onde estão 

estabelecidos, atuam em torno de uma atividade produtiva predominante, e que 

mantêm algum vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre 

si e com outros atores locais (CGEE, 2004). Assim, o APL de Bordados do Seridó29, 

constituído por associações, cooperativas e outros empreendimentos e instituições 

que atuam em torno dessa atividade produtiva, tem Caicó como cidade polo e 

                                                           
29 No APL-Seridó, o Programa Sebrae de Artesanato-RN atua e inclui o bordado nos municípios de 
Caicó, Timbaúba dos Batistas, São José do Seridó, Serra Negra do Norte, O Banco do Nordeste 
mantém o Programa de Desenvolvimento do Artesanato do Nordeste - CrediArtesão, “com o objetivo 
de reunir e organizar sistematicamente todos os participantes desta cadeia produtiva com vistas à 
organização e ao crescimento da atividade” (CGEE, 2004, p.40). 
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abrange os municípios de Acari, Jardim do Seridó, São Fernando, Serra Negra do 

Norte e Timbaúba dos Batistas. São vinculados ao arranjo 273 empregos formais 

indiretos e 3500 empregos informais diretos, resultando numa produção de 

aproximadamente 36.000 peças (BRASIL, 2008). 

Em 2006, a ABS, como resposta para a dificuldade de comercialização, e 

seguindo a orientação do Sebrae-RN, instituiu a Cooperativa das Bordadeiras e 

Artesãos do Seridó (Cobarts). A cooperativa tem especificidade de atuação na 

atividade produtiva/comercial como sociedade sem fins lucrativos e viabiliza e 

desenvolve atividades de consumo, produção, prestação de serviços, crédito e 

comercialização, de acordo com os interesses dos seus associados, bem como 

forma e capacita seus integrantes para o trabalho e a vida em comunidade.  

Outro diferencial é que a cooperativa possui capital social formado por 

quotas-partes podendo receber doações, empréstimos e realizar processos de 

capitalização, o que facilita, certamente, a obtenção de financiamentos junto às 

instituições financeiras. Portanto, a Cobarts desenvolve plena atividade comercial, 

operações financeiras, bancárias e pode candidatar-se a empréstimos e fomentos 

do setor público e privado. Dessa forma, a ABS que não pode exercer tais funções 

comerciais da cooperativa, tem funções sociais, de representação, de capacitação e 

de identidade das bordadeiras, que foram base de sua fundação, têm sido 

elementos de sua atuação e continuam sendo os de sua continuidade. 

 

1.3 AS ENTREVISTAS: ROTEIRO E PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO E 

ANÁLISE 

 

No trabalho de campo, a inserção do pesquisador no contexto da 

Associação envolvendo contato com outras cooperativas e instituições de fomento, 

possibilitou a análise de documentos, visitas e conversas informais com associados 

e lideranças. Como bases fundamentais desse trabalho de campo, foram obtidos 

elementos para elaboração de roteiro de entrevista, escolha de entrevistadas e 

realização de seis entrevistas bastante detalhadas.  

O campo30 não é apenas o lugar específico onde ocorrem os estudos sobre 

as bordadeiras do Caicó e sobre a ABS e a Cobarts. Como Peter Spink (2003, p.28) 

                                                           
30 A questão do “campo”, inicialmente discutida pela Escola de Chicago da década de 1930, tem 
contribuições marcantes como a de Kurt Lewin (1952) e de Pierre Bourdieu (1989). 
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esclarece, esse é um campo do tema, não só do que já é conhecido, mas do que 

está em discussão, em conflito e abrange redes de argumentações intersubjetivas 

que se interconectam em vozes, lugares e momentos diferentes, que nem todos os 

pesquisadores se conhecem.  

Para Certeau (1994, p.201), a distinção entre lugar e espaço delimita um 

campo, como aquele que autoriza práticas sociais. Como “lugar praticado”, é 

possível pertencer a vários campos e também podemos ter acesso como parte de 

um campo do qual não somos participantes, pelo menos de maneira subordinada e 

tática. Dessa forma, como pesquisador, é possível participar de algumas conversas 

e ações que produzem e reproduzem o campo, mas o acesso pode ser claro ou 

discretamente vedado aos espaços de discussão e decisão. 

As entrevistas foram semiestruturadas, isto é, orientadas por questões 

abertas que versavam sobre o histórico da inserção da artesã na atividade do 

bordado e na associação, as atividades de trabalho, a gestão da ABS e as relações 

cotidianas de trabalho e participação na Associação, estimulando-se a busca de 

exemplos do dia-a-dia, vividos pelas entrevistadas e reconstruídos pela memória. 

O roteiro de questões abertas da entrevista foi organizado em cinco partes 

(Apêndice 1). Uma primeira parte especifica sobre informações referentes à 

associação e à cooperativa foi utilizada na entrevista de dirigentes da associação e 

da cooperativa (presidente do Cracas e vice-presidente da Cobarts, tesoureira da 

Cobarts e presidente da ABS). As outras quatro partes do roteiro foram aplicadas em 

todas as entrevistas de membros da associação e da cooperativa, incluindo também 

dirigentes. Essas quatro partes apresentam (1) questões sobre saberes do ofício/da 

profissão e dos processos educativos das bordadeiras (tradição/criação), (2) 

questões atinentes à de saberes dos processos educativos na organização do 

trabalho das bordadeiras, (3) questões acerca da cultura do trabalho31 e (4) dados 

gerais (pessoais, da família e do local de residência).  

 A rede de categorias ou sentidos é construída na vida cotidiana de forma 

dialógica e social. Portanto, as categorias dos saberes, práticas e processos 

pedagógicos das bordadeiras na Associação já estavam sendo suscitados nas 

questões do roteiro a partir das conversas e observações iniciais e têm continuidade 

                                                           
31 A cultura do trabalho é compreendida como um conjunto de práticas, valores e conhecimentos que 
se materializam no processo de trabalho propriamente dito. Essa categoria será analisada no capítulo 
2, na seção 2.2. 
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nas entrevistas realizadas. Essas entrevistas foram gravadas, ouvidas, transcritas e 

lidas, várias vezes, para que se pudesse comparar entrecruzar, juntar fragmentos 

para ampliar as vozes, argumentos e possibilidades de interconexões. Da 

metodologia de pesquisa qualitativa, que tem o reconhecimento de sua contribuição 

e de sua processualidade (PATTON, 1987), vem a orientação de criação de 

sistemas de categorias formais, tais como: temas, subtemas e padrões. Esses são 

criados a partir das próprias entrevistas, de todas as informações obtidas, 

dialogando com a literatura referente ao campo e tendo no horizonte o problema, as 

questões do estudo (SPINK, M., 2003). 

Categorias e subcategorias foram feitas pela comparação das entrevistas, 

através do contraste, agrupando-se respostas das entrevistadas e identificando 

diferenças entre os sentidos localmente produzidos. Nesse processo, foi possível 

identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, utilizando-se, para 

isso, o relacionamento dos conteúdos temáticos das respostas32 e com o referencial 

teórico (BARDIN, 1977; SPINK, M., 2003).  

Para elucidar a metodologia de trabalho de campo na Associação 

consideramos as categorias de Certeau (1994, p.201) acerca da distinção entre 

lugar e espaço que delimitam um campo. Um lugar é a configuração de posições 

segundo a qual se distribuem os elementos nas relações de coexistência (artesãs 

mais experientes, artesãs dirigentes ou líderes, empresárias do bordado, por 

exemplo) e implica uma indicação de estabilidade. “O espaço é um lugar praticado” 

(CERTEAU, 1994, p.202), é animado pelo conjunto de movimentos de direção, de 

operações, de tempo (cursos, oficinas de ensino de bordado, criação de 

cooperativas, feiras, compra e uso de máquinas, ações de cooperação, por 

exemplo). Assim, podemos observar que “os relatos cotidianos contam aquilo que, 

apesar de tudo, se pode fabricar e fazer. São feituras de espaço” (CERTEAU, 1994, 

p. 207). Nesses espaços, se definem legitimidade e ações efetivas, ou seja, cria-se 

campo que autoriza práticas sociais.   

Por exemplo, uma bordadeira da ABS, entrevistada em nossa pesquisa, 

analisa a negociação de preços em encomenda de grande quantidade com margem 

de lucro muito pequena. Trata-se de uma “feitura de espaço”.  

 

                                                           
32 Categorias significativas, conforme orientação definida por Bardin (1977, p.117) foram trabalhadas 
no relato. Consideramos também Mary Jane Spink (2003) em suas sugestões e exemplos. 
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A gente chega e diz: ‘- olhe dá pra fazer isso?’ ‘- Dá. ’ Então vamos fazer 
vamos crescer isso aqui porque o SEBRAE colaborou. Já isso que já 
cansou de colaborar. O Banco do Brasil agora está aqui. Mas o Banco do 
Brasil vai ser a mesma coisa do SEBRAE, porque isso não sai do canto. 
Então eu estou sempre fazendo projetos aqui, é a minha colaboração como 
artesã que eu amo minha profissão, eu gosto disso. Então eu faço projetos 
aqui, eu nunca perdi um. Faço aqui, vem isso, vem aquilo, dou palestra 
aqui, dou acolá, vem feira, mas tudo isso participo. Elas são as sócias ficam 
então eu não preciso. Para eu colaborar eu não preciso ser sócia porque eu 
colaboro de livre e espontânea vontade, eu me aposentei. Então ela que é a 
presidente ela conta comigo toda hora, então eu mesma estou aqui, crio 
logo e nem peço opinião a elas: ‘_esta aqui, é isso aqui é um jogo 
americano.’ Então aqui eu crio: “’_está aqui, é isso aqui e vamos fazer o 
preço é isso.’ E mostro pra elas porque elas são sócias. Então, elas lá ficam 
tudo torcidas e não querem, então vamos arranjar minhas bordadeiras, 
vamos arranjar, eu converso com elas e bordam. Minhas irmãs também, 
para isso crescer, só por isso (MAÍRA, 59). 

 

Percebemos a “feitura do espaço” de negociação de encomenda de bordado 

em que se definem posições, denominado de lugar, segundo a qual se distribuem os 

elementos nas relações em alguns trechos da citada entrevista (“eu estou sempre 

fazendo projetos aqui”, “elas são as sócias”, “a presidente ela conta comigo” etc.) e 

se definem legitimidade e ações (“vamos fazer o preço é isso”, “converso com elas e 

bordam”). 

Em síntese, as entrevistas foram realizadas com o propósito de identificar os 

modos pelos quais diferentes elementos dos saberes, das práticas e dos processos 

educativos são articulados no interior de situações materiais e sociais específicas da 

Associação e como os materiais, as sociabilidades e as histórias que eram relatadas 

sobre eles separadamente em cada entrevista como retalhos poderiam ser 

costurados constituindo uma colcha.33 Nas entrevistas, buscamos os relatos 

cotidianos sobre aquilo que as artesãs bordadeiras contam como tendo sido possível 

fazer na Associação, ou em outras palavras como foram feitos os espaços do 

bordado de Caicó34. Infelizmente, não tivemos acesso a Assembleias da Associação 

e da Cooperativa tampouco a reuniões de suas diretorias. A importância das 

entrevistas realizadas no contexto de um conjunto maior de referências a diversos 

documentos, à literatura pertinente e a outras experiências se destaca no quarto e 

no quinto capítulos.  

 

                                                           
33 Imagem baseada em Mary Jane Spink (2003). 
34 Certeau (1994, p.207) denomina “feituras de espaço” quando se definem posições, operações, 
ações e legitimidade que autoriza práticas sociais. 
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1.4 QUEM SÃO ENTREVISTADAS? 

 

A apresentação de experiências de vida, de estudo e de trabalho de cada 

uma das trabalhadoras entrevistadas35 é de fundamental importância para o alcance 

dos objetivos deste estudo. Foram situados elementos que mantinham relações com 

o trabalho de bordadeira e com a participação na ABS e na Cobarts.  

Bordadeira Tear, com 58 anos, reside em Caicó onde nasceu, sendo 

bordadeira desde os 19 anos. Há quase trinta anos, dedica-se ao trabalho nas 

instituições (associação, cooperativa, comitê)36 que agregam artesãs e artesãos do 

bordado de Caicó e do Seridó. Como salientou em sua entrevista, dedica-se mais à 

parte da organização, administração e da comercialização, tendo participado da 

fundação da cooperativa e do comitê, da reorganização da associação na década de 

1980 e exercido cargos de presidente e de vice-presidente nessas instituições. 

Anteriormente, também, atuou na organização da associação dos professores e 

depois do sindicato e, no dia-a-dia, atuava na Igreja salientando que aprendeu como 

lidar com as pessoas e a lutar por alguma coisa. Destacou, ainda, que exerceu a 

função de secretária municipal de educação, tendo atuado na construção de 

conselhos de classe dos pais e mestres nas escolas, quando pôde conhecer de 

perto a condição social e econômica desses chefes de família sem emprego e 

visualizou uma das soluções possíveis na organização do ensino do bordado e das 

bordadeiras na associação. É graduada em Letras, exerceu o magistério, e, hoje, é 

aposentada. Casada, mãe de um filho que também integra a Associação.  

Bordadeira Mahe, 56 anos, reside em Caicó, nasceu em Acari (RN), 

começou a bordar à mão quando estava na faixa de 12 a 13 anos, na escola em sua 

cidade natal. A professora ensinava bordado, um dia na semana e, depois, Mahe 

aprendeu a fazer crochê e o ponto-cruz por si mesma. Conforme relatou, desde 

então vem se dedicando ao bordado à mão e há uns seis anos sentiu necessidade 

de aprender o bordado à máquina e, já, como membro da ABS, foi aluna de um 

curso em que adquiriu domínio desse tipo de bordado. Em sua opinião, a máquina 

facilita o bordar, pois o que se faz à mão em dois dias, na máquina se faz em um 

dia. Assim, ela atualmente utiliza mais a máquina do que a mão para bordar e acha 

                                                           
35  Foram preservadas as identidades das bordadeiras entrevistas pela utilização de nomes fictícios. 
36 Neste capítulo quando nos referimos à associação, à cooperativa e ao comitê estamos falando 
respectivamente de ABS, Cobarts e Cracas. 
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mais bonito o produto obtido com auxílio da máquina. Além de membro da ABS e da 

cooperativa, Mahe já exerceu cargo de presidente da associação e já atuou como 

instrutora em curso de ponto cruz feito à mão e de curso de crochê. Cursou o 

segundo grau completo e declarou estar satisfeita como bordadeira que inova o 

bordado mesmo e como dona de casa que já tem várias coisas para fazer. 

Bordadeira Daro, 73 anos, reside em Caicó, tendo nascido em Cruzeta, no 

Seridó Riograndense. Conforme relatou, iniciou-se no bordado à mão quando tinha 

12 anos de idade, em aulas na escola primária, pois, naquela época, há 60 anos as 

prendas domésticas eram aprendidas na escola: as mulheres aprendiam a bordar e 

os meninos aprendiam as artes de carpintaria. Continuou estudando e se formou 

professora, profissão que exerceu por 26 anos, e, durante todos esses anos, deixou 

de lado o bordado. Após a aposentadoria, com 58 anos, reiniciou o trabalho de 

bordado, o que considera “uma terapia”. Nesse período, ela descobriu o bordado 

com linha grossa (bordado ponto a ponto). Embora já soubesse bordar com linha 

fina, seu bordado passou a ser com linha grossa. Para seus trabalhos, escolhe o 

melhor desenho, que gostaria de bordar, em fascículos [revistas que vinham de 

Santa Catarina] e a esse desenho dá tonalidades. Como Daro enfatiza, no seu 

bordado, ela só utiliza tecido, agulha, tesoura e linha; mas, no acabamento, ela usa 

máquina e, para isso, comprou uma máquina nova para imprimir mais perfeição ao 

acabamento e aprendeu a usar com sua irmã. Ela ressalta que “a máquina antiga eu 

aprendi na infância [...] A minha mãe tinha a maquininha dela, uma máquina antiga e 

a gente aprendeu a trabalhar nessa máquina manual”. Ela reafirma que não borda à 

máquina, apenas atende pequenas encomendas de bordado à máquina [porque 

essa é a característica da cooperativa], mas realmente borda à mão. Além de 

membro da ABS e da cooperativa, Daro já exerceu cargo de tesoureira da 

cooperativa e já atuou como instrutora em curso de bordado à mão. Primeiro, cursou 

as oito séries que correspondiam ao antigo primário e ginásio e voltou para lecionar 

na zona rural (“sítio”) como uma “professora polivalente”, o que fez durante quatorze 

anos. Segundo Daro, “quando eu terminei meu quinto ano [...] eu voltei para casa 

dos meus pais, mas eu não abandonei os estudos não. Como era difícil, eu comprei 

um radinho, eu estudava no rádio; a distância; é tanto que eu não sabia 

matemática”. Ela relata que dominava o conhecimento comum e já lecionava. 

Precisou ir para a cidade cursar o ensino regular de quinta a oitava série, para então 

realizar o segundo grau em Natal. Após esse período, Daro concluiu a graduação 
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em Pedagogia e lecionou em escola pública até se aposentar em 1988. Viúva tem 

um filho adotivo.  

Bordadeira Maíra, com 59 anos, reside em Caicó, nasceu em Brejo do Cruz 

no estado da Paraíba, mudou-se para Timbaúba dos Batistas no RN, de onde era 

seu pai, quando tinha 6 anos, vindo, depois para Caicó na década de 1971 aos 31 

anos. Veio para estudar e só ficou, como relata, porque já bordava e então só com a 

máquina conseguiu sobreviver e foi trazendo a sua família. Em sua entrevista, Maíra 

(59) expõe a trajetória de uma mulher egressa da zona rural, primeira filha de 16 

irmãos, que trabalhava na lida da roça e só começou a estudar aos 11 anos. Conta 

que, primeiro, aprendeu o bordado à mão com uma vizinha que tinha aprendido com 

a mãe dela que, por sua vez, aprendera com as primeiras bordadeiras da região de 

Timbaúba dos Batistas. Depois, ela aprendeu o bordado à máquina olhando; nas 

horas vagas, ficava na janela de uma bordadeira observando-a bordar à máquina. 

Foi aí que decidiu bordar à máquina porque queria sair daquela vida na roça. 

Aprendeu numa semana com uma prima, mas não tinha máquina e, a partir daí, foi 

para uma cidade perto; agregou-se a uma senhora que bordava, passou a estudar e 

ainda foi professora durante três anos. Ao ser conhecido o seu trabalho em Caicó, 

ela recebeu encomenda e, após ser bem-sucedida, mudou-se para esse município 

onde continuou a bordar e passou a estudar. Pôde, assim, garantir o sustento e 

cooperar, financeiramente, com sua família, que trouxe do sítio, podendo, assim, 

ensinar bordado às suas irmãs e à sua mãe. Segundo Maíra, ela continua a bordar, 

acha que não vai deixar isso porque precisa, porque gosta disso e foi o bordado que 

abriu o caminho da sua vida. Quando se aposentou na UFRN, há cerca de cinco 

anos, abriu uma loja de bordados com sua irmã. Ela considera esse um meio de 

sobrevivência de muitas famílias, muitas pessoas, muitas bordadeiras, hoje um 

número de 9 a 10 bordadeiras trabalham para a loja. Já foi presidente da ABS nos 

anos de 1990, mas, atualmente, é mais colaboradora das associações das 

bordadeiras, atuando desde os projetos até a elaboração de design (desenho e 

risco). Pelo artigo 99 (exame de Madureza), concluiu o ginásio num ano; depois, fez 

o vestibular na UFRN, concluiu o curso de pedagogia e, mais tarde, cursou 

especialização em Geografia e aperfeiçoamento em Recuperação de Documentos. 

É historiadora e restauradora, ensinou alunos do colégio à Universidade e, ainda 

hoje, colabora com o Museu do Seridó, instituição ligada à UFRN, onde se 

aposentou. 
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Bordadeira Cafran, 72 anos, reside em Caicó, nasceu e cresceu no meio 

rural onde fez o primeiro grau, ou seja, o curso de professor - o normal regional - 

equivalente ao ginásio, com duração de, aproximadamente, cinco anos. Já em 

Caicó, começa lecionando, torna-se diretora de escola, durante quatorze anos; em 

seguida, cursa a escola normal e, depois, conclui o curso de Pedagogia na UFRN. 

Por exame de seleção, foi admitida professora da UFRN onde se aposentou. Como 

Cafran relata, seus primeiros passos de bordado foram dados quando tinha mais ou 

menos doze anos, tendo aprendido muito com uma vizinha, e, depois, com aquelas 

professoras que eram, de fato, professoras de bordado e costura no colégio normal 

regional onde se ensinava também Trabalhos Manuais (anos de 1940-50). Ao se 

aposentar, não se acomodou e começou a trabalhar com artesanato. Foi, então, 

que, há mais ou menos 12 anos, a convite de Tear, foi fazer um curso profissional. 

Utiliza máquina doméstica e a industrial para todo acabamento de suas peças 

porque o trabalho é mais rápido. Como artesã que trabalha com bordado, tem mais 

ou menos uns doze anos que usa a máquina doméstica, mas a industrial ela utiliza 

há dois anos. Na atividade de bordado, não faz à máquina, borda à mão, atende, 

corta, faz o acabamento. Existem mais ou menos vinte bordadeiras que trabalham 

para lhe entregar as encomendas no máximo em 30 dias. É da ABS e da Cobarts, 

sendo que faz parte da diretoria de ambas. Viúva tem dois filhos.  

Bordadeira Lyna, 21 anos, a mais jovem das artesãs entrevistadas, nasceu e 

reside em Caicó. Há, apenas, dois anos aproximadamente começou a se vincular e 

atuar na Associação, tendo sido indicada por Mahe, sua vizinha. Foi com essa 

bordadeira muito experiente que Lyna aprendeu a bordar tendo começado num 

curso em que aprendeu a manejar a máquina e a dar os primeiros pontos. Como se 

mudou de residência, ela passou a treinar em casa com uma máquina que Mahe lhe 

emprestou. No decorrer do tempo, foi se aperfeiçoando e aprendendo mais. A partir 

daí, conseguiu uma máquina e ensinou os primeiros passos do bordado à sua mãe, 

que era lavadeira, queria mudar de trabalho e havia decidido aprender a bordar. O 

que gosta de fazer é bordar e fazer o acabamento na máquina comum. Não vê 

sentido no bordado na máquina industrial, porque faz o seu trabalho com tanto 

carinho, com tanto amor, prefere o acabamento que é feito de forma mais delicada. 

Lyna está no segundo período de Pedagogia na UFRN. Sua família é constituída por 

seis pessoas, sendo seu pai o chefe da família, tendo a renda familiar mensal a 
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contribuição importante dos rendimentos do trabalho de duas bordadeiras, de Lyna e 

de sua mãe.  

As entrevistas foram realizadas com artesãs do bordado, não tendo sido 

possível incluir pelo menos um artesão. Por um lado, como salienta a bordadeira 

Mahe (56), “não tem geralmente homens que trabalham no bordado como a gente 

trabalha, [...] hoje em dia [...] todos [associados] são femininos”. Segundo outra 

entrevistada, Maira, “a Associação ao realizar cursos de qualificação e requalificação 

bem como cadastramento, tenta identificar e cadastrar esses artesãos, mesmo que 

seja mínima a participação deles”. 

 

Bem, tanto a Cooperativa como a Associação, aliás, são formadas por 
artesãs principalmente a mulher. Porque o homem ainda existe aquele 
preconceito de bordar, apesar de que a gente conhece homens que 
costuram. Entendeu? Mas aqui no Seridó, devido à questão cultural, o 
homem ainda é aquele machão e ele não se integra assim facilmente nesse 
processo. Mas nós temos homens que riscam, quer dizer, criam design e 
transferem esse design para o tecido. Então a faixa etária varia entre 15, a 
60, 70 anos de idade e são mulheres que são aposentadas, outras mantêm 
a família com essa renda que gera desse produto e geralmente são aqui do 
município de Caicó. (MAÍRA, 59). 

 

Portanto, a cadeia produtiva 

do bordado artesanal, geralmente, tem 

a participação de artesãos na etapa de 

riscar, conhecida como design, que é 

a inicial se consideramos as seguintes 

etapas: riscar, bordar, realizar o 

acabamento, lavar e passar.  Uma vez 

criado o design, é utilizada a máquina 

de picotar para transferir para um 

papel especial o desenho inteiro, que colocado sobre o tecido a ser bordado, 

receberá uma camada de tintura de anil dissolvida em álcool, bastante tóxica. “O 

homem entra nesse processo, [...] porque [são] as atividades que ele já desenvolve 

na bonelaria então ele não vai ter preconceito, não vai ter vergonha de fazer no 

bordado também, porque só muda o tamanho da peça e o motivo floral também” 

(MAÍRA, 59). 

Considerando a escolaridade, quatro entrevistadas têm ensino superior, uma 

está cursando universidade e uma concluiu o ensino médio. Três entrevistadas - 

 
Figura 3:  O anil sendo misturado ao querosene 
Fonte: Inácia (2011) 
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Daro, Maíra e Cafran - descrevem trajetórias de escolarização e de magistério em 

zonas rurais marcadas por descontinuidades pela falta de escolas, o que dificulta e 

exige deslocamento para área urbana, culminando, com muito esforço, em uma 

formação universitária tardia.  

O trabalho do bordado acompanha as atividades de estudo e a atividade 

profissional. Ser bordadeira e exercer o magistério corresponde à realidade de três 

entrevistadas; o bordado torna-se ocupação após a aposentadoria de uma 

entrevistada (por exemplo, Cafran, 72); e bordar constitui a principal fonte de renda 

no caso de Lyna enquanto estuda e de Mahe que se define como dona de casa.   

As entrevistadas descrevem relações entre aprendizagens na escola com o 

trabalho de bordadeira, iniciativas de autoaprendizagem para tipos de bordado e 

para uso de máquinas, a participação em cursos ou oficinas na Associação, o ensino 

a outras pessoas e o envolvimento na gestão da Associação e da Cooperativa.  O 

desafio, nessa pesquisa, é interconectar os sentidos em rede a partir desses relatos 

das artesãs que, no dizer de Certeau (1994, p.207), “contam aquilo que, apesar de 

tudo, se pode fabricar e fazer”. 

Em síntese, neste capítulo criamos as bases para o desenvolvimento e a 

compreensão de que nos processos de organização e gestão de trabalho pelas 

próprias bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os processos pedagógicos 

(como práxis educativa), embora confrontados com elementos materiais e simbólicos 

da cultura do capital, constituem-se em elementos de uma nova cultura do trabalho. 

Buscamos desenvolver um estudo de caso único, em perspectiva crítico-dialética 

que destaca a dimensão histórica e as possibilidades de mudança e a práxis 

transformadora dos homens como agentes históricos.  

Consideramos as propostas teórico-metodológicas da sociologia das 

ausências, sociologia das emergências e tradução, orientadas para pesquisar e criar 

alternativas emancipatórias, com a qual buscamos pensar sobre a especificidade da 

ocupação da microrregião do Seridó no estado do RN e a construção histórica da 

atividade artesanal do bordado e da ABS bem como planejar e executar os 

procedimentos técnicos da pesquisa. A prática artesanal do bordado que, a partir do 

final do século XVIII e do início do século XIX, era parte das práticas familiares 

cotidianas de mulheres portuguesas nas fazendas de criação de gado que se 

instalaram com a interiorização da colonização portuguesa, na segunda metade do 

século XX, começou a se tornar fonte de renda e, nos anos mais recentes, assumiu 
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mais a característica de meio de sobrevivência e de sustentabilidade econômica de 

milhares de famílias e de pilar da economia local. Economicamente, a pecuária e a 

produção do algodão, no século XIX, foram os elementos que dinamizaram, 

impulsionaram e sustentaram o espaço regional rio-grandense até as décadas de 

1960/70 do século XX, mas a crise da cotonicultura repercutiu nas cidades 

seridoenses onde as migrações do campo ampliaram as periferias e acarretaram 

novas e maiores demandas de atendimento às necessidades básicas da população 

e de ampliação da infraestrutura urbana. Por outro lado, a falta de oferta de trabalho 

assalariado e o crescente desemprego alimentaram a expansão do trabalho informal 

e a população criou suas estratégias de sobrevivência, de trabalho e renda com 

novas atividades no mercado informal através de associações e cooperativas como 

ABS, Cracas, Cobarts, com apoio do Sebrae e do Banco do Brasil. 

Foram entrevistadas seis artesãs do bordado, todas com vasta experiência 

como bordadeiras, inclusive com experiência de dirigentes da Associação e da 

Cooperativa, todas com escolaridade até o ensino médio sendo quatro com ensino 

superior e uma cursando universidade, assinalando-se formação universitária tardia, 

em trajetórias de escolarização e de magistério em zonas rurais marcadas por 

muitas dificuldades de deslocamento para área urbana. Bordar, estudar e trabalhar 

em outra atividade profissional constituem uma tríade que se repete na vida das 

bordadeiras entrevistadas. 
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CAPÍTULO 2: A DIMENSÃO EDUCADORA DE PROCESSOS DE OR GANIZAÇÃO 

E GESTÃO DO TRABALHO PELOS PRÓPRIOS 

TRABALHADORES  

 

Na contemporaneidade, desigualdades e exclusões desafiam movimentos 

sociais e alguns governos para a discussão e a construção de práticas sociais que 

buscam superar a negatividade dessas condições socioculturais. Uma dessas 

práticas sociais são empreendimentos econômicos associativos de solidariedade 

fraterna, cooperação popular organizada, ajuda mútua, cooperação técnica e 

cultural, cooperação socioeconômica construídos por trabalhadores os quais 

buscam uma nova institucionalidade para o mundo do trabalho. O reconhecimento 

de atores sociais capazes de se mobilizar pela construção de novas sociabilidades 

que buscam a emancipação na contemporaneidade vincula-se ao eixo de 

elaboração desta tese. Desse reconhecimento que incluem concepções, linguagens 

e práticas, decorrem algumas questões que, apresentamos e discutirmos neste 

capítulo, organizado em duas seções.  

A primeira seção deste capítulo tem por objetivo problematizar a sociedade 

como campo de “experimentações sociais” ancoradas na participação e na 

solidariedade, de exercício de dois tipos de imaginação: a epistemológica, orientada 

para a diversificação de saberes e a democrática, voltada para a presença de 

diferentes práticas e atores. Novas lógicas são necessárias para identificar, entender 

e respeitar linguagens, concepções e práticas sociais em espaços-tempos 

diferenciados e ampliados, analisando-se a sociologia das ausências, a sociologia 

das emergências e a tradução. Trata-se de uma unidade entre teoria e metodologia 

de pesquisa e prática social. Pelo trabalho de tradução, as relações de sentido 

criadas geralmente se tornam práticas transformadoras. Uma mesma cultura pode 

conter versões diferentes e até conflituais, como por exemplo, a cultura popular pode 

se confrontar com formas culturais mistas e sincréticas, sob influência de uma 

cultura de massas, uma delas a “cultura popular domesticada”. Por ser baseada no 

território, no trabalho e no cotidiano, a cultura popular ganha a força necessária para 

deformar, ali mesmo, o impacto da cultura de massas política (SANTOS, M., 2002). 

Podemos então falar de zonas de contato ou zonas de fronteira em que saberes e 

práticas se encontram e se relacionam e temos a questão: conflito ou resistência. 

Certeau (1994) enfatiza as maneiras diferentes, as astúcias dos consumidores nos 
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atos de consumir produtos, valores, ideias. A cultura popular no cotidiano esvazia 

todas as pretensões de uniformização e obediência. Também a educação no âmbito 

de formas alternativas de sociabilidade encontra-se em polêmica. Embora a 

pedagogia da autonomia tenha como componente essencial o diálogo, Paulo Freire 

explicita fundamentos de rebeldia e não de resignação em relação à 

desumanização. Para Boaventura Santos (1996), a pedagogia é do conflito em que 

o sentimento de inconformismo é elemento fundamental, implicando educação para 

um tipo de subjetividade que submete a repetição do presente a uma hermenêutica 

de suspeita e que recusa a trivialização do sofrimento e da opressão. 

Na segunda seção deste capítulo, são analisados os diferentes sentidos que 

assumem as associações cooperativas e outras formas que se contrapõem ao 

empreendimento capitalista. Encontram-se várias denominações com algumas 

diferenças em seus princípios básicos, destacando-se as principais: “nova 

economia” (CATTANI, 2003), “economia solidária” (SINGER, 1999a, 1999b, 2002), 

“economia popular solidária” (GAIGER, 1999) e “economia popular de solidariedade” 

(RAZETO, 1999; TIRIBA, 2000, 2001). De modo geral, tais empreendimentos 

buscam preservar princípios e valores, tais como: a autogestão, ao invés de 

heterogestão; a cooperação, no lugar da competição; a substituição do 

individualismo pela solidariedade e a centralidade do trabalho e não do capital. 

Embora esses empreendimentos remetam às experiências do cooperativismo do 

século XIX, naquilo que se constituiu como reação à Revolução Industrial, diferentes 

formas econômicas têm sido organizadas cujo controle é exercido pelos 

trabalhadores e outras que, de modo contraditório, estão subordinadas ainda ao 

capital. A partir da análise de diferentes sentidos de empreendimentos que se 

contrapõem à organização capitalista, desenvolvemos um conceito articulador de 

aspectos identificadores de empreendimento econômico solidário (EES) para o 

presente estudo. Nessa análise, discutimos que essas novas formas de organização 

do trabalho abrangem associações informais ou grupos de produção comunitários, 

cooperativas e empresas de pequeno ou médio porte, que se constroem, em meio a 

contradições, novos vínculos e formas de sociabilidade e, portanto novas 

modalidades de conhecimento, de formação e redes de trocas de saberes e de 

experiências que criam elementos de uma cultura do trabalho muito peculiar dos 

trabalhadores que ali atuam, na busca de e que buscam transformar ou substituir o 

modo de produção excludente.  



 

 

75

Ainda na seção 2.2, exploramos a relação entre as funções sociais de EES e 

as condições de emprego no Brasil, com base em alguns dados do IBGE. 

Considerando as décadas de 1980 e 1990, houve interrupção do ciclo de 

crescimento das oportunidades de trabalho formal, que ocorria em décadas 

anteriores, com a redução do número de empregos com carteira de trabalho 

assinada. Depois, foram observadas as mudanças de rumos a partir de 2003-04, tais 

como a expansão do nível de ocupação e a queda marginal da taxa de desemprego. 

Enfim, nos anos mais recentes, houve aumento líquido dos postos de trabalhos ditos 

formais ou protegidos e a diminuição daqueles vinculados à informalidade. 

Apontamos fatores importantes de desigualdade e de exclusão como o analfabetismo 

ainda alto, principalmente nas áreas rurais e as características dos arranjos 

familiares associadas a trabalho, idade e rendimento familiar extremamente baixo 

(até um quarto - ¼ - de salário mínimo), representado socialmente como condição 

pessoal mais do que socioeconômica e estrutural, que insistem em se manter, apesar 

dos crescentes programas sociais do governo nos últimos oito anos.  

Finalizamos essa seção, com uma revisão de algumas pesquisas com o 

propósito de delinear práticas e contribuições explicitando melhor a questão de 

processos educativos, de uma cultura de trabalho, e de elementos contraditórios nas 

relações sociais e econômicas de novo tipo. Nas descrições sobre os resultados dos 

EES, encontram-se sinais de perda de autonomia em face do controle exercido pelo 

mercado e pela exploração do capital. Da educação popular considera-se a 

orientação da práxis crítica cujo recurso de sistematização da experiência, constitui-

se, basicamente, num caminho de investigação-formação-ação que permite aos 

trabalhadores criticamente reconhecerem os limites, as possibilidades e as 

contradições que emergem de suas práticas e que demandam explicações. 

Por esse enfoque, podem ser apreendidas as experiências de uma nova 

institucionalidade do trabalho em seu trajeto histórico e em inter-relações com outros 

aspectos e dimensões da realidade, bem como podem ser compreendidos os 

processos de transformação, suas contradições e suas potencialidades, 

questionando-se, criticamente, os determinantes econômicos, sociais e históricos e 

procurando revelar as contradições que potencializam a ação transformadora 

(FRIGOTTO, 1994). Na perspectiva da práxis, como categoria epistemológica 

fundamental de validade científica, interessa conhecer e agir sobre a realidade, pela 

unidade dialética de ação-reflexão-ação, buscando sua transformação e superando 
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as relações de domínio e de exploração do homem com o mundo e dos homens 

entre si (SANTOS, B., 1989; HABERMAS, 1982; KOSIK, 1976). 

 

2.1 QUESTÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DE FORMAS ALTERNATIVAS 

DE SOCIABILIDADE E DE REINVENÇÃO DE VÍNCULOS SOCIAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Cada prática social alternativa na sociedade contemporânea enfrenta 

desafios de democracia e de emancipação e neles as relações complexas entre 

subjetividade e cidadania. As dificuldades decorrem das diferentes configurações 

sociopolíticas em que se desdobrou a modernidade ao fazer predominar a regulação 

social e não os esforços de emancipação e, sobretudo por truncar, desfigurar e 

deturpar o seu sentido. Mesmo quando a ênfase foi colocada no pilar da 

emancipação isso representou diferentes distorções na medida em que, 

desconsiderando a cidadania, suscitou despotismo, totalitarismo ou reformismo 

autoritário, ou que se articulando à cidadania configurou o reformismo social-

democrático, ou ainda, quando ressaltando a subjetividade não passou de basismo 

ou messianismo (SANTOS, B., 1999). A reconstrução dos conceitos de sujeito e de 

cidadania na perspectiva de uma teoria crítica pós-moderna pode, segundo 

Boaventura Santos (2000a, 2004a), contribuir para melhor entendimento da prática 

social no campo da emancipação. 

A teoria e a prática social orientadas para a mudança são elementos de uma 

transição de paradigma que possui duas dimensões principais: uma epistemológica 

e outra societal. A transição epistemológica ocorre entre o paradigma dominante da 

ciência moderna e o paradigma emergente, o que Boaventura Santos (2000a, 

2004a) denomina de “conhecimento prudente para uma vida decente”. A transição 

societal ocorre a partir do paradigma dominante, que pode ser identificado, entre 

outros aspectos, na sociedade patriarcal, na produção capitalista, no consumismo 

individualista, nas identidades fluidas, fragmentadas e subjugadas37, na democracia 

autoritária e no desenvolvimento global e excludente, para alcançar um conjunto de 

paradigmas que ainda está sendo construído.  

                                                           
37 Este é um momento de ofensiva do capital e vulnerabilidade do trabalho, em que se agravam as 
condições de uma crescente “população sobrante”, ou de “produção do refugo humano”, ou seja, de 
seres humanos refugados como produto inevitável da nossa sociedade, de que fala Bauman (2005).   
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Esse movimento de paradigmas tem razões delineadas historicamente. 

Segundo Boaventura Santos (2004a), desde meados da década de 1980, 

encontrava-se em exaustão e crise o conjunto de pressupostos epistemológicos ou 

modelo de racionalidade, cuja melhor formulação era o positivismo, em suas 

diferentes vertentes. Limitados, distanciados da prática e submetidos à crítica como 

inadequados e de consequências negativas, esses fundamentos, até então 

dominantes, começaram a ser demolidos por alternativas epistemológicas em 

relação aos princípios, tais como: a distinção entre sujeito e objeto e entre natureza 

e sociedade ou cultura, numa concepção de realidade cuja complexidade se reduz a 

leis simples de expressão matemática, privilegiando a causalidade funcional e o 

mecanicismo determinista e orientando a manipulação e transformação do real como 

objeto de conhecimento científico, tomado como único e rigoroso, com primazia 

sobre outras formas de saber, além de detentor da verdade como representação 

reflexa dessa realidade.  

Um novo paradigma emerge, tendo como fundamentos principais: a unidade 

do conhecimento científico-natural e do social em lugar da distinção dicotômica entre 

ciências naturais e sociais; a totalidade a partir do que se constitui no local; a relação 

sujeito-objeto e a inseparabilidade de conhecimento como ato/processo e o seu 

produto, bem como a constituição de um novo senso comum, ético, participativo, 

político e solidário (SANTOS, B., 1989, 2000a). Essa nova configuração 

paradigmática supera, mas não destrói as alternativas clássicas; ao contrário, busca 

uma perspectiva mais ampla de pensar e de agir ligada à totalidade, à contradição, 

ao movimento e, portanto, à dialética, a partir da qual outras e múltiplas alternativas 

devem ser buscadas e experimentadas.  

Como assinala Morin (1982, 1992), o paradigma da ciência moderna 

inaugurou e implantou uma razão reducionista e fragmentada, gestora da 

“inteligência cega” ou “sem consciência”, à qual é necessário contrapor o desafio de 

fazer “ciência com consciência”. Essa nova racionalidade significa reconhecer a 

complexidade das relações sociais e instaurar um “pensamento complexo” que 

perceba e busque entender as relações e interdependências das partes, que 

constituem o todo, e apreender a totalidade dos fenômenos. Assim, na perspectiva 

da práxis, essa racionalidade que envolve a compreensão da realidade complexa 

em suas dimensões interdependentes e em seus movimentos de mudança, deve 

embasar os projetos sociais alternativos. 
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Considerando criticamente a ciência como forma de conhecimento e prática 

social, Boaventura Santos (2006a, p.53) identifica subjacente ao conhecimento 

hegemônico, tanto filosófico quanto científico no Ocidente nos últimos duzentos 

anos, “a racionalidade indolente cuja indolência se traduz na ocultação ou 

marginalização de muita experiência e criatividade que ocorre no mundo e, portanto, 

no seu desperdício”38. Particularmente, duas são as racionalidades indolentes 

analisadas quanto ao desperdício da experiência: a razão metonímica, caracterizada 

pela forma da contração excessiva do presente e a razão proléptica, pela forma de 

expansão excessiva do futuro39. Para combater o desperdício da experiência social, 

é necessário um modelo diferente de racionalidade.  

A partir da crítica da razão indolente, são propostos fundamentos de uma 

racionalidade cosmopolita, efetivada sobre a amplitude de linguagens, para 

identificá-las, entendê-las e respeitá-las como legítimas, com atitude de absoluta 

recusa em excluir o diferente. Três pontos de partida são assumidos por Boaventura 

Santos (2002a), iniciando-se pela compreensão do mundo como mais ampla que a 

compreensão ocidental do mundo. O segundo ponto é que essa compreensão e a 

forma como ela cria e legitima poder têm muito a ver com concepções de tempo e 

de temporalidade. O terceiro ponto é o entendimento de que é preciso expandir o 

presente, ou seja, ampliar o espaço-tempo para conhecer e valorizar a experiência 

social em curso no mundo de hoje, bem como contrair o futuro, no sentido de 

escapar da lógica linear de tempo. Ao questionar a razão metonímica e a dilatação 

do presente responde-se com o procedimento de “proliferação das totalidades”, de 

fazê-las coexistir, de “mostrar que qualquer totalidade é feita de heterogeneidade e 

que as partes que a compõem têm uma vida própria fora dela” (SANTOS, B., 2002a, 

p.246). 

Para instaurar alternativas emancipatórias, é necessário investigar, 

sociologicamente, a racionalidade indolente que oculta ou marginaliza muita 

experiência social. A sociologia das ausências busca penetrar nos fragmentos da 

experiência social não socializados, ou afetados por uma das cinco lógicas ou 

                                                           
38 As quatro formas em que ocorre a razão da indolência são: a razão impotente (que não se exerce, 
pois nada pode contra uma necessidade exterior a ela), a razão arrogante (que não sente 
necessidade de exercer-se, pois se sente incondicionalmente livre), a razão metonímica (que se 
reivindica como única e que toma a parte pelo todo) e a razão proléptica (que não se aplica a pensar 
o futuro, pois julga que sabe tudo) (SANTOS, B., 2002a, p.239-240). 
39 Metonímia e prolepse são recursos linguísticos, a primeira utilizada para significar que a parte é 
tomada pelo todo, e a segunda para significar o conhecimento do futuro no presente. 
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modos de produção de não existência: monocultura do saber e do rigor do saber, em 

que a ciência e a alta cultura como critérios únicos de verdade e de qualidade 

estética; monocultura do tempo linear, em que a história tem sentido e direção 

únicos e conhecidos; a lógica da classificação social baseada na naturalização das 

diferenças; a lógica da escala dominante, sob duas formas dominantes: o universal e 

global; e a lógica produtivista baseada nos critérios de produtividade, que submetem 

tanto a natureza quanto o trabalho, estimulam a competitividade e desqualificam 

formas alternativas de produzir, como modos familiares de agricultura orgânica ou 

produção em pequena escala oriunda de desenhos organizacionais alternativos, 

julgados por esse prisma como “atrasados” ou “primitivos” e não “favoráveis ao 

desenvolvimento” (SANTOS, B., 2002a, p.248). 

O exercício da sociologia das ausências implica dois tipos de imaginação: 

por um lado, a imaginação epistemológica permite diversificar os saberes, as 

perspectivas e as escalas de identificação, análise e avaliação das práticas; por 

outro lado, a imaginação democrática possibilita o reconhecimento de diferentes 

práticas e atores sociais. Em ambas as formas de imaginação, há desconstrução 

pela crítica das lógicas produtoras da não-existência da razão metonímica, que são 

lógicas de pensamento, inerentes ao capitalismo e sua forma de racionalidade, e a 

reconstrução de novas lógicas por ecologias emancipatórias (SANTOS, B., 2002a, 

p.250).  

O caminho a ser traçado para colocar em questão a produção social dessas 

ausências e reconstruir as presenças, como Boaventura Santos (2002a) propôs, 

envolve por um lado, a substituição da monocultura dos saberes (o saber científico e 

a alta cultura como critério de verdade e qualidade), pela ecologia40 dos saberes, no 

sentido de tentar articular o diverso e o plural mediante interações sustentáveis entre 

aspectos parcialmente heterogêneos. Do princípio de incompletude de todos os 

saberes decorre a possibilidade de diálogo e de disputa epistemológica entre os 

diferentes saberes, em relação aos diferentes processos através das quais práticas 

ignorantes se transformam em sábias. Pela ecologia das temporalidades, a 

sociologia das ausências visa libertar as práticas sociais de seu estatuto de resíduo, 

restituindo-lhes a temporalidade própria e, assim, a possibilidade de 

desenvolvimento autônomo. Outra ecologia de diferença que é feita de 

                                                           
40 O conceito de ecologia traz a ideia de multiplicidade e de relações não destrutivas entre os agentes 
em cada prática social.  
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reconhecimentos recíprocos busca uma nova articulação entre os princípios de 

igualdade e de diferença confrontando-se com a lógica de classificação social. Pela 

ecologia da trans-escalas, ocorre a recuperação do que no local não é efeito da 

globalização dominante bem como a exploração de outra globalização contra-

hegemônica.  

Talvez o domínio mais controverso, como salienta Boaventura Santos 

(2002a), seja o da ecologia de produtividade que parte do reconhecimento de 

desperdício da riqueza de experiências sociais, em curso ao redor do mundo, 

incluindo formas diversas de economia solidária, das organizações econômicas 

populares, das cooperativas, das empresas autogeridas, da economia solidária, 

entre outros, descredibilizadas porque seus agentes ocupam um lugar de “não 

existência”, um lugar inferiorizado na perspectiva da lógica hegemônica, 

considerando o sistema-mundo globalizado como arena pública ocidental 

contemporânea. Nesse caso, o propósito é recuperar e valorizar esses sistemas 

alternativos de produção que têm sido ocultos ou descredibilizados pelo modo de 

produção capitalista. Portanto, essa lógica da sociologia das ausências constitui eixo 

deste estudo e dá-lhe o sentido de busca de entendimento e, mesmo de legitimação 

ou validação, de modos alternativos de conhecimento, de forma mais ampla, de 

saberes, e de práticas sociais, nas quais se inclui a educação. 

A reconstrução da racionalidade do presente é base para uma sociologia 

das emergências ou do futuro. Nesse sentido, Boaventura Santos (2002a, p. 257) 

abre à discussão a questão da utopia como relação mais equilibrada entre 

experiência e expectativa no sentido de “radicalizar as expectativas assentes em 

possibilidades e capacidades reais aqui e agora” contrapondo-se às expectativas 

modernas grandiosas em abstrato, falsamente infinitas e universais, fadadas a ser 

frustradas. Assim, trata-se de investigar as alternativas que se colocam no horizonte 

das possibilidades concretas ou tendências de futuro, (“o Ainda Não”)41 e que podem 

ser objeto de ações intensas para maximizar a probabilidade de esperança e 

diminuir a chance de frustração. Portanto, a utopia é construída pela “sociologia das 

emergências”, uma nova “forma de imaginação sociológica e política” capaz de 

                                                           
41 Conforme Boaventura Santos (2002a, p.254), a categoria “O Ainda-Não” integra a reflexão sobre o 
“princípio esperança” desenvolvida por Bloch (2005, 2006) ao definir a utopia concreta em dois 
elementos da realidade, um da “tendência como tensão” do que pode se concretizar, mas está sendo 
obstaculizado, e outro, da “latência” como o que é objetivamente possível, mas ainda não realizado 
no mundo. 
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ampliar o presente, juntando ao real as possibilidades de futuro e procedendo à 

ampliação simbólica de saberes, práticas e agentes de modo a cumprir dois 

objetivos: “por um lado conhecer melhor as condições de possibilidade da 

esperança; por outro, definir princípios de acção que promovam a realização dessas 

condições” (SANTOS, B., 2002a, p.256).  

Para combater a negligência com que são tratados os sinais e pistas que 

chegam da sociedade, a sociologia das emergências dá-lhes muita atenção, 

investiga prospectivamente e busca tornar menos parcial o conhecimento das 

condições, pistas ou sinais do possível e a fortalecê-los para que, de fato, o possível 

seja efetivado. A ideia de determinação e a axiologia do progresso - norteadoras do 

paradigma em crise - são substituídas, na nova proposta paradigmática, pela ideia e 

axiologia do cuidado em relação às alternativas possíveis. Nesse sentido, para a 

gramática na nova cultura política, o futuro, segundo um tempo linear, homogêneo e 

vazio é substituído por “um futuro de possibilidades plurais e concretas, 

simultaneamente utópicas e realistas, que vão se construindo no presente através 

das actividades de cuidado” (SANTOS, B., 2002a, p.254). O caminho na construção 

de alternativas futuras é a amplificação simbólica de experiências existentes em 

potencial no campo societal.  

Analisadas as bases das mudanças quanto à episteme, nossa reflexão se 

volta para as condições econômicas, sociais, políticas e culturais em que a crise e 

transição paradigmática, na contemporaneidade, se expressam com mais 

intensidade e visibilidade. Inicialmente, a crise do paradigma epistemológico 

considerada como pós-modernidade, nos anos de 1990, foi acrescida pela crise do 

capitalismo e do socialismo nos países do Leste Europeu, tornando mais amplo 

aquele conceito que visa incluir um novo paradigma social e político. Boaventura 

Santos (2006b, p.15) denomina de “pós-modernidade celebratória” a posição 

daqueles que passaram da crítica das concepções modernas de transformação 

social emancipatória ao abandono da própria ideia de emancipação social. É 

discordando dessa ideia de “pós-modernidade celebratória” que o autor, avançando 

mais um pouco, designa por pós-modernismo de oposição o enfrentamento teórico e 

prático dos problemas modernos advindos da não concretização dos valores de 

liberdade, igualdade e solidariedade e da necessidade de reinventar a emancipação 

social (SANTOS, B., 2002b). 
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Em nível societal, o projeto da modernidade é questionado em seus pilares 

de regulação e de emancipação. Nesses pilares, dois pontos extremos se 

contrapõem: o da ignorância versus o do conhecimento. Em relação a esses dois 

extremos correspondem, respectivamente, caos e ordem no pilar da regulação e 

colonialismo e solidariedade no pilar da emancipação (SANTOS, B., 2000a).  

O Estado, o mercado e a comunidade constituem as bases do pilar da 

regulação enquanto, no pilar da emancipação, encontramos três formas de 

racionalidade: a estético-expressiva, a cognitivo-instrumental e a racionalidade 

prático-moral do direito. Um desenvolvimento harmonioso, que se manifestaria na 

completa racionalização da vida coletiva e individual e no equilíbrio de regulação e 

de emancipação no desenvolvimento social, em relação aos valores de liberdade, 

igualdade e solidariedade, era o que se almejava com o paradigma da modernidade. 

No entanto, a absorção do pilar da emancipação pelo pilar da regulação se deu 

através da convergência entre modernidade e capitalismo num processo histórico 

não-linear e contraditório com oscilações recorrentes nos mais diversos campos da 

vida e sob diferentes formas como a consequente racionalização da vida coletiva 

baseada apenas na ciência moderna e no direito estatal moderno (SANTOS, B., 

1991, 2000a).  

A sobreposição do conhecimento regulação sobre o conhecimento 

emancipação ocorreu através da imposição da racionalidade instrumental técnico-

científica cujos critérios de eficiência e de eficácia tornaram-se dominantes a ponto 

de submeter ou anular os critérios de outras formas de racionalidade tais como a 

ético-moral e a estético-expressiva e a imposição do princípio da regulação do 

mercado sobre os outros dois princípios: Estado e comunidade. Portanto, a 

emancipação esgotou-se na própria regulação e, assim, a ciência tornou-se a forma 

de racionalidade hegemônica e o mercado, o único princípio regulador moderno, 

ficando, assim, estabelecidas a hipercientificização da emancipação e a 

hipermercadorização da regulação. A utopia de que a vinculação entre os pilares 

regulativo e emancipatório e a práxis social iria garantir a harmonização de valores 

sociais necessários ao equilíbrio das sociedades, não se tornou realidade ao longo 

do tempo (SANTOS, B., 2005a). 

Em face do incremento de desigualdades e exclusões sociais, a lógica da 

emancipação tensiona mais fortemente a lógica da regulação, e “nesse processo, a 

emancipação deixou de ser o outro da regulação para se converter no seu duplo” 
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(SANTOS, B., 2005a, p.57). O desafio da transição paradigmática e de ruptura com 

a lógica reguladora remete às possibilidades que residem em maximizar o princípio 

da comunidade, no pilar da regulação, e a racionalidade ampliada pela ética e pela 

expressão estética, no pilar da emancipação. A revalorização do princípio da 

comunidade e, com ele, das ideias de igualdade, de autonomia e de solidariedade 

deriva de uma nova cidadania que se constitui tanto na obrigação política vertical 

entre cidadãos e o Estado como na obrigação política horizontal entre cidadãos 

(SANTOS, B., 1991). 

Nesse cenário, situam-se as práticas sociais que buscam superar a 

negatividade das condições socioculturais da contemporaneidade e que são 

construídas a partir do reconhecimento dos atores sociais como capazes de 

viabilizar novas subjetividades individuais e coletivas e, portanto, de instaurar novas 

sociabilidades orientadas pelo marco da emancipação. Nessas práticas encontram-

se as modalidades associativas ou de economia solidária42, nas quais este estudo 

focaliza saberes e processos educativos. Há iniciativas alternativas na organização 

produtiva que se contrapõem ao mercado e se fundamentam na participação e na 

solidariedade, revelando-se promissoras apesar de suas fragilidades. São exemplos: 

 

[...] as cooperativas de trabalhadores informais – desde os lixeiros na Índia 
e na Colômbia às donas de casa das favelas de São Paulo – bem como as 
cooperativas de trabalhadores da indústria despedidos durante os 
processos de downsizing de grandes empresas, têm sabido utilizar com 
imaginação o direito estatal – e as brechas que aí se encontram – para 
avançar com formas solidárias de distribuição de bens e produtos. 
(SANTOS, B., 2004a, p. 59). 

 

Na junção dialética dos níveis, epistemológico e societal da transição 

paradigmática, e na perspectiva de práticas emancipatórias, é bastante pertinente o 

estudo de Boaventura Santos (2004a) sobre o conhecimento prudente para uma 

vida decente. Nele, as dimensões da solidariedade e da participação estão 

relacionadas ao princípio da comunidade e às outras três dimensões vinculadas à 

racionalidade estético-expressiva: o prazer, a autoria e a artefactualidade discursiva. 

Portanto, participação, solidariedade, reconhecimento e diversificação de atores, 

práticas e saberes no campo social constituem princípios básicos para formas 

alternativas de sociabilidade e de reinvenção de vínculos sociais. Nesse sentido, a 

                                                           
42 A questão dos saberes e dos processos educativos em modalidade associativa ou de economia 
solidária constitui objeto de análise na seção 2.2. 
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sociedade é campo de “experimentações sociais” ancoradas na participação e na 

solidariedade, de exercício de dois tipos de imaginação: a epistemológica, orientada 

para a diversificação de saberes e a democrática, voltada para a presença de 

diferentes práticas e atores (SANTOS, B., 2005b). 

Para o desenvolvimento de tais “experimentações sociais” com horizonte 

emancipatório, categorias importantes têm sido possibilitadas pelo pensamento de 

Paulo Freire. Destaca-se, a partir da reflexão freiriana dos anos de 1960, atualizada 

ao longo de vinte anos depois43, a condição ontológica humana de ser mais, 

coletivamente mais, no e com o mundo e que se diferencia pela condição 

multidimensional de temporalidade, de criticidade e de consequência dos seres 

humanos. Desse conjunto de elementos desencadeados pela subjetividade própria 

aos humanos, criatividade e conscientização se fazem dinamicamente através das 

relações construídas entre os homens em seu próprio tempo. Assim, a categoria 

conscientização refere-se à condição humana de enfrentamento no e com o mundo, 

“[...] exige que os homens criem sua existência com um material que a vida lhes 

oferece [...]” e externa relações dialéticas “baseadas na relação consciência-mundo” 

(FREIRE, 1980, p. 26-27). O agir criativo/recriativo, assim como a conscientização, 

fazem parte das utopias, da diversidade de histórias e de culturas implícitas no agir 

humano, nas relações construídas, o que significa vínculo entre a dialética da 

construção utópica da emancipação, o conhecimento crítico e o compromisso 

político. 

 

Utopia [...] não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a dialetização 
dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura 
desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Por esta razão a 
utopia é também um compromisso histórico. A utopia exige o conhecimento 
crítico. É um ato de conhecimento. (FREIRE, 1980, p. 27-28). 

 

A multiplicação e a diversificação das experiências sociais disponíveis e 

possíveis obtidas pela sociologia das ausências e pela sociologia das emergências 

(SANTOS, B., 2002a) implicam a extrema fragmentação do campo das experiências 

e a dificuldade em conferir sentido à transformação social. Assumindo a atitude da 

intervenção sociológica, Boaventura Santos (2002a, 2006a) propõe aos movimentos 

sociais diálogos permanentes entre diferentes tipos de saberes (sendo a ciência um 

deles, importante em muitas instâncias) e entre práticas. Essa proposta se aproxima 
                                                           
43 Ver Freire (1967, 1980, 1987, 1996, 2000, 2002). 
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às ideias dos teóricos da complexidade, que apontam novos caminhos de 

construção de conhecimento (MORIN, 2002; DELEUZE, 1988; GUATTARI, 2004). 

Em outra vertente, alguns autores, que analisam o mundo da vida e o cotidiano, 

propõem metodologias (etnometodologia, fenomenologia) para valorização dos 

saberes construídos nesse âmbito, também contribuem nessa discussão 

(CERTEAU, 2007; BACHELARD, 1989; SCHUTZ, 1967). 

A concepção teórico-metodológica proposta por Boaventura Santos (2002a, 

p.262) de tradução é de um procedimento que não se reduz aos componentes 

técnicos, pois é simultaneamente um trabalho intelectual e um trabalho político e 

permite criar a inteligibilidade recíproca entre as experiências do mundo tanto as 

disponíveis quanto as possíveis reveladas. Trabalho subjetivo pressupõe 

inconformismo perante carências e injustiças, e motivação para superá-las, logo é 

também trabalho transgressivo (SANTOS, B., 2002a).  

O trabalho de tradução envolve dois tipos: entre saberes e entre práticas e 

agentes.  

 

O objetivo da tradução entre saberes é criar justiça cognitiva a partir da 
imaginação epistemológica. O objetivo da tradução entre práticas e agentes 
é criar as condições para uma justiça social global a partir da imaginação 
democrática [...]. O tipo de transformação social que a partir dele pode 
construir-se exige que as relações de sentido criadas pelo trabalho de 
tradução se transformem em práticas transformadoras (SANTOS, B., 2002a, 
p. 274). 

 

A tradução entre saberes assume a forma da hermenêutica diatópica, que 

consiste no trabalho de interpretação entre duas ou mais culturas com vistas a 

identificar preocupações similares entre elas. Considera-se que todas as culturas 

são incompletas e podem se enriquecer pelo diálogo e confronto com outras, a partir 

do reconhecimento de impossibilidade da completude cultural, universalismo 

negativo. Vários exemplos são citados por Boaventura Santos (2002a) sendo um 

deles a comparação entre concepções de desenvolvimento capitalista e outra 

concepção - a proposta por Gandhi - o que mostra a pertinência de realizar análise 

similar entre concepções da economia capitalista e as de economia solidária. Outro 

exemplo lida com a sabedoria e com visões do mundo, exemplificado pela 

comparação entre filosofia ocidental e o conceito de sagacidade filosófica em cultura 

africana. Isso revela duas categorias interessantes: a da sabedoria popular (da 

comunidade, do senso comum) geralmente conformista e a sabedoria didática 
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(explanada e racional de determinados indivíduos dentro da comunidade) às vezes 

crítica.  

A tradução pode ocorrer entre saberes hegemônicos e saberes não-

hegemônicos, assim como entre diferentes saberes não-hegemônicos, cuja tradução 

é muito importante, pois, só através da inteligibilidade recíproca e consequente 

agregação de saberes oposicionais alternativos, é possível construir a contra-

hegemonia. Outro tipo de tradução tem lugar entre práticas sociais e seus agentes 

visando criar inteligibilidade recíproca entre formas de organização e entre objetivos 

de ação. Considerando que todas as práticas sociais envolvem conhecimentos e são 

também práticas de saber, os objetos desse tipo de tradução são os saberes 

aplicados transformados em práticas e materialidades. A tradução entre práticas é 

muito importante para avaliá-las e definir possíveis alianças entre elas e tal como 

ocorre entre saberes, é necessária para alcançar a inteligibilidade recíproca e 

consequente agregação de práticas não-hegemônicas, de forma a definir em cada 

momento e contexto histórico quais são as constelações de práticas com maior 

potencial contra-hegemônico.  

A questão do que traduzir remete para o conceito de zonas de contato como 

“campos sociais em que diferentes mundos-da-vida normativos, práticas e 

conhecimentos se encontram, chocam e interagem”, [...] “são zonas de fronteira, 

terras-de-ninguém onde as periferias ou margens dos saberes e das práticas são, 

em geral, as primeiras a emergir” (SANTOS, B., 2002a, p.268-269). Precisamos 

considerar que, dentro de uma mesma cultura, podem se encontrar várias e, por 

vezes, conflituais versões dessa mesma cultura. São aquelas que contêm um círculo 

mais amplo de reciprocidade que geram as zonas de contato mais promissoras para 

a tradução. 

A contribuição do geógrafo brasileiro Milton Santos (2002) ajuda-nos a 

entender a questão da cultura popular e dos conflitos com outras versões de cultura. 

A nova significação da cultura popular, que se torna capaz de rivalizar com a cultura 

de massas, segundo Milton Santos (2002, p.1), ocorre como desafio à globalização 

em sua influência direta ou indireta sobre a vida econômica, a vida cultural, as 

relações interpessoais e a própria subjetividade. Embora o mercado imponha, com 

maior ou menor força, aqui e ali, elementos mais ou menos maciços da cultura de 

massa, indispensável, como ela é, ao reino do mercado, “há também — e felizmente 

— a possibilidade, cada vez mais freqüente, de uma revanche da cultura popular 
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sobre a cultura de massa”. As reações da cultura popular confrontam-se com formas 

culturais mistas e sincréticas, sob influência de uma cultura de massas, uma delas a 

“cultura popular domesticada”. Por ser baseada no território, no trabalho e no 

cotidiano, a cultura popular ganha a força necessária para deformar, ali mesmo, o 

impacto da cultura de massas.  

 

[...] a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos "de baixo", 
pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por 
meio da exaltação da vida de todos os dias. Se aqui os instrumentos da 
cultura de massa são reutilizados, o conteúdo não é, todavia, "global", nem 
a incitação primeira é o chamado mercado global, já que sua base se 
encontra no território e na cultura local e herdada. Tais expressões da 
cultura popular são tanto mais fortes e capazes de difusão quanto 
reveladoras daquilo que poderíamos chamar de regionalismos 
universalistas, forma de expressão que associa a espontaneidade própria à 
ingenuidade popular à busca de um discurso universal, que acaba por ser 
um alimento da política. (SANTOS, M., 2002, p.2). 

 

Nesse sentido, numa “cultura da vizinhança [...] gente junta cria cultura e, 

paralelamente, cria uma economia territorializada, uma cultura territorializada, um 

discurso territorializado, uma política territorializada” (SANTOS, M., 2002, p.4). Essa 

cultura dos movimentos e grupos populares valoriza, ao mesmo tempo, a 

experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade e 

constrói símbolos que revelam o próprio movimento da sociedade. Nesse sentido, 

conhecer o “regionalismo seridoense” certamente propicia outro entendimento da 

cultura do artesanato e do bordado de Caicó (MACÊDO, 2005). 

Certeau (1994, p.42) esclarece a cultura popular no cotidiano e se interessa 

não pelos produtos culturais como oferecidos no mercado dos bens, mas pelas 

maneiras diferentes de marcar socialmente a distância adotada pelos consumidores 

nos atos de consumir. As astúcias dos consumidores de produtos, valores, ideias, 

todos os produtos do mercado geral dos bens materiais e culturais (incluindo aí a 

própria religião), esvaziam todas as pretensões de uniformização e obediência 

mantidas pelos gestores da vida pública. As práticas e usos de diversos bens 

(produtos do mercado, mas também ideias, valores, crenças, etc.), são “criações 

anônimas” e “perecíveis” que proliferam na vida cotidiana – que os portadores da 

cultura dita erudita pretendem afastadas de seu meio, mas são consideradas 

“cultura popular” ali onde a consumação altera o objeto, ressignificando-o, 

acomodando-o a novos interesses. De modo mais geral, táticas, artes de fazer, 
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maneiras de utilizar o sistema e suas imposições constituem a resistência ao que é 

imposto, a sua legitimação e assimilação. Ali, na cultura ordinária, cotidiana, cria-se 

ao menos um jogo ou um fazer de conta jogar o jogo do outro, por manobras entre 

forças desiguais e por referências.  

 

O que aí se chama sabedoria define-se como trampolinagem, palavra que 
um jogo de palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de 
saltar no trampolim, e como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de 
utilizar ou de driblar os termos dos contratos sociais (CERTEAU, 1994, 
p.79). 

 

Tendo em vista a questão da cultura popular discutida por Milton Santos 

(2002) e por Certeau (1994), com ênfase nos aspectos de conflito e de resistência, 

também a educação no âmbito de formas alternativas de sociabilidade, assume essa 

polêmica, que passamos a considerar com a contribuição de Paulo Freire (2002) e 

Boaventura Santos (2002a).  

É importante considerar no pensamento de Paulo Freire que a educação 

libertadora fundamenta-se na consideração de homens e mulheres como seres 

inconclusos, ao mesmo tempo cunhados pelo seu trabalho, sua práxis, curiosidade e 

necessidade de ler a realidade tal como ela é e não como os conhecimentos 

científicos já formalizados a apresentam.  

 

Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só 
poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições 
espaço-temporais, introduzir-se nelas, de maneira crítica. Quanto mais for 
levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento 
espaço-temporal, mais “emergirá” dela conscientemente “carregado” de 
compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser 
simples espectador, mas deve intervir cada vez mais. (FREIRE, 2002, p.61). 

 

A proposta de Freire (1996) é de uma pedagogia da autonomia a partir do 

reconhecimento de uma ignorância recíproca, de um sentimento de incompletude, 

mas da vocação humana para “ser mais”, compreendendo que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo e promove o desenvolvimento de relações de 

respeito aos saberes produzidos pelos grupos e sujeitos envolvidos, de reflexão, de 

crítica sobre a prática, de bom senso, de humildade, de alegria, de esperança, de 

curiosidade, de comprometimento, de liberdade, de autoridade, com a convicção de 

que a mudança é possível, com consciência do inacabamento e a tomada 

consciente de decisões, com disponibilidade para o diálogo e para saber escutar.  
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Embora a pedagogia da autonomia tenha como componente essencial, o 

diálogo, Paulo Freire explicita fundamentos de rebeldia e não de resignação relativa 

à desumanização.  

 

É preciso, porém, que tenhamos na resistência que nos preserva vivos, na 
compreensão do futuro como problema e na vocação para o ser mais como 
expressão da natureza humana em processo de estar sendo, fundamentos 
para a nossa rebeldia e não para a nossa resignação em face das ofensas 
que nos destroem o ser. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das 
injustiças que nos afirmamos. (FREIRE, 1996, p.78). 

 

A análise de Boaventura Santos (1996) culmina em uma pedagogia do 

conflito em que o sentimento de inconformismo é elemento fundamental para o 

desenvolvimento de um projeto educativo que se pretende emancipatório. Suas 

bases seriam, para a sociologia das ausências, a consciência cosmopolita e o 

inconformismo ante o desperdício da experiência; já para a sociologia das 

emergências, seriam “a consciência antecipatória e o inconformismo ante uma 

carência cuja satisfação está no horizonte de possibilidades” (SANTOS, B., 2006b, 

p.118).  

 

O projeto educativo emancipatório é um projeto de aprendizagem de 
conhecimentos conflitantes com o objetivo de, através dele, produzir 
imagens radicais e desestabilizadoras dos conflitos sociais em que se 
traduziram no passado, imagens capazes de potenciar a indignação e a 
rebeldia. Educação, pois, para o inconformismo, para um tipo de 
subjetividade que submete a uma hermenêutica de suspeita a repetição do 
presente, que recusa a trivialização do sofrimento e da opressão e veja 
neles o resultado de indesculpáveis opções. (SANTOS, B.,1996, p.17-18). 

 

Embora com nuances diferentes, Paulo Freire e Boaventura Santos 

fundamentam uma pedagogia caracterizada pela rebeldia em face das injustiças, 

mas, sobretudo é uma pedagogia de diálogo entre saberes e práticas. Esse diálogo 

é assumido e praticado visando promover a formação e a educação de sujeitos 

plenos em sua omnilateralidade, autônomos, solidários e capazes de atuar 

transformando a sociedade. 

O pensamento de ambos assinala o resgate da ética emancipatória por parte 

dos cidadãos dentro dos vários recortes e modos de subjetivação coletiva. Saberes 

e práticas, na diversidade e numa unidade construída em face dos conflitos e 

injustiças, devem ser mobilizados numa educação popular coletiva para uma política 

de direitos e de transformação social. 
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A partir dessa reflexão, delinearam-se, com clareza, alguns princípios 

básicos de formas alternativas de sociabilidade e de reinvenção de vínculos sociais 

no contexto de crise e de transição paradigmática na contemporaneidade. 

Participação, solidariedade, reconhecimento e diversificação de atores, práticas e 

saberes científicos e de outros saberes diversos e plurais no campo das 

experiências individuais e coletivas constituem bases na construção de alternativas 

que buscam avançar em relação ao horizonte emancipatório. 

 

2.2 SABERES E PROCESSOS EDUCATIVOS EM EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 

Empreendimentos econômicos que se definem por princípios centrais de 

autogestão, cooperação e solidariedade têm-se multiplicado no Brasil, assim como 

em diversos outros países, na busca de uma nova institucionalidade para o mundo 

do trabalho, incluindo-se nele tanto as atividades materiais, produtivas, como os 

processos sociais que lhe imprimem forma e sentido no tempo e no espaço. Em 

2003, foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) e iniciou-se 

mapeamento da economia solidária no país, cujos dados constituem a base do 

Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES).  

De acordo com o estudo do SIES, em 2007, existiam no Brasil 21.859 

empreendimentos econômicos solidários, dos quais, a maioria era de 11.326 

associações44 (52% do total), seguindo-se 7.978 grupos informais (36%), apenas 

2.115 cooperativas (10%) e 440 (2%) de outras modalidades, principalmente 

sociedades mercantis. As associações predominam na prática e mesmo não 

havendo obrigações e direitos recíprocos entre os associados, é comum os 

envolvidos utilizarem-se do modelo associativo como forma de defesa para questões 

de interesse comum, tais como buscar crédito para a produção tendo a associação 

como órgão formalizador do vínculo jurídico de crédito. Dessa forma, associações 

acabam servindo como instrumento integrador e fomentador da economia solidária, 

que as converte em primeiro passo, o mais simples, para a formalização jurídica de 

grupos de trabalhadores que atuam no âmbito da economia solidária, permitindo a 

                                                           
44 Segundo o art. 53 do Código Civil Brasileiro (Livro I), as associações são constituídas pela união de 
pessoas que se organizam para fins não econômicos. Não havendo entre os associados direitos e 
obrigações recíprocas (parágrafo único) (BRASIL, 2002).  



 

 

91

esses a atuação política em prol de interesses comuns. Os grupos informais 

mostram-se ainda como nas fronteiras, em formação ou com características que não 

se encaixaram nas classes do mapeamento, mas são representativamente 36% do 

total. Portanto, apontam para uma indefinição que pode não ser meramente 

organizacional, mas política. 

As cooperativas45 vêm sendo incentivadas pelo Senaes tendo em vista 

alguns princípios. 

 

A unidade típica da economia solidária é a cooperativa de produção, cujos 
princípios organizativos são: posse coletiva dos meios de produção pelas 
pessoas que as utilizam para produzir; gestão democrática da empresa ou 
por participação direta (quando o número de cooperadores não é 
demasiado) ou por representação; repartição da receita líquida entre os 
cooperadores por critérios aprovados após discussões e negociações entre 
todos; destinação do excedente anual (denominado 'sobras') também por 
critérios acertados entre todos os cooperadores. (SINGER; SOUZA, 2000, 
p. 21-22). 

 

As novas formas de organização do trabalho são polimorfas abrangendo 

associações, grupos informais ou grupos de produção comunitários, cooperativas e 

empresas de pequeno ou médio porte. Nessas experiências, tem ocorrido, por um 

lado, uma revitalização de experiências antigas como as de cooperativas de 

produção rural e de consumo; por outro lado, há a expansão de novos segmentos e 

de uma variedade de iniciativas locais, rurais e urbanas (GAIGER, 1999, 2003; 

SINGER, 2002; SINGER; SOUZA, 2000). Em seu interior, cada nova forma de 

organização do trabalho traz o reconhecimento e a diversificação de atores, práticas 

e saberes como base de atuação política em prol de interesses comuns e da 

construção de alternativas. Alguns elementos são mais importantes e iremos discutir 

e comparar podendo se encontrar na definição inicial a seguir.  

 

Os empreendimentos econômicos solidários compreendem as diversas 
modalidades de organização econômica, originadas da livre associação dos 
trabalhadores, com base em princípios de autogestão, cooperação, 
eficiência e viabilidade. Aglutinando indivíduos excluídos do mercado de 
trabalho, ou movidos pela força de suas convicções, à procura de 
alternativas coletivas de sobrevivência, os empreendimentos econômicos 
solidários desenvolvem atividades nos setores da produção ou da prestação 
de serviços, comercialização e do crédito. (GAIGER, 2003, p.135). 

                                                           
45 As sociedades cooperativas, por sua vez, constituem-se no modelo básico de organização dos 
empreendimentos econômicos solidários, e são reguladas pelos artigos 1093 a 1096 do Código Civil 
Brasileiro, e pela Lei n° 5.764, de 1971, responsáv el pela definição da Política Nacional de 
Cooperativismo e pela instituição do regime jurídico das cooperativas. 



 

 

92

 

Neste estudo, a proposição a ser desenvolvida é de que as novas formas de 

organização do trabalho são consideradas como sendo educativas na medida em 

que se respaldam em elementos, tais como: a solidariedade, a ajuda-mútua e a 

cooperação entre os trabalhadores, princípios e valores que precisam ser 

aprendidos e podem constituir formas de os sujeitos se expressarem legitimamente 

em seus saberes e de construírem, em meio a contradições, novos vínculos e 

formas de sociabilidade e, portanto novas modalidades de conhecimento e de 

formação. Nesse sentido, nosso propósito é entender nas contribuições 

possivelmente obtidas por experiências populares e solidárias, o desenvolvimento 

de trabalhadores sendo educados para a autonomia e exercendo seus papéis de 

construtores de saberes e práticas ao buscarem uma alternativa viável que 

realmente transforme ou substitua o modo de produção excludente. Interessa 

especialmente compreender a relação entre essas experiências alternativas e os 

processos educativos não formais46, o que não é uma questão propriamente nova, 

pois 

 

[...] na história do capitalismo, os desafios educativos que se colocam para 
os trabalhadores são – grosso modo – mais ou menos os mesmos, seja na 
Guerra Civil Espanhola, seja no Brasil ou em qualquer outro país latino-
americano onde, a partir da década de 1980, começam a proliferar 
experiências em que os trabalhadores tomam para si a organização e 
gestão do trabalho. (TIRIBA, 2006a, p.117).  

 

A concepção ampliada de educação vai além de incorporar o cotidiano dos 

trabalhadores, pois busca apropriação dos produtos culturais, materiais e a 

libertação plena do homem. Visa eliminar a divisão social desigual do trabalho e o 

concebe como princípio educativo, trazendo, em seu debate, um projeto de 

emancipação histórica das classes trabalhadoras. Comprometendo-se a participar e 

a se envolver na organização e gestão de atividades produtivas, os trabalhadores 

assumem a direção do empreendimento como um coletivo, numa forma de gestão 

participativa e democrática em que todos são partícipes de decisões e responsáveis 

                                                           
46 Considera-se a educação de forma ampliada, que “não se restringe aos processos de ensino-
aprendizagem no interior de unidades escolares formais, e extrapola os muros escolares. Processos 
de aprendizagem e novas concepções emergem advindos de processos gerados no cotidiano do 
mundo da vida, dos processos interativos e comunicacionais dos homens e das mulheres, no dia-a-
dia, para resolverem seus problemas de sobrevivência, criando um setor novo, da educação não-
formal” (GOHN, 1999, p.3). 
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pelos resultados que compartilham. Também precisam mobilizar seus saberes, 

incorporá-los à produção e à sua direção bem como buscar e desenvolver outros 

novos saberes que possibilitem aprimorar a gestão e a produção.  

 

Na verdade, os processos educativos, em especial os processos de 
formação de trabalhadores associados, não podem ser concebidos como 
algo de “fora para dentro”, mas como processos que se plasmam na 
organização do trabalho, sendo, portanto, elementos da própria cultura do 
trabalho que ali vai se constituindo. (TIRIBA, 2001, p.117). 

 

Há, portanto, uma realidade dinâmica, a cultura do trabalho, que é uma 

síntese em construção das condições de trabalho e das relações que os 

trabalhadores estabelecem entre si e com a sociedade. Pela perspectiva capitalista, 

essa cultura se constrói nos processos de trabalho e de produção em que a ênfase 

está colocada na acumulação de capital pela mais-valia que, por sua vez é 

apropriada pelos detentores dos meios de produção, nos quais os trabalhadores 

comercializam as suas forças de trabalho em troca de salários. Essa cultura voltada 

para a acumulação de capital se constitui em processo de estranhamento em que os 

trabalhadores não se reconhecem tampouco se identificam naquilo que produzem 

(MARX; ENGELS, 1977; MARX, 1988). 

Uma nova cultura do trabalho é permitida pelas relações e processos de 

trabalho contrários à lógica capitalista. Essa nova cultura pode estar sendo 

construída nas experiências coletivas, populares e solidárias, com ênfase na 

solidariedade, democracia, participação de uma forma diferenciada e autogestão dos 

empreendimentos e que aspiram à emancipação da força humana de trabalho de 

sua condição de mercadoria47. Essa cultura assume formas de resistência e de 

contestação dos trabalhadores à lógica do capital, além de se constituir como 

criação de sentidos novos para o próprio trabalho, para a economia e para as 

relações de convivência. Essa distinção é esclarecida por Tiriba (2001, p.343).  

 
                                                           
47 Marx (1983), ao empreender a análise da força de trabalho como mercadoria explica que, no 
processo simples de trabalho, trata-se de produção de valor de uso, mas no processo de produção de 
capital trata-se de produção de valor (mais-valia) o que só pode ocorrer por intermédio de valor de 
troca que advém da produção de valor de uso. Esse valor de uso se objetiva no consumo, responde 
às necessidades materiais e espirituais que são determinadas historicamente e constitui o conteúdo 
material da riqueza, qualquer que seja a estrutura de organização da sociedade. Como mercadoria, o 
produto tem de ter valor de uso para outros, valor de uso social, isto é, ele deve ser transferido a 
quem vai servir como valor de uso através da troca mercantil. O valor de uso é a base material onde 
se apresenta uma relação econômica determinada - o valor de troca. A seção 3.1, no capítulo 3, trata 
do tema. 
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Concebemos a cultura do trabalho como um conjunto de práticas, valores e 
conhecimentos que se materializam no processo de trabalho propriamente 
dito, conjunto esse que se plasma não só nas relações de mercado, como 
também nas relações de convivência internas e externas ao 
empreendimento. Do ponto de vista político e ideológico, os pressupostos, 
que nos sinalizam os marcos fundamentais de uma cultura do trabalho de 
novo tipo, seriam relações de produção caracterizadas pela perspectiva de 
valor de uso e não de troca, pelas quais o trabalhador recupera o 
sentimento de produtor e sujeito criador de si mesmo e da história e nas 
quais tendem a ser diluídas a propriedade individual dos meios de produção 
e a hierarquia assegurada pelos que ‘sabem’.  

 

Compreendemos ser necessário analisar como as experiências coletivas 

que constroem uma nova cultura do trabalho têm, pelo menos, num primeiro 

momento, a intencionalidade de combater a pobreza e de criar alternativas de 

geração de trabalho e de renda aos trabalhadores que se encontram exclusos do 

mercado formal de trabalho. Justamente, no período de crescimento do setor 

informal no Brasil, foi criada pelo governo federal, em 2003, com execução do 

Senaes, a política pública de Economia Solidária (BRASIL, 2006). Entendemos que 

essa informalidade em expansão, está em sintonia com a flexibilidade toyotista, 

mediante trabalho produtivo e improdutivo, em termos marxistas, o que atesta a 

funcionalidade do trabalho informal na produção capitalista. “Os fios (in) visíveis da 

produção capitalista” estão bem tecidos. 

 

Graças aos mecanismos oferecidos pela flexibilização, o capital tem 
transformado relações formais em informais, o que, por conseqüência, 
embota outras relações. Nessa passagem, em certos casos, o que é venda 
direta de trabalho vivo assume a aparência de venda de mercadoria. Com 
isso, torna-se evidente que pela deslocalização do trabalho nega-se a 
categoria tempo de trabalho e, por conseguinte, a subordinação do trabalho 
ao capital. Contudo, essa deslocalização, que os neoliberais traduzem como 
“independência”, apenas cria a ilusão de que o trabalhador adquiriu 
autonomia, simplesmente porque não sai de casa e não sofre uma vigilância 
direta, como ocorre na empresa. Na verdade, o suposto trabalho 
independente é executado segundo uma obrigação por resultados, portanto, 
sob rigoroso controle e sob maior exploração. Trata-se tão-somente de uma 
falsa autonomia, marcada pelo desassalariamento e pela precariedade, mas 
onde o tempo de trabalho socialmente necessário continua determinante. 
(TAVARES, 2004, p. 55). 

 

Conforme os dados do IBGE, o emprego no Brasil, a partir das décadas de 

1980 e 1990, apresentava duas tendências: uma que refletia a interrupção do ciclo 

de crescimento das oportunidades de trabalho formal que ocorria em décadas 

anteriores; outra que era a redução do número de empregos com carteira de 

trabalho assinada. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) 
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entre 1992 e 2003, o número de pessoas desocupadas cresceu 3,6 vezes mais do 

que o de ocupados, passando de 7% do total de pessoas no mercado de trabalho, 

em 1992, para 10% em 2003. Por outro lado, o aumento de trabalhadores com 

carteira assinada foi menor do que o de outros indicadores, como o de trabalhadores 

autônomos (categoria em que se encaixam predominantemente os trabalhadores 

associados), que aumentou em 3,7 milhões de pessoas durante o período indicado. 

A tendência à informalidade do trabalho, no Brasil, já havia se acentuado no 

final dos anos de 1970, quando houve predomínio das tendências de redução do 

assalariamento “com carteira assinada” e de aumento do desemprego e das ocupações 

“sem carteira assinada”. Observamos, ainda, a expansão do trabalho parcial, 

temporário, precário, subcontratado e “terceirizado”. No entanto, essa tendência da 

informalidade48 arrefeceu, levemente, nos três anos recentes, sendo observadas três 

tendências conforme dados da PNAD 200749 e, nos anos seguintes, como expressam 

resultados da PNAD 2009. A primeira tendência é a de expansão em nível de 

ocupação que foi de 1,6%, passando de 89,3 milhões em 2006 para 90,8 milhões 

em 2007. A população ocupada, em 2009, era de 92,7 milhões e representava 

56,9% das pessoas de 10 anos ou mais de idade. Como segunda tendência, 

registrou-se a queda marginal da taxa de desemprego para 8,2% em 2007, para 

7,9% em 2008 e 8,1% em 2009.  A terceira tendência refere-se à queda da taxa de 

atividade, representando o percentual das pessoas aptas a ingressar no mercado, o 

que contribuiu para reduzir de 62,3% para 62,0% em 2007. No entanto, essa taxa de 

atividade volta a crescer levemente em 2009 (62,1%)50. 

A crise econômica internacional de 2008/2009 refletiu no Brasil. Como o país 

já contava com sistemas mais rígidos de controle ao sistema financeiro doméstico, 

ficou menos vulnerável à contaminação sistêmica do mercado financeiro 

internacional. Em setembro de 2009, o país foi o primeiro a receber forte 

credibilidade internacional, desde o início da crise, ao ter sua classificação elevada 

por três agências de classificação de risco para grau de investimento. No entanto, 

houve repercussões. Em relação a 2008, houve aumento de 18,5% na população 
                                                           
48 O grau de informalidade é definido no estudo do IBGE/IPEA como a razão entre trabalhadores sem 
carteira, que trabalham por conta própria e não remunerados sobre o total de ocupados 
(trabalhadores sem carteira + trabalhadores por conta própria + não remunerados + protegidos). 
49 Em relação aos dados da PNAD de 2007, foram considerados quatro documentos de análises 
divulgados pelo IPEA (IPEA, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d). 
50 Na região Nordeste, a taxa de atividade para pessoas com mais de 10 anos de idade está em 
decréscimo: 60,2% em 2004, 60,2% em 2008 e 59,6% em 2009.  Um sentido é positivo e se deve à 
redução de trabalho infantil. 
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desocupada (de 7,1 para 8,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade), 

sobretudo entre os mais jovens, e crescimento da taxa de desocupação, de 7,1% 

para 8,3%, invertendo uma tendência de queda nesse indicador que se mantinha 

desde 2006. A população ocupada, estimada em cerca de 92,7 milhões, não se 

alterou significativamente com relação ao ano anterior (aumento de 0,3%), e o nível 

de ocupação caiu de 57,5% para 56,9%. Nesse contexto, os resultados ainda foram 

positivos.  

A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões 

metropolitanas do País fechou 2009 em 8,1%, ante 7,9% em 2008. Trata-se da 

segunda menor taxa média anual da nova série da pesquisa mensal de emprego, 

cujos dados anuais começaram a ser apresentados em 2003.  A taxa mais baixa foi 

a de 2008, de 6,8%. 

Em síntese, nos anos recentes, houve aumento líquido dos postos de 

trabalhos ditos formais ou protegidos e a diminuição daqueles vinculados à 

informalidade51. Em 2009, conforme dados do IBGE (2010), mais da metade da 

população ocupada (58,6%) era de empregados; 20,5% eram trabalhadores por 

conta própria; 7,8% trabalhadores domésticos; e os empregadores eram 4,3%. Os 

demais 8,8% eram trabalhadores não remunerados (4,6%), trabalhadores na 

produção para o próprio consumo (4,1%) e na construção para o próprio uso (0,1%). 

Em consequência dessa composição da expansão da ocupação, o grau de 

informalidade decresceu, dando continuidade à tendência esboçada nos anos 

anteriores. A queda da informalidade se refletiu no aumento do percentual de 

trabalhadores que contribuem para a previdência, que passou de 48,8%, em 2006, 

para 50,7% em 2007, sendo que o crescimento do número de contribuintes foi 

praticamente igual ao aumento de trabalhadores com vínculos protegidos (IPEA, 

2008b). Em 2009, entre os 54,3 milhões de empregados, 59,6% (ou 32,3 milhões) 

tinham carteira de trabalho assinada, 12,2% eram militares e estatutários e 28,2% 

não tinham carteira de trabalho assinada (IBGE, 2010). 

Esses indicadores, embora sejam positivos, não alteraram significativamente a 

questão da informalidade e de escassez de trabalho assalariado, particularmente em 

2003 e 2007 (IPEA, 2008b, p.4). No entanto, segundo informes do Ministério do 

                                                           
51 Foram considerados trabalhadores com vínculo informal os empregados sem carteira assinada, os 
que trabalham por conta própria, os não-remunerados, os que trabalham para consumo próprio e 
construção para fins próprios.  
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Trabalho, o país está voltando ao padrão normal de geração de empregos, sendo 

em 2008 registrados 2.107.150 novos postos de trabalho, resultado da expansão 

generalizada de empregos nos 25 subsetores de atividade econômica, com 17 deles 

apresentando saldos recordes. O IPEA traz melhores informes em 2010. Enquanto o 

País testemunhou a taxa de desemprego subir mais de um ponto percentual, em 

2009, ante 2008, o grau de informalidade atingiu o menor patamar da década 

(48,45%) em 2009. Para isso, contribuiu o fato de a variação absoluta nos postos de 

trabalhos considerados protegidos (com carteira assinada, militares e estatutários) 

ter sido superior à variação de ocupados. Em 2009, houve aumento de 715 mil 

pessoas no bloco da população ocupada, abaixo do aumento de 2,5 milhões de 

pessoas registrado em 2008, ambos na comparação com o ano anterior. Além do 

reduzido aumento do número de pessoas ocupadas, outro fator que pode explicar o 

crescimento da taxa de desemprego para 9,1% no ano passado é que as pessoas 

teriam passado a procurar mais emprego. 

Outro fator relacionado à expansão da informalidade do trabalho é o 

analfabetismo ou baixa escolaridade52. Em 2007, havia, no país, 14,1 milhões de 

analfabetos entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade - uma taxa de 10%, com 

redução em relação a 1997, quando a taxa era de 14,7%. Mais da metade desses 

analfabetos (52%) residia no Nordeste (IBGE, 2008). Pelos dados da PNAD 2009, a 

taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais caiu praticamente dois 

pontos percentuais (exatos 1,8) entre 2004 e 2009. Apesar disso, no ano passado 

ainda existiam no Brasil 14,1 milhões de analfabetos, o que corresponde a 9,7% da 

população nessa faixa etária. A PNAD estimou, também a taxa de analfabetismo 

funcional (percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade com menos de quatro 

anos de estudo) em 20,3%. O índice é menor que o de 2004 em quatro pontos 

percentuais e em sete décimos de ponto percentual que o de 2008. O Nordeste foi 

onde o analfabetismo mais se reduziu entre 2004 e 2009 (de 22,4% para 18,7%), 

mas apresenta o índice bem superior às demais regiões, quase o dobro da média 

nacional. Nessa região, merece destaque também a redução do analfabetismo 

                                                           
52 Pela PNAD 2009, entre os analfabetos, 92,6% tinham 25 anos ou mais de idade, o que 
representava 12% do total da população nesta faixa etária. Entre as pessoas de 50 anos ou mais de 
idade, a taxa de analfabetismo era de 21%. A PNAD mostrou ainda que a taxa de analfabetismo das 
pessoas de 15 anos ou mais de idade era maior entre os homens (9,8%) que entre as mulheres 
(9,6%). 
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funcional, em aproximadamente sete pontos percentuais (exatos 6,6) de 2004 para 

2009. 

Outra tendência observada foi a redução da participação daqueles com 

pouca escolaridade (menos de quatro anos completos de estudo) na força de 

trabalho ocupada, passando de 25% em 2001 para 19% em 2007, havendo uma 

ampliação do contingente com escolaridade elevada (11 ou mais anos completos de 

estudo). Embora possa parecer positiva, essa tendência precisa ser analisada mais 

profundamente, visto que, ‘pode indicar que as pessoas com menor instrução estão 

sendo “escanteadas” do mercado (IPEA, 2008b). Os dados da PNAD 2009 mostram 

que 43,1% da população ocupada tinham, pelo menos, o ensino médio completo, 

contra 33,6% em 2004, e os trabalhadores com nível superior completo 

representavam 11,1% do total, em relação a 8,1% em 2004. Nesse intervalo de 

tempo, os percentuais de ocupados nos níveis de instrução mais baixos caíram53, e 

os com níveis instrucionais mais elevados cresceram. Em 2009, nas regiões 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os percentuais de pessoas ocupadas com, pelo 

menos, o ensino médio ultrapassavam 40%; no Sudeste (14,1%), Sul (12%) e 

Centro-Oeste (12,5%) o percentual de trabalhadores com ensino superior completo 

era maior que a média nacional. 

É importante assinalar que o rendimento familiar é fator importante na 

questão do analfabetismo. No conjunto da população que vivia com rendimento 

familiar per capita de até meio salário mínimo, analfabetos correspondiam a, 

aproximadamente, 20% em 2007; já nas classes de rendimentos superiores a dois 

salários mínimos, o percentual de analfabetos era 1,4%. No Nordeste, a taxa de 

analfabetismo era 20%, mas, na população que vivia com rendimento familiar per 

capita de até meio salário mínimo, era 24%. O analfabetismo também está bastante 

relacionado às áreas rurais. A taxa de analfabetismo na área rural - 23,3% - era três 

vezes maior que na área urbana - 7,6% - embora a comparação com os dados de 

1997 (taxa na área rural era 32,0%) mostre redução expressiva (IBGE, 2008; IPEA, 

2008d). 

Um indicador importante para avaliar a universalização da educação no 

primeiro segmento do ensino fundamental, pode ser obtido pela taxa de 

                                                           
53 Em 2009, para a faixa de até três anos de escolaridade foi registrada queda de nove pontos 
percentuais e para a de quatro a dez anos, redução de seis pontos percentuais. De acordo com o 
comunicado, isso se deve à combinação da maior escolaridade dos entrantes no mercado de trabalho 
com a maior procura das empresas por trabalhadores mais qualificados (IPEA, 2010). 
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analfabetismo para a população de 15 a 24 anos de idade. Em 2007, essa taxa era 

5,3%, tendo havido, portanto, uma redução significativa em relação a 1997, quando 

a taxa era 12,0%. Entretanto, a região Nordeste, apesar de registrar redução 

expressiva, ainda possui taxa de 6,5% de analfabetismo na população de 15 a 24 

anos de idade, que é quase o dobro das taxas verificadas nas regiões Sul e 

Sudeste. A dimensão desse problema se amplia quando se considera o 

analfabetismo funcional cuja taxa atingiu 21,75% na mesma faixa etária, no país, 

com maior presença nos domicílios rurais. No Nordeste, a taxa de analfabetismo 

funcional é 33,5% e atinge mais da metade dos residentes em domicílios rurais 

(IBGE, 2008; IPEA, 2008d). 

No grupo de 15 a 17 anos, a taxa de frequência à escola no país cresceu, 

subindo de 77,3% em 1997 para 82,1% em 2007. Em termos de taxa de frequência 

líquida, somente cerca de 50% dos adolescentes estavam cursando o ensino médio, 

em 2007, no país, apesar da melhora nessa taxa, que, em 1997, era apenas 26,6%. 

A região Nordeste registrou um avanço considerável, mas ainda possuía a menor 

taxa entre as regiões, que, em 2007, era apenas 34,5%. Também a defasagem 

idade/série no ensino fundamental era elevada, atingindo 38,8% no Nordeste, em 

2007, quando, no país, a taxa era 25,7% e a menor taxa era 16% no Sul e no 

Sudeste (IBGE, 2008; IPEA, 2008d). Outros aspectos positivos são captados pela 

PNAD 2009.  

Em 2009, entre as crianças de 6 a 14 anos, a taxa de escolarização 

(percentual dos que frequentavam escola) era 97,6%, o que significa um e meio 

ponto percentual a mais que em 2004. Mesmo nas classes sem rendimento ou com 

renda inferior a um quarto (1/4) do salário mínimo per capita, a taxa de frequência à 

escola era 96,5% para essa faixa etária, aumentando à medida que as condições 

econômicas também se elevavam, alcançando, nas famílias cujo rendimento era de 

um ou mais salários mínimos, a 99%. O percentual de crianças de 6 a 14 anos na 

escola foi superior a 96% em todas as regiões do Brasil. Para os adolescentes de 15 

a 17 anos, a taxa de escolarização, em 2009, era 90,6%, frente a 84,5% em 2008 e 

85,2% em 2004. Já entre os jovens de 18 a 24 anos de idade, os percentuais dos 

que frequentavam a escola eram: 38,5% em 2009, 24,2% em 2008 e 30,3% em 

2004. Entre as crianças de 4 a 5 anos, 86,9% estavam na escola, percentual 

igualmente superior aos de 2008 (76,2%) e de 2004 (74,8%).  
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Apesar do aumento nas taxas de escolarização, a PNAD mostrou que, em 

2009, os brasileiros de 10 anos ou mais de idade tinham em média 7,2 anos de 

estudo. Entre 2004 e 2009, a proporção de pessoas que tinham pelo menos 11 anos 

de estudo subiu de 25,9% (38,7 milhões de brasileiros) para aproximadamente 33% 

(53,8 milhões). Por outro lado, o percentual de indivíduos com menos de quatro 

anos de estudo caiu de 25,9% (38,7 milhões de pessoas) para 22,2% (36,2 milhões).  

A sociedade brasileira desafia pelos seus elevados indicadores de exclusão, 

tanto os educacionais quanto os sociais, apesar de ocupar posição entre as dez 

maiores economias do mundo. Segundo os indicadores sociais levantados pelo IBGE 

(2008), o percentual de famílias com rendimento familiar per capita de até meio (½) 

salário mínimo caiu de 31,6% para 23,5%, entre 1997 e 2007. No Nordeste, essa 

queda foi de 53,9% para 43,1%.  

Em 2007, aproximadamente um terço das famílias vivia com rendimento 

mensal de até meio (½) salário mínimo per capita. No caso dos domicílios com 

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, essa proporção subia para 46%. 

Salientamos que a contribuição da renda dos idosos representa mais da metade do 

total da renda domiciliar em 53% dos domicílios com idosos. A proporção de idosos 

de 60 anos ou mais sem instrução ou, com menos de um ano de estudo, em 2007, 

era 32,2% do total no país, sendo de 27,5% no total das áreas urbanas e 55% entre 

os idosos moradores de áreas rurais. Mais da metade (52,2%) dos idosos do 

Nordeste pertenciam a essa faixa de escolaridade (IBGE, 2008). 

No conjunto dos arranjos familiares no País, que correspondia a 60,1 

milhões, em 2007, cerca de 39,0 milhões (65%) eram constituídos por casais e, em 

apenas 38,6% desses, ambos estavam trabalhando e tinham rendimento do 

trabalho. A análise do diferencial entre o rendimento do cônjuge e o do responsável 

revela que a mulher cônjuge, em 73,8% dos casos, ganha menos que a pessoa de 

referência (IBGE, 2008). 

O valor médio mensal do rendimento54 familiar per capita em 2007 era R$ 

624,00. Entretanto, metade das famílias vivia com menos de R$ 380,00 por mês, o 

valor do salário mínimo em 2007. Regionalmente, a distribuição de renda no país 

continua desigual: no Sudeste o rendimento mediano era de R$ 441,00; no Nordeste 

                                                           
54 O rendimento real médio de todos os trabalhos no país atingiu R$ 1.068,39 no ano passado, o 
maior valor desde 2001. O crescimento está relacionado ao aumento da participação de pessoas 
escolarizadas entre os ocupados (IPEA, 2010). 
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onde vive 51,6% da população brasileira, metade das famílias vivia com até R$ 

214,00 e ainda apresenta o maior percentual de pessoas com rendimento familiar 

mensal até meio salário mínimo (SM) per capita. Quando se analisa, apenas, a 

população jovem da região Nordeste (de 0 a 17 anos), o percentual nessa faixa de 

rendimento até meio salário mínimo (SM) per capita passa para 68,1% do total. 

Desses, 36,9% viviam com, apenas, até um quarto do salário mínimo–SM- de 

rendimento familiar. Entre as crianças menores de seis anos do Nordeste, o 

percentual das que viviam com até um quarto (¼) de SM de rendimento familiar é 

ainda mais expressivo: 39,2% (IBGE, 2008). 

Todos esses dados apontam para condições precárias de vida de grande 

parte da população, particularmente na região Nordeste do país, o que ainda mais 

se intensifica com a informalidade do trabalho como condição de sobrevivência em 

populações social e economicamente excluídas55. Na configuração dessas 

condições, atuam fatores importantes como o analfabetismo ainda alto, 

principalmente nas áreas rurais e as características dos arranjos familiares 

associadas a trabalho, idade e rendimento familiar extremamente baixo (até um 

quarto de salário mínimo). Essas informações sociais e econômicas alertam para 

condições do Brasil, mas também para as tendências mundiais.  

Segundo a OIT (2011, p. ix - xi), após três anos de crise a partir de 1988, a 

recuperação econômica em indicadores tais como o produto interno bruto real 

mundial, o consumo privado, a inversão bruta em capital fixo e comércio mundial, 

contrasta com elevado nível de desemprego mundial. O número de desempregados 

se situou em 205 milhões em 2010 e a taxa mundial de desemprego foi 6,2% em 

2010 em face de 6,3% em 2009, muito acima da taxa de 5,6% registrada em 2007. 

As economias não estão gerando suficientes oportunidades de emprego para 

absorver o crescimento da população em idade de trabalhar e os jovens já 

desalentados não estão buscando trabalho ativamente, como mostram as 

estatísticas. A proporção de trabalhadores que vivem com suas famílias na base de 

dois dólares ao dia nos Estados Unidos é 39%, ou seja, nessa base a pobreza 

atinge 1bilhão e 200 milhões de trabalhadores no mundo. Quanto à America Latina e 
                                                           
55 Segundo Oliveira (1997, p. 52), o uso atual do conceito “exclusão” relaciona-se com o chamado 
desemprego estrutural e reporta-nos aos “excluídos” que se tornaram “desnecessários” economicamente, 
pois as empresas capitalistas deles não precisam mais. Mas também diz respeito aos “excluídos” 
desnecessários não apenas econômica, mas, sobretudo, socialmente e que se tornaram “socialmente 
ameaçantes e, por isso, passíve is de serem eliminados”. Esse é o pior lado: ó preconceito, o isolamento, 
a degradação pessoal e moral, e até a marginalização. 
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Caribe, a OIT (2011, p.37) reconhece que o crescimento econômico teve forte 

expansão em 2010 (taxa média de 5,7%) e que os indicadores de curto prazo do 

mercado de trabalho apontam que se está produzindo uma recuperação 

destacando-se o Brasil, Argentina, Colômbia e México. O crescimento de emprego 

nos centros urbanos brasileiros aumentou fortemente e há perspectivas para um 

crescimento constante do produto interno bruto e ainda de diminuição na taxa de 

desemprego da região. Tem havido uma diminuição do número de trabalhadores 

pobres (que vivem com suas famílias na base de dois dólares americanos por dia), 

observando-se uma redução de onze pontos percentuais entre 1991 e 2009, em 

parte graças à ampliação dos programas sociais, principalmente no Brasil. 

Essa crise é mundial e, apenas, mais uma numa série que o capitalismo 

enfrenta. Na reestruturação dos anos de 1970/80 foram atingidos simultaneamente três 

aspectos: o modelo de Estado que assegurava a coesão social e o equilíbrio capital-

trabalho, o modelo de trabalho taylorista fordista que assegurava relações técnicas de 

planejamento, controle, supervisão e gestão de resultados bem como os modos de 

constituição das identidades individuais e coletivas disciplinadas e capazes de 

subordinação aos padrões da produção em série. Desemprego, precarização do 

trabalho, nos diferentes setores da economia e apologia do individualismo e da 

competitividade, se articularam na continuidade, metamorfoseada, do modo capitalista 

de produção (ANTUNES, 1995, 2005; FRIGOTTO, 2003; POCHMANN, 2001). 

Entendemos que a informalidade, no contexto dos processos de acumulação 

capitalista, que articula os modelos da flexibilidade e da reestruturação fordista, 

ambos pautados por regimes e contratos de trabalho mais precários e desregulados, 

manifesta-se através dos trabalhadores terceirizados, temporários, autônomos e 

também pelo trabalho em domicílio e envolve tanto trabalhadores qualificados 

quanto desqualificados, com altas ou baixas remunerações. Dentro de uma mesma 

empresa, pode haver interseção ou variados graus de interdependência entre 

atividades formais e informais, formando, assim, uma conexão sistêmica da 

informalidade com a economia formal. Em resumo, supomos haver nas economias 

informais: a conexão sistêmica com a economia formal, as características especiais 

do trabalho empregado nas atividades informais, e as atitudes do governo em 

direção a não regulação do setor. O uso de formas de precarização do processo de 

trabalho e de produção pequeno-capitalista é o solapamento da organização da 

classe trabalhadora. Reforça nosso raciocínio o depoimento de Harvey (1993, p. 
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145) referindo-se a cidades como Nova York, Los Angeles e Londres, no mercado 

de trabalho em condições de acumulação flexível: “a subcontratação organizada 

abre oportunidade para a formação de pequenos negócios e, em alguns casos 

permite que sistemas mais antigos de trabalho doméstico, artesanal, familiar 

(patriarcal) e paternalista (“padrinhos”, “patronos” e até estruturas semelhantes às 

máfias) revivam e floresçam, mas agora como peças centrais, e não como 

apêndices do sistema produtivo. 

As empresas, na busca pela diminuição dos custos da aplicação do trabalho 

humano, lançam mão, dentre outras coisas, da terceirização ou da “subcontratação 

organizada que abre oportunidade para a formação de pequenos negócios” 

(HARVEY, 1993, p. 145), inclusive por meio de cooperativas de mão de obra. Já os 

trabalhadores, por sua vez, tomam suas próprias iniciativas de luta pela 

sobrevivência, incluindo também a constituição de cooperativas, seja por meio da 

recuperação de empresas falidas ou em crise, seja pela reunião em torno de 

cooperativas populares no contexto da economia solidária (SINGER, 2004; SINGER; 

SOUZA, 2000). 

Razeto (2004a) assinala que a organização de numerosas atividades 

produtivas e comerciais pequenas, cujos protagonistas são os grupos sociais 

empobrecidos dos bairros e populações marginais, tem alterado o cenário dos 

maiores centros urbanos dos países latinos-americanos, não tanto pelos conceitos 

que já existiam de alguma maneira, mas pela extensão que vêm adquirindo. Essas 

atividades são identificadas por muitas expressões tais como: economia informal, 

pequena produção popular urbana, economia submergida, economia invisível, 

economia de subsistência, economia popular. Embora esses termos estabeleçam 

cortes epistemológicos na realidade que identificam, todos eles abrangem algumas 

modalidades comuns: a) o trabalho por conta própria de trabalhadores 

independentes que prestam serviços em pequena escala, b) as microempresas 

familiares, de uma pessoa ou de dois ou três sócios, que produzem e comercializam 

em pequena escala e c) as organizações econômicas populares, isto é, pequenos 

grupos ou associações de pessoas e famílias que se unem e gerenciam em comum 

seus escassos recursos para desenvolver em comum, atividades geradoras de 

renda ou provedoras de bens e serviços que satisfazem necessidades básicas de 

trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, entre outras.  
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Nessa conjuntura descrita pelos indicadores elencados, tem se construído uma 

“nova economia”, expressão utilizada por Cattani (2003) para designar várias formas 

de organizar a produção material e os serviços, que aparecem como alternativas à 

economia capitalista, e que são as empresas autogestionárias e cooperativas. O 

trabalho em associação, cooperativo, e em outras formas de produção autônoma e 

coletiva é visto como alternativa de enfrentamento ao desemprego e à falta de fonte 

renda, tal como o emprego formal56. Outra denominação para essas atividades é a 

de economia solidária abrangendo as experiências que correspondem às “formas de 

organizar a produção, a distribuição e o crédito por princípios solidários” (SINGER, 

1999a, p. 27). A “economia solidária surge como um modo de produção e 

distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que se 

encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado e trabalho” (SINGER; 

SOUZA, 2000, p.13). 

Uma distinção precisa ser considerada quanto ao conceito de produção 

associada com dois sentidos: um de trabalho associativo ou processo em que os 

trabalhadores se associam na produção de bens e serviços, outro como modo de 

produção de produtores associados que seria baseado na propriedade coletiva dos 

meios de produção, na gestão coletiva do processo e na socialização dos frutos do 

trabalho (TIRIBA, 2008). O primeiro sentido encontra-se presente na expansão de 

associações cooperativas que se dá funcionalmente às necessidades de 

flexibilidade na atual estruturação capitalista (ANTUNES, 1999). Essas experiências 

não visam transformar as relações capitalistas de produção, mas se baseiam na 

propriedade e/ou posse dos meios de produção e o controle do processo de trabalho 

pelos trabalhadores. Por essa razão, no Brasil, “as associações cooperativas e 

outras formas de produção associada que se contrapõem à economia capitalista têm 

sido identificadas como cooperativismo popular ou cooperativismo autogestionário” 

(TIRIBA, 2008, p.83). Nesse sentido, ao cooperativismo tradicional já instalado nos 

limites permitidos pelo sistema do capital, contrapõe-se o cooperativismo 

autogestionário e solidário, de caráter popular, que assume os elementos filosóficos 

originários do cooperativismo, tais como: 

 

                                                           
56 Para uma análise rápida do contexto histórico internacional e nacional e também do atual estágio 
do movimento social da Economia Solidária no Brasil, ver o estudo de Amorim e Araújo (2004). 
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[...] a primazia do ser humano (seja ele trabalhador, consumidor, tomador de 
crédito, etc.); a busca do “justo preço”; a introdução de relações solidárias e 
cooperativas nas transações; a abolição do sistema assalariado; e a 
construção de uma eco-sociedade cooperativa, gestora de um projeto 
próprio de desenvolvimento e capaz de estabelecer laços ao mesmo tempo 
comerciais e solidários entre si e com outros povos. (ARRUDA, 1996, p.21). 

 

Esses princípios do cooperativismo articulam-se também no conceito 

proposto por Gaiger (1999) de economia popular solidária que inclui as formas de 

atividades econômicas envolvendo diferentes setores produtivos e categorias sociais 

mescladas, que se organizam, também, de formas variadas em associações, 

cooperativas, empresas de pequeno e médio porte e cujas origens tanto podem 

basear-se em vínculos comunitários ou familiares como resultar de lutas coletivas de 

trabalhadores urbanos e rurais a partir de mobilizações de caráter político. Nesse 

conceito, pode se considerar presente uma economia alternativa, porque se 

diferencia das relações fundadas na lógica capitalista. É possível, também, nela 

situar alternativas econômicas, que podem significar empreendimentos viáveis com 

os quais os trabalhadores desempregados possam vir a recriar suas vidas, com a 

preocupação para não perder de vista os limites e contradições dessas novas 

experiências (GAIGER, 1999; RIBEIRO, 2001). 

A economia considerada popular constitui forma de garantia das 

necessidades básicas, materiais e imateriais, através da utilização da força de 

trabalho e dos recursos disponíveis dos setores populares, nas suas atividades 

econômicas e práticas sociais (ICAZA; TIRIBA, 2003). Ela, também, se encontra 

ligada diretamente à reprodução ampliada da vida, transcendendo a obtenção de 

ganhos materiais (CORAGGIO, 2000a, 2000b). 

Segundo Razeto (1999), as experiências de associativismo, cooperativismo 

e de economia popular, contribuem para resgatar os sujeitos e suas relações 

cooperadas e solidárias para além do plano das relações meramente capitalistas. No 

entanto, nas referências da teoria e da análise econômica das mais variadas 

correntes não se encontra a solidariedade; quando muito se fala em cooperação, 

mas com um significado técnico que se remete mais à necessária complementação 

de fatores ou interesses do que à livre e gratuita associação de vontades. Uma 

exceção reside no discurso e experiência do cooperativismo, mas esse tem 
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encontrado grandes dificuldades para tornar presente seu conteúdo ético e 

doutrinário na análise científica da economia57. 

Como formulação teórica, a economia de solidariedade caracteriza-se por 

articular a solidariedade, a autogestão e a cooperação, o que a diferencia da lógica 

econômica capitalista.  Associando economia popular e economia de solidariedade, 

a economia popular de solidariedade é definida como  

 

[...] aquela parte da economia popular que manifesta alguns traços 
especiais que permitem identificá-la também como economia de 
solidariedade, ou, pelo contrário, é aquela parte da economia de 
solidariedade que se manifesta no contexto da que identificamos como 
economia popular. (RAZETO, 1999, p. 45 apud RIBEIRO, 2001, p. 25-26).  

 

Na prática, essa articulação enfrenta dificuldades, e, ao discuti-las, Razeto 

(1999) identifica caminhos entre os quais se destaca o surgimento de uma economia 

popular, na realidade de pobreza e de marginalidade, em atividades múltiplas e 

diversas voltadas para a subsistência e para a vida cotidiana, e que operam e se 

expandem na busca de interstícios e oportunidades no mercado combinando 

recursos e capacidades de trabalho, tecnológicas, organizacionais e comerciais de 

caráter tradicional com outras de tipo moderno. 

Outro caminho importante para a economia de solidariedade parte do mundo 

do trabalho, constituindo uma atividade social que pressupõe existir, na maior parte 

dos processos, a complementação e a cooperação ativa e direta de vários 

trabalhadores. Sendo assim, o trabalho geral entre aqueles que o realizam cria e 

estabelece vínculos de solidariedade, por vários motivos que se reforçam 

mutuamente. Um desses motivos é a necessidade técnica de complementação entre 

tarefas, funções e papéis; outro motivo é a horizontalidade em que se situam os 

trabalhadores participantes de um mesmo processo produtivo e, finalmente, uma 

razão importante é a experiência de fazer algo junto a outros trabalhadores, de 

compartilhar objetivos e interesses similares, de ter condições de vida semelhantes, 

de experimentar os mesmos problemas, necessidades e situações práticas, de 

                                                           
57 As organizações, criadas sob a concepção solidária, localizam-se no mercado e, 
conseqüentemente, situam-se no âmbito da concorrência, enfrentando, assim, as restrições impostas 
pelo jogo da concorrência. Já há experiências para expandir a cooperação nas relações com outros 
grupos e diferentes instituições que realizam atividades de promoção, capacitação, assessoria e 
doação de recursos materiais. É preciso ultrapassar as “franjas do mercado” do mesmo grupo social 
dos trabalhadores, compor uma alternativa ao mercado e conseguir a criação de políticas públicas, na 
perspectiva de ação do Estado, de fomento às organizações solidárias (REIS; NASCIMENTO, 2008). 
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conviver num mesmo espaço por tempo prolongado e de se comprometer e 

colaborar na produção de um mesmo bem, o que possibilita desenvolver relações de 

companheirismo. Nesse sentido, cultura de solidariedade e cultura de trabalho se 

relacionam e, ao mesmo tempo, se confundem. 

A questão da participação social e do protagonismo, particularmente de 

jovens, mulheres e indivíduos discriminados por razões diversas, constitui outro eixo 

da solidariedade. É pela participação que as pessoas se comprometem em um 

projeto e empresa comum, em cuja realização assume e compartilham 

responsabilidades e atuam como sujeitos coletivos, associativos ou comunitários, 

que aproximam sua consciência e vontade, suas ideias, objetivos, interesses e 

aspirações, na tomada de decisões a respeito de atividades e de processos. 

Portanto, a participação incorpora solidariedade na economia ao torná-la presente e 

operante na gestão e na direção dos processos seja sob a forma de cooperação no 

exercício de autoridade seja como gestão associativa e solidária. Os outros 

caminhos para a economia de solidariedade compreendem a ação transformadora e 

de luta por mudanças sociais, a preocupação com o desenvolvimento econômico 

alternativo, sustentável e integral, a consideração ecológica, a problemática de 

gênero e da família, a questão dos povos e etnias originários do continente e a 

questão da espiritualidade (RAZETO, 1999).  

Considerando toda a variedade de conceitos analisados, percebemos um 

núcleo de sentidos atribuídos aos empreendimentos solidários compreendidos como 

aqueles onde, além de haver realmente relações de trabalho autogestionárias, 

solidárias e democráticas entre seus membros, a solidariedade se manifesta em 

relação à comunidade envolvente, demonstrando assim uma vontade política de 

transformação das relações sociais e, por consequência, da sociedade. Gaiger 

(2000) articulou, nesse conceito, aspectos assinalados por vários autores, 

identificando nos empreendimentos econômicos solidários  

 

[...] as seguintes características: primeiramente, combinam a busca de 
eficiência e viabilidade com o aprimoramento dos princípios cooperativos e 
democráticos; combinam, por outro lado, sua autonomia de gestão com 
uma atitude de responsabilidade e de envolvimento social; por fim, 
conjugam a obtenção de resultados econômicos com outros benefícios, no 
plano da educação, da qualificação profissional, da cultura e assim por 
diante. (GAIGER, 2000, p. 177). 
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Como já nos referimos na introdução deste trabalho, optamos pela 

denominação de empreendimentos econômicos solidários para abranger as 

diferentes vertentes de organizações baseadas em autogestão, cooperação e 

solidariedade. Neles é central o trabalho precarizado (des-formalizado) se erigindo, 

transmutando-se, solidariamente como força edificante capaz de concorrer com o 

capital, e impor-lhe uma alternativa, isto, claro, aproveitando-se das regras do 

mercado. Ademais, existe uma concordância quanto ao caráter alternativo dessas 

novas experiências e ao fato de estarem possibilitando, além de crítica ao sistema 

econômico capitalista, a emergência de um novo modo de organização do trabalho e 

das atividades econômicas em geral na perspectiva de economia alternativa 

(GAIGER, 1998, 2002; SINGER; SOUZA, 2000; MANCE, 2000; RAZETO, 1999, 

2004a, 2004b; TIRIBA, 1997). Embora não se encontrem teorias e modelos 

alternativos portadores de uma nova totalidade, em ruptura plena com as 

determinações atuais, formas de existência individual e coletiva que escapam ao 

sistema social capitalista e com ele se confrontam, são colocadas no horizonte do 

possível (SANTOS, B., 2002a). Por outro lado, são apontadas as contradições em 

que erigem essas novas organizações de trabalho e nelas, as práticas e valores 

calcados na solidariedade e na democracia coexistem com outros baseados no 

individualismo e na desigualdade (QUIJANO, 2002; CORAGGIO, 2000a, 2000b). 

Apenas, na medida em que os trabalhadores “saiam e se libertem das regras do 

jogo do capitalismo e se exercitem em práticas sociais que o conduzam a 

reapropriação do controle do seu trabalho, dos seus recursos e dos seus produtos” é 

que “poderão defender-se melhor do capital e, inclusive, poderão aproveitar as 

regras capitalistas do mercado” (QUIJANO, 2002, p.486).  

Levando em conta a diversidade de atividades daqueles que, na 

impossibilidade de assegurar o trabalho assalariado, mobilizam sua capacidade de 

trabalho e os escassos recursos de que dispõem para produzir seus próprios meios 

de sobrevivência, Tiriba (1997) sinaliza que os conceitos de economia formal e 

informal não são suficientes para explicar a complexidade do atual tecido social e 

que a racionalidade da economia popular não se caracteriza pela acumulação de 

capital, mas fundamentalmente pela reprodução da própria vida. A autora dedica seu 

estudo às organizações econômicas populares e busca apreender as motivações e 

práticas dos trabalhadores associados, as relações de mercado e os vínculos que 

estabelecem com os movimentos populares e com a comunidade local. Em sua 
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análise, são explicitados processos educativos que, ali, se materializam e integram 

uma cultura do trabalho que contém elementos contraditórios que reproduzem a 

ordem capitalista e ao mesmo tempo se manifestam como relações sociais e 

econômicas de novo tipo.  

No que se refere à existência de solidariedade nas atividades desenvolvidas 

em novas organizações de trabalho, Tiriba (2000) relata que, conforme respostas 

dos próprios trabalhadores, essas experiências valorizam os sujeitos e o trabalho 

desenvolvido por eles. Nesse sentido, percebemos que esses empreendimentos 

solidários trazem sua contribuição ao processo emancipatório dos trabalhadores, no 

que se refere à organização, sistematização e relações nos processos de trabalho, 

pois a solidariedade abordada no referido estudo não corresponde ao humanismo 

cristão, mas ao processo de conscientização do coletivo em relação à humanização 

nas relações e desenvolvimento dos processos de trabalho. Percebemos, também, 

que esses empreendimentos populares e solidários contribuem para uma lógica 

diferenciada em relação ao sistema capitalista, pois a solidariedade e a alternância 

das tarefas se fazem presentes, mesmo com a inserção desses empreendimentos 

coletivos no sistema capitalista. É pela união nos processos de trabalho de seus 

integrantes, que esse tipo de economia (solidária) vem gerando renda e, de modo 

ainda inicial, uma consequente melhoria de vida aos seus participantes (TIRIBA, 

2000). 

Considerações críticas são feitas por Ribeiro (2001, p.25) advertindo que 

“essas experiências de economia popular solidária constituem alternativas buscadas 

diante do desemprego e da negação dos direitos sociais, mas não se tornam 

solidárias só por isso”. Essas organizações solidárias precisam construir-se como tal 

porque os trabalhadores, reunidos em cooperativas, se estiverem seduzidos pelos 

apelos do mercado podem ser tentados a reproduzir os mecanismos de exploração 

do capital. Ribeiro (2001, p.24) chama a atenção para contradições presentes nas 

experiências de economia popular solidária e explicita questões, tais como  

 

[...] o crescimento e a despolitização [...], a substituição do trabalho político-
organizativo pelas empresas cidadãs, as relações do chamado terceiro 
setor com o Banco Mundial (BM), visando obter financiamentos para aplicar 
em políticas sociais que originalmente deveriam estar a cargo do Estado 
(RIBEIRO, 2001, p. 24).  
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Percebemos, então, o risco ou a tendência de que se expanda o trabalho 

parcial, temporário, precário, subcontratado e “terceirizado”, principalmente por meio 

de cooperativas de mão de obra sendo utilizadas pelas empresas, na busca de 

diminuição dos custos. Nesse sentido, como essas categorias de trabalhadores 

sofrem a precariedade do emprego e da remuneração, a regressão dos seus direitos 

sociais e a ausência de proteção e expressão sindicais, podem estar ocorrendo a 

subproletarização do trabalho vinculada à economia informal. A previsão pode estar 

se tornando realidade: “a tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de 

trabalhadores ‘centrais’ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos” (ANTUNES, 1995, p.39).  

Perguntamo-nos sobre as mudanças conseguidas em autogestão, 

cooperação e solidariedade nos EES e retomamos a reflexão de Ribeiro (2001, p.24) 

em que ela destaca: “ao invés da conquista da autonomia, as experiências [...] 

poderão significar a manutenção do individualismo e da dependência através de 

trabalhos meramente assistenciais”. Por isso, as experiências de trabalho 

cooperativo não podem ser idealizadas, mas devem constituir objeto de reflexão 

crítica pelos trabalhadores.  

Entendemos que é cada vez mais clara a relevância de se discutir o tema da 

autogestão de forma crítica e a questão da formação quanto à nova cultura do 

trabalho solidário. Nessa forma de organização do trabalho, as relações devem 

envolver harmonia de igualdade e autoridade compartilhada bem como ênfase na 

cooperação em lugar da competição. Como a experiência de trabalhar como 

participante de um EES é muito diversa daquela vivida como empregado (a) em uma 

empresa capitalista, para os trabalhadores associados, é fundamental que todos 

desenvolvam capacidades comunicativas, educativas, de tomada de decisão e de 

autonomia para organizar interesses, habilidades sociais necessárias à prática no 

EES. Sempre haverá diferenças materiais relacionadas com as não materiais, 

sobretudo com os níveis educacionais bem como diferenças de capacidades 

representacionais, comunicativas e expressivas e ainda diferenças de oportunidades 

e de capacidades para expor interesses e participar, autonomamente em processos 

de decisão. Essas diferenças tanto poderão inibir mudanças de posições nas 

relações entre os atores que as protagonizam quanto poderão ainda, e ao contrário, 

abrir novos caminhos. 
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Ao longo das análises feitas com base nos estudos sobre os 

empreendimentos que buscam uma nova institucionalidade do trabalho (EES), 

evidenciamos a questão dos processos de aprendizagem não formais ou não 

escolarizados e de construção de saberes que ocorre pelo e no trabalho. Embora o 

processo do trabalho seja em si educativo, no sistema do capital, a posse dos meios 

de produção, a intensificação do ritmo da produção com vistas ao máximo de 

produtividade possível e, por conseguinte, a subsunção real do trabalho ao capital 

configura o trabalho alienado e contribui para a desarticulação e desapropriação dos 

saberes da experiência e para a desqualificação do trabalhador. Para se identificar 

“uma cultura do trabalho como sendo de novo tipo” é necessário que sejam 

assegurados os pré-requisitos: “a propriedade e a posse coletiva dos meios de 

produção, o controle sobre o processo e o produto do trabalho, e que a força de 

trabalho deixe de ser uma mercadoria. Para que ela se constitua na sua plenitude, é 

preciso também romper com o sistema capitalista” (TIRIBA, 2008, p. 91). Tais 

requisitos correspondem aos elementos da emancipação na concepção de Marx 

(1974, 1983, 1984).  

Coerentes com a perspectiva marxiana, as dimensões educativas da 

economia solidária, segundo Tiriba (2008, p.79), relacionam-se com as concepções 

teórico-metodológicas nas quais “enfatizam-se os aspectos éticos das relações 

sociais, em especial, a cooperação e a solidariedade (educação humanista)”; que 

situam “no resgate da cultura popular e nos pressupostos da educação popular, a 

possibilidade de uma práxis libertadora e emancipadora; (educação emancipadora)” 

e que consideram “o trabalho como instância e princípio educativo; ênfase na 

necessidade de superação da sociedade capitalista (educação integral)”. Essas 

concepções permeiam “uma cultura do trabalho de novo tipo” (TIRIBA, 2001, p.343), 

que corresponde à construção de práticas, conhecimentos e valores nas relações de 

convivência e de produção baseadas em solidariedade, cooperação e autogestão.  

 Para orientar este estudo, a definição, resultante da pesquisa de Tiriba 

(2008), apresenta os elementos a serem considerados com suas bases teóricas 

claras. 

 

Cultura do trabalho diz respeito aos elementos materiais (instrumentos, 
métodos, técnicas, etc.) e simbólicos (atitudes, ideias, crenças, hábitos, 
representações, costumes, saberes) partilhados pelos grupos humanos – 
considerados em suas especificidades de classe, gênero, etnia, 
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religiosidade e geração. Determinada em última instância pelas relações de 
produção, nos remete a objetivos e formas sobre o dispêndio da força de 
trabalho, maneiras de pensar, sentir e se relacionar com o trabalho. 
(TIRIBA, 2008, p.85) 

 

Embora nem sempre reconhecida pelos próprios trabalhadores, tampouco 

pela academia, os elementos da cultura do trabalho são saberes e processos 

pedagógicos, que se constituem mediando as condições objetivas e subjetivas do 

processo produtivo. Na dinâmica da produção, propriamente dita, que é fonte de 

saberes práticos, adquiridos e produzidos no processo de trabalho, há limites 

colocados pelo não domínio de tecnologia e de fundamentos por parte dos 

trabalhadores e que dificultam o domínio por eles dos meios de produção para seus 

próprios objetivos. 

 

Configurando-se como um processo práxico-educativo de criação de novas 
concepções de mundo, a produção associada é uma “escola” que pode 
contribuir não apenas para driblar o desemprego e outras contradições 
entre capital e trabalho, mas para que a classe trabalhadora descubra que o 
capitalismo não é um sistema inexorável. (TIRIBA, 2008, p. 91). 

 

No entanto, as organizações produtivas mudam seus modelos e meios de 

produção de mais-valia. Como analisa Tavares (2004) em sua obra, o padrão 

produtivo flexível enfrenta a crise do capital, das décadas de 1970 a 1990, 

defendendo o trabalho por conta própria ou o trabalho autônomo. A indústria 

toyotista, diferentemente da fordista, prioriza a horizontalidade nas relações pro-

dutivas. Assim, em lugar da indústria vertical, que produzia o produto em seu todo, 

esse novo modelo é conformado por um núcleo, espécie de empresa-mãe, 

circundado por pequenas empresas que funcionam como se fossem os antigos 

departamentos da empresa fordista e que produzem por partes que, ao final, se 

juntam. Esse arranjo explica o fenômeno da terceirização, mecanismo que se 

propaga e que se traduz em diferentes formas de organização da produção, 

propiciando novas modalidades de exploração, algumas delas sob a ilusão do 

trabalho autônomo58. No atual contexto histórico, de regime de acumulação flexível, 

o discurso das funções sociais da informalidade e da formação do trabalhador gira 

em torno de empregabilidade, empreendedorismo e cooperativismo bem como de 

                                                           
58 A flexibilidade do trabalho (ilusão de trabalho autônomo) em curto prazo afeta negativamente a vida 
profissional e social e também fomenta a ordem ideológica dominante, afastando o ideal de 
transformação. (TAVARES, 2004, p.55). 
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organizações em cooperativas, grupos, associações, micro e pequenas empresas, 

através das quais é disponibilizada a força de trabalho para ser explorada pelo 

capital, mediante relações que nada têm a ver com o que conhecemos como 

emprego. 

No contexto em que as relações entre empresas capitalistas e cooperativas 

se estreitam, Singer (2004) diferencia entre cooperativas de trabalho e cooperativas 

de mão-de-obra, tomando, como ponto de partida, o modo como a atividade de 

trabalho é realizada e enfatizando o maior ou menor grau de dependência dos 

cooperados em relação ao comprador dos produtos ou dos serviços da cooperativa. 

Em outros termos, refere-se ao maior ou menor grau de autonomia e de controle dos 

trabalhadores sobre seu próprio trabalho e sobre a gestão da cooperativa. As 

cooperativas de trabalho são as que vendem o produto do trabalho dos membros, 

desde que seja feito com meios próprios de produção e em recinto da cooperativa.  

As cooperativas de “mão-de-obra” são as que vendem o produto do trabalho, sendo 

o serviço efetivado com meios de produção da empresa no seu local. Esses tipos de 

interação com a empresa capitalista fazem com que não haja qualquer vínculo com 

os princípios do movimento cooperativista naquelas cooperativas que funcionam 

terceirizadas para empresas e, que, em geral, foram organizadas por essas mesmas 

empresas, ou ainda, integram programas estatais de geração de renda. 

Além de situarmos aqui a contradição que envolve as funções sociais de 

associações e cooperativas denominadas de EES, apontamos três diferentes 

perspectivas educativas mistificadoras, apresentadas sob a ótica do capital:  

 

• educação para a empregabilidade, calcada no desenvolvimento de 
competências (para tornar vendável a força de trabalho no mercado 
capitalista);  

• educação para o empreendedorismo (para estimular a “gestão do 
próprio negócio” e/ou tornar-se patrão de si mesmo); e  

• educação para o (falso) cooperativismo (para garantir a flexibilização 
das relações entre capital e trabalho). (TIRIBA, 2008, p. 73). 

 

Contrapondo-se a esses eixos, a pedagogia da produção associada “tem 

como objeto de pesquisa e de ação a socialização, produção e mobilização de 

saberes teórico-práticos que contribuam para a formação omnilateral59 e para 

                                                           
59 A formação omnilateral do sujeito conforme definição gramsciana constitui a condução para um 
equilíbrio harmônico de todas as faculdades intelectuais e práticas através de múltiplas experiências 
histórico-sociais. 



 

 

114

emancipação dos trabalhadores associados na produção” (TIRIBA, 2006a, p.4). 

Reivindica-se uma escola unitária que, no horizonte da emancipação humana, 

propicie uma educação integral à classe trabalhadora. Ao invés de uma formação 

instrumental e “imediatamente interessada” para atender às demandas do mercado 

de trabalho, a escola unitária de Gramsci pressupõe uma formação humanista, de 

cultura geral, para todos, que se desenvolve sobre a base da relação entre trabalho 

e educação, não como adestramento nem como formação de técnicos 

especializados.  

Consideramos, como sentido de formação omnilateral, o destaque que Marx 

(2006), em Manuscritos econômicos e filosóficos, atribui à questão da “natureza 

humanizada” com que o ser humano é afirmado no mundo objetivo não, apenas, em 

pensamento, mas com todos os seus sentidos e que esses sentidos são diferentes 

para o ser humano social e para o ser humano não-social. Só através da riqueza 

objetivamente desenvolvida da natureza humana pode a riqueza da sensibilidade 

humana – um ouvido musical, um olho para a beleza da forma, ou seja, sentidos 

capazes de gerar gratificação humana – ser cultivada ou criada. Não apenas os 

cinco sentidos, mas também os chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos 

(vontade, amor, etc.), numa palavra, os sentidos humanos, a humanidade dos 

sentidos – todos esses só emergem para a existência mediante a existência dos 

seus objetos, através da natureza humanizada. Continua sendo necessário criar 

sentido humano apropriado para toda a riqueza da humanidade e da natureza.  

Nosella (2007, p.148) propôs “recorrer à categoria antropológica da 

liberdade plena para o homem, todos os homens” para designar a pedagogia 

marxista. O autor então exemplifica como o processo educativo ou “escola do 

trabalho” que “educa os homens a dominar e humanizar a natureza, em colaboração 

com os outros homens” recuperaria o sentido e o fato do trabalho como libertação 

plena do homem considerando três dimensões fundamentais da interação homem-

natureza: comunicação e expressão, produção e fruição. Ou seja, compete à escola 

do trabalho educar na realização completa do trabalho, com atividades formativas 

rigorosas, formais, disciplinadas e outras de exercício livre responsável e de 

desenvolvimento dos talentos individuais, de estudo, de ciência, de arte, de esporte, 

de tudo que seja: comunicar-se, produzir e usufruir (NOSELLA, 2007, p.150). 

A formação integral do trabalhador encontra os elementos que a favorecem, 

no interior mesmo do processo de trabalho (no mais complexo e em suas formas ou 
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modalidades mais simples), como já teorizaram Marx, Engels, Krupskaia, Makarenko 

e outros. Reforça Gramsci (1982, p. 8) que, “[...] no mundo moderno, a educação 

técnica, estreitamente ligada ao trabalho industrial, mesmo o mais primitivo e 

desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de intelectual”. Portanto, tendo 

como central a natureza ou o caráter educativo do trabalho, os processos de 

formação de trabalhadores pressupõem a apreensão dos fazeres e saberes do 

trabalho que se tecem na cotidianidade do processo de produção (propriamente 

dito), tanto nas empresas sob a direção do capital como nas organizações 

econômicas de iniciativa popular60, seja em busca da sobrevivência imediata, seja 

em busca de fortalecer uma “outra economia”.  

O trabalho nas organizações da economia popular “tanto é fonte de 

produção de bens para a satisfação de necessidades básicas materiais e espirituais, 

quanto é fonte de produção de conhecimentos e de novas práticas sociais”. No 

entanto, a escolarização é necessária para que “o trabalhador possa ter acesso aos 

instrumentos básicos para a aquisição e domínio da cultura e do conhecimento 

científico” (RIBEIRO, 2001, p.26). Concordamos com Antunes (1995), ao salientar 

que o conceito de qualificação dos trabalhadores deve estar objetivamente 

relacionado com sua existência global e concreta em toda a riqueza e complexidade 

que representa, implicando o desenvolvimento da capacidade subjetiva (de ser 

sujeito autônomo de sua própria construção histórica) manifestado em todas as 

esferas de sua existência, rompendo com a alienação e o estranhamento seja em 

que níveis e atividades esses se manifestem. Nesse sentido, lembramos que 

 

[...] em diversos momentos históricos, os trabalhadores têm se tornado 
atores protagonistas dos processos de produção da vida social, ensaiando 
uma cultura do trabalho calcada numa racionalidade econômico-social 
distinta da lógica do capital. Sendo a práxis uma atividade humana em que 
ação/pensamento/ação se apresentam como momentos indissociáveis, é 
ela que permite aos trabalhadores, ainda que contraditoriamente, a (re) 
construção da realidade humano-social. Pela práxis, o conjunto ou uma 
pequena parcela da classe trabalhadora tem enfrentado o desafio de 
produzir “por conta própria” (quer dizer, de forma autônoma) outra forma de 
estar no mundo. Em maior ou menor grau, “pulando o muro da fábrica” para 
intervir em outras instâncias das relações sociais ou circunscritas às “quatro 
paredes” da unidade econômica, esses trabalhadores (e trabalhadoras) têm 
buscado uma organização do trabalho fundada na propriedade coletiva dos 
meios de produção. Se a força de trabalho não é necessariamente uma 

                                                           
60 “O momento da omnilateralidade humana (que tem como formas mais elevadas a arte, a ética, a 
filosofia, a ciência, etc.) transcende evidentemente em muito a esfera do trabalho (a realização das 
necessidades), mas deve encontrar neste plano a sua base de sustentação.” (ANTUNES, 1995, p. 
84-85). 
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mercadoria e se, tampouco, a reprodução social da vida se circunscreve às 
regras das relações capitalistas de produção, um dos desafios da educação 
é a qualificação para o trabalho emancipado, bem como o estímulo de 
experiências autônomas e autogestionárias, sob o controle dos 
trabalhadores. (TIRIBA, 2008, p.74).  

 

Considerando a questão das diferenças e vantagens entre formatos 

coletivos de gestão e de organização do trabalho, identificamos o estudo de Gaiger 

(2006), que abrange 32 EES, estudados em pesquisas precedentes a partir de 1994. 

Em suas comparações, Gaiger (2006) focalizou a autogestão democrática como a 

participação livre e igualitária dos membros dos empreendimentos nas decisões de 

caráter político, estratégico e administrativo; e a autogestão produtiva como o uso 

dos mesmos princípios na organização e na gerência do processo produtivo 

ensejando níveis diferenciados de socialização dos meios de produção e de 

coletivização do trabalho. Sua conclusão é de que a autogestão aplicada ao 

processo produtivo em espaços participativos de análise e deliberação quanto às 

linhas e metas de produção e à organização do trabalho exerce efeitos positivos, 

oferecendo oportunidades para que a criatividade dos trabalhadores se manifeste, 

explore competências adormecidas e confira ao trabalho um sentido positivo e 

estimulante. Embora Gaiger (2006) não tenha definido nesse trabalho o que 

entendeu por criatividade, podemos considerá-la numa perspectiva histórico cultural, 

com base nas ideias de Vygotsky. Segundo Martinez (2009, p.34), quatro aspectos 

têm chamado a atenção nessa perspectiva: a criatividade como produção de 

novidade; a ênfase no processo e não no produto; a criatividade como parte 

consubstancial do desenvolvimento e como expressão das necessidades do próprio 

sujeito nesse processo e o papel da ação criativa no desenvolvimento.  

Outro aspecto nas comparações de Gaiger (2006) foi o uso de 

conhecimentos tácitos pelos trabalhadores. Polanyi (1966 apud NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997), foi um dos primeiros pesquisadores a analisar as dimensões 

tácitas do conhecimento: “podemos saber mais do que somos capazes de 

expressar”. Ele descreve o conhecimento tácito como aquele residente na mente e 

corpo das pessoas e tipicamente desenvolvido através de prática, muitas vezes de 

erro e tentativa. Intuição, confiança, valores, julgamento, crenças são componentes 

tácitos do conhecimento de um indivíduo. É um conhecimento altamente pessoal e 

difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento com outros. 

De forma mais ampliada, Nonaka e Konno (1998) incluem, no conhecimento tácito, 
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as técnicas e habilidades, muitas vezes, referidas como know-how, valores 

pessoais, crenças ou modelos mentais. Também relacionam esse conhecimento ao 

uso dos produtos, à prática na operação dos equipamentos, à experiência adquirida 

na utilização dos sistemas projetados, etc. enquanto Shön (2000) lhe acrescenta o 

talento artístico, pois é uma forma de saber que os profissionais com performances 

superiores detêm. Consideramos que, para as artesãs e artesãos do bordado, esses 

conhecimentos tácitos referem-se às técnicas e habilidades, uso dos produtos, 

operação de equipamentos que são, muitas vezes, referidas como know-how 

desenvolvido pela prática até com ensaio e erro.  

Nas comparações entre EES, Gaiger (2006) constatou que os 

conhecimentos tácitos dos trabalhadores passam a ser compartilhados, como parte 

do empenho de cada um para colaborar para a resolução de problemas. Ademais, a 

cooperação produtiva, sendo legitimada pelo consentimento da maioria, favorece a 

polivalência e a flexibilidade no trabalho. Há também maior implicação pessoal na 

gestão do empreendimento como um todo, na medida em que o trabalho de cada 

um passa a depender de escolhas feitas em conjunto. Dos processos coletivos de 

decisão, decorrem orientações intersubjetivas quanto às questões de valor 

referentes à justiça e à igualdade. Por outro lado, o autor ainda coloca que a 

incorporação de saberes profissionais especializados e sua transferência interna 

para os demais membros do grupo contribuem para que a divisão técnica do 

trabalho não cristalize as diferenças de saberes e de competências iniciais, evitando, 

assim, concentração de poder e discriminações. Embora predominem os processos 

de trabalho desenvolvidos, coletivamente, a alternância de tarefas como 

procedimento que poderia engendrar uma circulação ou socialização de 

experiências e saberes, não ocorre como prática corrente, talvez porque esteja 

condicionada pelos formatos produtivos e pelos requisitos de competência 

indispensáveis a cada função, nos marcos da divisão técnica do trabalho no setor 

produtivo. Portanto, nesse aspecto, há mais adaptação do que mudança (GAIGER, 

2006). 

Os processos educativos, no âmbito das experiências de trabalho solidário 

são considerados por Gadotti e Gutiérrez (1999) como próprios da relação entre a 

economia popular e a educação comunitária. Segundo esses autores, a economia 

popular é uma opção de vida com base em uma produção associada, que trabalha 

valores solidários, de participação, autogestão, autonomia e, apesar de certas 
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ambiguidades, sinaliza para uma nova maneira de ser povo, para uma lógica de 

pensar, produzir e relacionar-se que difere das formas econômicas próprias do 

capitalismo. Nesse sentido, há o desafio de superar a cultura individualista em que 

geralmente, estamos inseridos e, para isso, deve contribuir a educação comunitária 

que não pode estar separada da educação escolar e que deve vincular o produtivo, 

o organizativo e o educativo.  

A compreensão dos processos de aprendizagem e de construção de 

saberes pelo e no trabalho, como sendo integrantes da educação no sentido amplo, 

tem aportes importantes com base em vários estudos como os de Charlot (1997), 

Pineau (2004) e Silva (2007), entre outros. Os percursos de formação e as trajetórias de 

vida, entre os quais os vinculados ao trabalho interagem, e assim, evidenciam a 

relevância da experiência na construção de saberes e na aprendizagem de jovens e 

adultos demonstrando que os tempos formadores são demasiadamente importantes 

para ser reduzidos aos das formações instituídas. Outro aspecto a ser considerado está 

relacionado com “a importância e necessidade dos contextos de formação (formais e 

não formais) tomar em consideração a autoria dos sujeitos da/em formação, 

dimensão fundamental para o seu (auto) reconhecimento social e para a (re) 

construção de identidades" (SILVA, 2007, p. 1).  

Alguns estudos realizados, no Brasil61, têm contribuído para esclarecer sobre 

as relações entre educação e produção e legitimação de saberes no e para o 

trabalho e sobre o desenvolvimento de propostas de formação que permitam a 

apropriação crítica dos trabalhadores de sua experiência de trabalho, questão-chave 

para o desenvolvimento do seu protagonismo e autonomia no trabalho (FISCHER, 

2006; FISCHER; ZIEBELL, 2005; SCHMITZ, 2006). Entendemos que a prática 

cooperativa de pessoas que, juntas, reúnem os meios de produzir, tomam decisões 

a respeito do negócio, são as produtoras de mercadorias e precisam funcionar como 

tal, resulta que elas ao mesmo tempo, produzem a si mesmas, e, portanto, 

constroem conhecimento e se humanizam.  

 

Os homens são seres da práxis. São seres do quefazer, diferentes, por isto 
mesmo, dos animais, seres do puro fazer. Os animais não “ad-miram” o 
mundo. Imergem nele. Os homens, pelo contrário, como seres do quefazer 
“emergem” dele e, objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo com 
seu trabalho. (FREIRE, 1987, p.121). 

                                                           
61 É valiosa a bibliografia sobre educação e formação em economia solidária, organizada por Tiriba et 
al (2006). 
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O estudo de Fischer (2006) delineia uma perspectiva de pesquisa das 

relações entre educação cooperativa62 e produção e legitimação de saberes no e 

para o trabalho associado, que caracteriza as cooperativas e se diferencia por 

definição, do trabalhado assalariado e do trabalho autônomo. Uma fundamentação 

teórica e metodológica é proposta pela autora, articulando-se o entendimento 

construído no âmbito da educação popular com a questão teórica e metodológica da 

Ergologia (SCHWARTZ, 2000a, 2002, 2004; SANTOS, E., 2000, 2003) e, ainda, com 

metodologias de pesquisa e formação inspiradas nas biografias formadoras 

(JOSSO, 1999).  

Da educação popular, consideramos a orientação da práxis crítica cujo 

recurso de sistematização da experiência, constitui-se, basicamente, num caminho 

de investigação-formação-ação que permite, criticamente, aos trabalhadores 

reconhecerem limites, possibilidades e contradições que emergem de suas práticas 

e demandam explicações (FISCHER, 2006). Da Ergologia, a perspectiva de 

atividade de trabalho como algo sempre em movimento, com implicação dos sujeitos 

singularmente envolvidos é referencial para estudar a dinâmica e os processos de 

formação e de construção de saberes da economia popular e solidária. As relações 

entre trabalho prescrito e trabalho real orientam a análise das normatizações que 

têm sido construídas pelos conhecimentos estruturados como um “dever ser” e das 

renormatizações que vão ocorrendo no cotidiano do trabalho. Nele, podemos 

estudar como os trabalhadores experimentam um determinado “uso de si”, recriando 

o que estava, supostamente, antecipado, mas também experimentam "uso de si por 

si", já que renormalizam as prescrições e criam estratégias singulares para enfrentar 

os desafios do seu meio. As narrativas orais e escritas, como recursos no processo 

de pesquisa-formação, viabilizam a “rememoração” e “apropriação consciente” de 

vivências significativas de cooperação e de saberes de cooperação que os 

trabalhadores vêm produzindo ao longo de suas vidas. Portanto, esse referencial 

pode contribuir para “conhecer os saberes cooperativos e não cooperativos se 

produzindo nos empreendimentos econômicos populares e solidários” oferecendo 

“subsídios para se pensar a relação entre saberes da experiência e conceitos nos 

processos formativos para a cooperação” (FISCHER, 2006, p.157). 

                                                           
62 O movimento cooperativista integra as iniciativas de economia popular e solidárias. 
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Em outro estudo, Fischer e Ziebell (2005) analisam saberes de quinze 

mulheres, moradoras de periferias urbanas, que trabalham em dois 

empreendimentos econômicos solidários. A perspectiva desenvolvida é de 

“identificação, reconhecimento, valorização e ressignificação dos saberes da 

experiência para afirmação histórica do ser humano e do trabalho, preocupada com 

o valor de uso63, mais do que com o valor de troca implicados” (FISCHER; ZIEBELL, 

2005, p.3), cujos principais fundamentos constam nos trabalhos de Correia (1997), 

Santos, E. (2000), Schwartz (2003) e Tiriba (2000).  

Para as mulheres entrevistadas por Fischer e Ziebell (2005), a vida na 

comunidade e a gestão comunitária proporcionaram a geração de saberes políticos 

organizativos, de solidariedade, de gênero e uso de saberes-fazer aprendidos em 

casa. A partir da inserção em atividades e relações sociais de emprego formal, as 

mulheres aprenderam a dar valor ao emprego e a valorizar um salário regular para 

ter alguma segurança na vida e, de forma ampla, para ter reconhecimento social na 

sociedade. Conforme relato das pesquisadoras, segundo as entrevistadas, a família, 

a comunidade, os espaços de trabalho informal e formal se constituem em lugares, 

onde elas produziam saberes e sentidos para sobreviver e viver dignamente e nos 

quais a experiência formadora, a re-cognição e o saber popular se complementam. 

Consideramos importante assinalar que, embora não tenham sido tão significativas 

as mudanças em termos emancipatórios para essas mulheres, a produção e o 

trabalho modificaram, de alguma maneira, seus modos de ser e de viver, pois: 

 

o primeiro ato histórico destes indivíduos, pelo qual se distinguem dos 
animais, não é o fato de pensar, mas o de produzir seus meios de vida [...]. 
Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles [...] O que os 
indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção 
(MARX; ENGELS, 1977, p. 28). 

 

O trabalho de Schmitz (2006) aborda os saberes produzidos no trabalho 

focalizando uma associação de trabalhadores urbanos de recicláveis orgânicos e 

inorgânicos que atuam em condições gerais (humanas e materiais) bastante 

precárias, mas, mesmo assim, criaram uma identidade coletiva própria e estão 

conseguindo, gradualmente, uma melhor estruturação e melhores resultados 

materiais e subjetivos. Nessa associação, encontra-se um associado protagonista, 
                                                           
63 O valor de uso é a base material onde se apresenta uma relação econômica determinada - o valor 
de troca; objetiva-se no consumo, responde às necessidades materiais e espirituais determinadas 
historicamente e constitui o conteúdo material da riqueza. A seção 3.1, no capítulo 3, trata do tema. 
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um sujeito inacabado, que se desenvolve nas práticas diferenciadas de trabalho e de 

relacionamento, produzindo novos saberes. Nas entrevistas realizadas, o grupo 

relatou alguns saberes que, no seu entendimento, são necessários para trabalhar na 

Associação, destacando-se: o conhecimento do coletivo, do trabalho em grupo, do 

grupo em si; o conhecimento técnico da reciclagem; as relações políticas do coletivo. 

Foram citados, ainda, saberes como cooperar para o trabalho coletivo, o que requer 

uma maior aprendizagem e mudança cultural. Portanto, esses trabalhadores 

estavam construindo saberes diferenciados, através de práticas diferenciadas de 

trabalho e de relacionamento, saberes que, na sua grande maioria, não eram 

aqueles legitimados pelo sistema hegemônico. Ressaltamos que essas novas 

práticas ainda são revestidas de uma fragilidade inclusive de certo receio sobre a 

apropriação desses saberes e dos seus resultados. Esse estudo nos mostra que os 

trabalhadores ao refletirem tendo como ponto de partida a prática e as relações 

entre si, vão identificar as necessidades imediatas que precisam ser resolvidas, irão 

aprender e construir saberes na troca de experiências e tomar consciência de 

situações reais.  

 

São Marx e Engels que dão suporte a esta conclusão, quando afirmam ser 
a práxis o fundamento do conhecimento, posto que o homem só conhece 
aquilo que é objeto ou produto de sua atividade e porque atua conhece 
praticamente, o que conferirá materialidade ao pensamento. (FRIGOTTO, 
2003, p.58). 

 

As contribuições de Schwartz (2000a, 2000b, 2002, 2003, 2004) e de Eloisa 

Santos (2000, 2003) articulam-se às de Tiriba (2001) já analisadas neste estudo e 

revelam a importância e as bases de um estudo sobre os processos de formação e 

da construção de saberes de trabalhadores no âmbito dos empreendimentos 

solidários.  

O trabalho de pesquisa de Schwartz (2000a, 2003, 2004) denota a 

complexidade e a historicidade do conhecimento no trabalho, a partir de quem vive 

as situações de trabalho, ou seja, dos próprios trabalhadores. Esse autor assinala, 

também, que, na reconstrução dos percursos e trajetórias de respostas de 

trabalhadores em situação-problema, é a produção de saber que se manifesta na 

sua relação com o trabalho, ou seja, a relação entre as atividades e os 

conhecimentos incorporados e/ou mobilizados. Schwartz (2003) supõe que há um 

aspecto sempre parcialmente inacabado das normas e dos saberes formais 
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antecedentes. O autor defende a constante construção dos saberes, levando em 

conta a historicidade e os valores, criticando o modelo de ciência que busca 

“modelos”, como, muitas vezes, ocorre nas ciências sociais, na área de 

administração. A imposição de modelos ao trabalho, “é neutralizar a própria 

dinâmica do pensamento no trabalho” (SCHWARTZ, 2003, p.30). Por isso, devem 

também ser estudadas as relações de antecedência e reciprocidade entre as 

atividades e as aprendizagens, entre os grupos e seus contextos, mas também, e 

principalmente, entre as situações de trabalho e de formação.  

Ao considerar que o trabalho envolve relação entre o prescrito e o real, 

entendemos que ele é, portanto, espaço de decisões e escolhas, sempre baseadas 

ou orientadas por critérios ou valores, Schwartz (2003) conclui que a experiência 

industriosa64 é sempre um trabalho sobre valores, não no sentido de assumir os 

valores universais, mas de colocar valores humanos e sociais em movimento. Em 

síntese, a atividade promove a mediação com o meio através dos valores, 

possibilitando associar o individual e o coletivo, bem como os níveis macro e micro 

da vida social. Como mediação, a atividade está atravessada por contradições 

potenciais e também pode promover transgressão. Assim, é o trabalho humano na 

sua complexidade. 

Para analisar o saber no trabalho, enfatizando-o como espaço de vida, 

possuidor de uma dimensão positiva que é própria também de seus protagonistas, 

Eloisa Santos (2000) estudou uma indústria brasileira de engenharia de projetos em 

equipamentos siderúrgicos. Utilizou a pesquisa que Schwartz (1988) realizava no 

final dos anos 80 e início dos 9065, acerca da produção social, em que este 

“interrogava o trabalho como experiência, individual e coletiva, como “uso de si” que 

pode ser feito por si e por outros” (SANTOS, E., 2000, p.121). Para abordar as 

relações que os trabalhadores da fábrica e da engenharia estabelecem em face do 

saber, a autora recorreu aos estudos de Charlot et al (1991 apud SANTOS, E., 2000, 

p.126). Uma das contribuições consideradas a partir desses estudos é uma 

concepção de sujeito, indivíduo singular, que pode ser definido como um conjunto 

organizado de relações. Nesse sentido, a relação com o saber é o próprio sujeito, na 

                                                           
64 Industriosa é um adjetivo associado à indústria no sentido da qualidade humana de aplicação ou 
esforço sistemático. Há também o sentido de habilidosa ou assídua, como o adjetivo derivado comum 
a partir do século XVI. (WILLIAMS, R., 2007, p. 230-231). 
65O trabalho citado por E. Santos (2000) é: SCHWARTZ, Yves. Expériennce  et connaissance du 
travail . Paris: E. Sociales, 1988.   
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medida em que ele deve aprender, deve se apropriar do mundo e se construir; o 

sujeito é relação com o saber. Para Charlot et al (1991 apud SANTOS, E., 2000, p. 

126)66, é preciso estabelecer uma distinção importante: a relação com o saber ou 

relação ao saber67, que é uma relação social (ou um conjunto de relações) com o 

saber, diferencia-se das relações de saber, que são relações sociais consideradas 

sob o ponto de vista do aprender.  

Entre grupos, como por exemplo, entre os engenheiros e os trabalhadores 

da fábrica estabelece-se um tipo de relação: a relação de saber que tem o saber 

como motivo ou como linguagem. Ocupar tal ou qual lugar nas relações sociais, 

estar engajado em tal ou qual tipo de relações de saber, é ser autorizado, 

incentivado e, às vezes, obrigado a investir em certas formas de saber, de atividades 

ou de relações. Entre o engenheiro e o operário existe uma relação de saber: uma 

relação social fundada sobre as diferenças de saber, embora cada um mantenha, 

por outro lado, uma relação com/ao saber. Nessa relação de saber, percebem-se 

projetos, formalizações, prescrições, elaboradas pelos especialistas/engenheiros 

com vistas à operacionalização e execução do trabalho pelos operários. Como 

percebemos, são duas posições e duas formas de saber legitimadas: o pensar na 

engenharia e o fazer na fábrica. Portanto, essa relação constitui uma 

descontinuidade entre concepção e fabricação, entre os que planejam e os que 

executam.  

A relação com o saber, forma de relação com o mundo, relação consigo 

mesmo, relação com os outros, é uma relação com sistemas simbólicos, 

notadamente, com a linguagem. É uma relação simbólica, ativa e temporal que um 

sujeito singular inscreve num espaço social. Portanto, essa relação com/ao saber é 

uma relação de sentido, tem significação e pode mobilizar ou pôr em movimento um 

sujeito que lhe confere um valor, seja considerando um indivíduo ou grupo, por um 

lado, e os processos ou produtos do saber, por outro (CHARLOT, 2000).  O que 

entendemos por saber abrange processos e produtos, assim como o ato de 

aprender, situações, processos, lugares e pessoas que podem especificar esse ato; 

e ainda o fato de saber; os saberes como produtos de uma aprendizagem ou como 

                                                           
66 O relatório de pesquisa (CHARLOT et al, 1991) que foi citado por Eloisa Santos (2000, p. 126-128) 
foi a base para um livro publicado em francês (CHARLOT, 1997) com tradução em português 
(CHARLOT, 2000). 
67 A expressão relação com o saber é correlata à expressão relação ao saber, sendo ambas 
utilizadas por Charlot (2000) e Santos (2000).  
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objetos culturais, institucionais e sociais. (CHARLOT et al, 1991 apud SANTOS, E., 

2000, p. 127).  

A relação ao saber foi identificada por Eloisa Santos (2000, p.128) no interior 

de cada grupo, de engenheiros e de trabalhadores na fábrica, demonstrando uma 

unidade problemática de concepção e execução visando enfrentar os desafios 

colocados pela produção material no âmbito do projeto de absorção de uma nova 

tecnologia de turbinas e de seus eventuais desenvolvimentos. Portanto, essa 

relação ao saber possibilita visualizar o espaço de realização de potencialidades 

presentes no trabalho, de formas de iniciativas que ultrapassam formalizações, 

prescrições, saberes já adquiridos, cristalizados, de mobilização de saberes ou de 

saberes em trabalho. O trabalho concreto é cotidianamente o trabalho de um saber: 

saber a experimentar, saber a produzir, saber sempre em aberto (SANTOS, E., 

2000). 

 

[...] trabalhar é satisfazer uma exigência - produzir - mas, estreitamente 
ligada ao fato de criar, de aprender, de desenvolver, de dominar, de adquirir 
um saber. Trabalhar é procurar preencher certas lacunas do saber e, desse 
modo, as suas próprias. Quer dizer desenvolver, se informar, se formar, se 
transformar, se experimentar e experimentar sua inteligência. (SANTOS, E., 
2000, p. 129). 

 

Essas perspectivas possibilitam elementos para a análise dos processos de 

construção de uma nova cultura do trabalho nos empreendimentos solidários 

(TIRIBA, 2001) e para sustentação teórica à investigação ora apresentada. No 

âmbito dos empreendimentos solidários, como a ABS, como identificaríamos a 

relação com o saber ou relação ao saber (relações com o saber) e as relações de 

saber, que são relações sociais consideradas sob o ponto de vista do aprender?  

Pelas entrevistas, podemos antecipar que as bordadeiras experimentam 

muito mais as relações com o saber e, nesse caso, um determinado “uso de si”, 

recriando o que estava, supostamente, antecipado, mas também experimentam "uso 

de si por si", já que renormalizam as prescrições e criam estratégias singulares para 

enfrentar os desafios de encomendas e de inovações identificadas em feiras ou no 

mercado. Na entrevista de uma bordadeira para esta tese, encontra-se o exemplo. 

 

Sempre que aparece alguma coisa nova, alguma tecnologia nova a gente 
se reúne, são oferecidos cursos. De primeiro era a Associação agora está 
mais ligada com a Cobarts, que está ministrando os cursos até porque ela 
tem menos espaço, mas a gente vem de lá participar aqui; então são cursos 
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de aperfeiçoamento, que às vezes você sabe bordar. Eu digo muito às 
minhas bordadeiras, a gente conversa muito. Eu digo: “_gente vamos 
melhorar. Se eu expuser cinco peças, qual a peça que vocês acham que eu 
vou vender?” Lógico [...] é a mais perfeita. Está vendo? Não precisa eu dizer 
nada, está vendo (CAFRAN). 

 

Por outro lado, a relação de saber é uma relação social em que o saber é 

motivo ou linguagem a investir ou aprender por se ocupar tal ou qual posição na 

Associação ou por desejar ocupá-la e estar se preparando para isso. Assim, podem 

ocorrer diferenças de relação de saber entre grupos, como por exemplo, entre 

bordadeiras que dominam cada etapa do bordado, ou tipo de ponto ou tipo de 

máquina a usar; tudo isso devido à parcelarização do trabalho, tal como exemplifica 

a bordadeira em sua entrevista: “Hoje [quem] aprende a bordar só aprende uma 

atividade, quer dizer, só aprende uma etapa do bordado; [...] Porque se acostumou a 

só fazer aquela atividade na máquina industrial que é só aquilo” (MAÍRA). No 

entanto, a relação de saber poderá ter outra motivação. Segundo essa entrevistada, 

a Associação e o Sebrae começaram a programar cursos de designer de bordado 

com especialistas de áreas técnicas que, embora fora do contexto, deram 

oportunidade de criar design e de levantar a questão da fauna e flora da região. No 

caso da Associação ABS, há uma relativa unidade na relação de saber entre 

bordadeiras dirigentes, designers e executoras das diferentes etapas do bordado, 

constatando-se que há algumas descontinuidades entre as que administram a 

associação, entre as que criam o design do bordado e as que o executam. 

Neste capítulo organizamos fundamentos sobre a construção de novas 

sociabilidades que buscam a emancipação na contemporaneidade. Identificamos 

bases teóricas e metodológicas que constituem uma unidade na elaboração da 

pesquisa e da prática. A participação e a solidariedade constituem as bases de 

apoio sendo preciso exercer dois tipos de imaginação: a epistemológica para 

diversificar saberes; e a democrática, assegurar presença de diferentes práticas e 

atores. Assume-se a cultura popular em suas formas culturais mistas e sincréticas, 

com bases no território, no trabalho e no cotidiano, mantendo “zonas de fronteira” 

em que saberes e práticas se relacionam e sempre estão, de alguma forma, em 

conflito ou resistência. Certeau (1994) alerta que consumidores de produtos, valores, 

ideias são astutos; portanto, cultura popular, no cotidiano, não quer dizer 

uniformização e obediência. E a pedagogia não ficou de fora: diálogo sim; mas 
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pedagogia do conflito, de inconformismo, recusa a trivialização do sofrimento e da 

opressão. 

Para se contrapor ao empreendimento capitalista, há muitas associações 

cooperativas e outras formas de empreendimentos de diferentes sentidos que foram 

analisados e comparados buscando similaridades e diferenças. Segundo 

mapeamento do Senaes (BRASIL, 2011), há no Brasil predominância de 

associações (52% e grupos informais (36%) e de apenas 12 de cooperativas, em 

2008, no mapeamento.  

Baseados nos estudos teóricos, consideramos os princípios e valores, tais 

como: a autogestão, ao invés de heterogestão; a cooperação, no lugar da 

competição; a substituição do individualismo pela solidariedade e a centralidade do 

trabalho e não do capital. Nessa análise, discutimos essas novas formas de 

organização do trabalho que se constroem diante das contradições, novos vínculos 

e formas de sociabilidade e, portanto novas modalidades de conhecimento, de 

formação e redes de trocas de saberes e de experiências que criam elementos de 

uma cultura do trabalho muito peculiar dos trabalhadores que ali atuam e que 

buscam transformar ou substituir o modo de produção excludente.  

Pela análise da relação entre as funções sociais de EES e as condições de 

emprego no Brasil, a partir de alguns dados do IBGE sobre o ciclo de crescimento 

das oportunidades de trabalho formal, redução do número de empregos com carteira 

de trabalho assinada, expansão do nível de ocupação e a queda marginal da taxa de 

desemprego e, nos anos mais recentes, houve aumento líquido dos postos de 

trabalhos ditos formais ou protegidos e a diminuição daqueles vinculados à 

informalidade. Também são fatores a desigualdade e a exclusão, o analfabetismo 

ainda alto, principalmente nas áreas rurais e as características dos arranjos 

familiares associadas a trabalho, idade e rendimento familiar extremamente baixo 

(até um quarto - ¼ - de salário mínimo), representado socialmente como condição 

pessoal mais do que socioeconômica e estrutural, que insistem em se manterem 

apesar dos crescentes programas sociais do governo nos últimos oito anos 

Uma revisão de algumas pesquisas com o propósito de delinear práticas e 

contribuições explicitando-se melhor a questão de processos educativos, de uma 

cultura de trabalho, e de elementos contraditórios nas relações sociais e econômicas 

de novo tipo, articula-se com a discussão de alguns aspectos já identificados no 

estudo de caso das bordadeiras de Caicó. 
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CAPÍTULO 3: TRABALHO E EDUCAÇÃO: APORTES PARA COMPR EENSÃO DE 

SABERES E PROCESSOS PEDAGÓGICOS NA PRODUÇÃO 

ARTESANAL DE BORDADOS  

 

Este capítulo tem como foco uma dimensão muito importante da elaboração 

desta tese: a relação capital-trabalho que é fundamental para pesquisar a cultura do 

trabalho. A razão é que esta tese argumenta elementos de uma nova cultura do 

trabalho em saberes e processos pedagógicos (como práxis educativa) no confronto 

com elementos materiais e simbólicos da cultura do capital nos processos de 

organização e gestão de trabalho pelas próprias bordadeiras, em empreendimento 

econômico solidário. O objetivo é interrogar sobre a consistência e os limites do 

conceito de trabalho no capitalismo e em relação ao trabalho na produção artesanal 

de bordados, sobre como esse trabalho tem sido afetado pelas transformações das 

economias capitalistas e como são as relações em que trabalham os artesãos e as 

artesãs do bordado. E ainda as implicações para os processos de formação e de 

educação que se plasmam na organização e gestão do trabalho e constituem 

elementos da própria cultura do trabalho.  

O capítulo então se desenvolve no enfrentamento do desafio de 

compreender uma das mais complexas categorias da sociologia moderna: o trabalho 

como mediação pela qual os seres humanos se constroem permanentemente ao se 

relacionarem consigo mesmos, com a natureza e com a sociedade. Categoria 

polissêmica pode ter seus sentidos principais reunidos em três dimensões: o 

trabalho em seu significado histórico-ontológico, como intercâmbio orgânico entre o 

homem e a natureza; o trabalho em suas múltiplas formas histórico-sociais e o 

trabalho em sua forma histórica de trabalho assalariado, vigente sob o modo de 

produção capitalista (ALVES, 2005). Ao questionarmos e buscarmos entender esses 

sentidos e sua organização sob o capitalismo, nos defrontamos com os 

antagonismos que assinalam as condições de trabalho criativo e autônomo e as de 

trabalho alienado e estranhado sob o domínio e controle do capital. Além disso, a 

densidade deste capítulo se amplia por considerar a relação educação, trabalho e 

capital68. 

                                                           
68 Ou na ordem inversa como certamente tem outro sentido - capital, trabalho, educação – eixo de 
antiga discussão no GT da ANPED nos anos de 1980-90. 
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Duas seções constituem o capítulo. Na primeira seção, analisamos os 

sentidos do trabalho humano dentre os quais salientamos a tríplice qualidade: de 

revelar o homem a si mesmo, de revelar sua sociabilidade e de transformar o 

mundo, para, em seguida, refletirmos sobre o processo de produção capitalista que 

envolve a conexão entre processo de trabalho, processo de formação de valor e 

processo de valorização. Precisamos ter clareza da diferença entre processo 

simples de trabalho e processo de produção do capital. No processo simples de 

trabalho, a atividade visa transformar matéria natural em produto, ou seja, produzir 

valor de uso; no processo de produção do capital, pressupõe-se a produção da 

mais-valia, que demanda, por sua vez, a produção do valor (valor de troca), que só 

pode ocorrer por intermédio da produção do valor de uso. O que determina a lógica 

de funcionamento da sociedade capitalista é a subordinação do valor de uso 

(trabalho concreto) ao valor (trabalho abstrato), que é a lógica da reprodução do 

próprio valor. O valor de troca, não como o trabalho de quem o executa, mas como o 

trabalho abstratamente geral, que está inserido em um conjunto social e na lógica do 

mercado é trabalho alienado.  

Entendemos que alienação aparece não só como resultado, mas também 

como processo de produção, dentro da própria atividade produtiva, sendo assim 

alienação ativa - a alienação da atividade e a atividade da alienação. Por um lado, 

destacam-se como elementos dessa atividade de alienação, a transformação do 

próprio trabalhador em mercadoria e a desvalorização do mundo humano, na 

medida em que ocorre a “objetivação do trabalho”, ou seja, a perda do objeto em 

que o trabalhador é despojado das coisas mais essenciais não só à vida, mas 

também ao trabalho.  

Para fundamentar a compreensão das relações contemporâneas do mundo 

do trabalho e da formação dos trabalhadores, em particular no âmbito de um 

empreendimento econômico solidário, retomamos a análise desenvolvida por Marx 

(1983) acerca do movimento histórico de consolidação do capitalismo nas fases de 

desenvolvimento da produção, desde a cooperação passando pela manufatura até a 

maquinaria e a indústria moderna averiguando-se as principais modificações no 

processo de produção que constituem o trabalhador. Não se trata mais do 

trabalhador individual, autônomo, mas sim do trabalhador coletivo entendido 

enquanto somatório de inúmeros trabalhadores parciais que realizam, apenas, uma 

parcela das atividades que compõem o processo integral de produção de um 



 

 

129

determinado produto. Desenvolvemos então a reflexão quanto aos sentidos e à 

organização do trabalho sob o capitalismo, ressaltando o jogo contraditório das 

condições de trabalho criativo e autônomo com as de trabalho alienado e estranhado 

na produção do bordado, nos saberes, processos educativos que constituem as 

bases de um novo tipo de cultura do trabalho que nela podem estar sendo 

construídos pela participação em associação e cooperativa.  

O capitalismo tem vivenciado diferentes crises político-econômicas e 

conseguiu se recompor com novas formas de acumulação enfrentando conflitos e 

resistências à organização do processo de trabalho, tendo sido propostos novos 

processos de gestão, novas tecnologias como materialização das novas relações 

sociais. Estamos vivendo um regime de acumulação capitalista flexível, uma 

transição, uma reestruturação que se apoia na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. A principal 

característica é a informalidade em que regimes e contratos de trabalho são mais 

precários e desregulados, trabalhadores são terceirizados, temporários, autônomos, 

o trabalho a domicílio e há trabalhadores qualificados quanto desqualificados, com 

altas ou baixas remunerações. É nesses estratos precarizados da força humana de 

trabalho, que vivenciam as condições mais desprovidas de direitos e em condições 

de instabilidade cotidiana, geradas pelo trabalho em tempo parcial, temporário e 

precarizado que a alienação é ainda mais intensa. Além disso, o trabalhador 

especializado passa a ser multifuncional. Outra referência é o trabalho domiciliar, em 

que as empresas tiram vantagem das competências de trabalhadores e de menores 

níveis de remuneração seja pela contratação assalariada formal, seja pelo trabalho 

informal na condição de autônomo, sendo a remuneração somente pelas tarefas 

realizadas ou por peça produzida. Essas são as relações contemporâneas do 

mundo do trabalho e da formação dos trabalhadores, nas quais empreendimentos 

econômicos solidários interagem com empresas capitalistas. 

Na segunda seção, discutimos como são as condições de trabalho 

artesanal, especialmente do bordado, hoje, na sociedade capitalista e as 

implicações na educação e para os trabalhadores. Consideramos, inicialmente, 

algumas definições e especificações de artesanato e bordado para, em seguida, 

analisarmos como o artesanato se situa nas transformações técnico-organizacionais 

e fases do capitalismo. Com base em entrevista de nossa pesquisa, discutimos 

como o trabalho é coisificado, alienado; não só como produto, mas também como o 
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processo é alienado. Retomando a formação do trabalhador coletivo na primeira 

forma capitalista de produção, a cooperação simples, a que Marx (1983) acentua 

como sendo a primeira fase da produção capitalista; revimos as fases do capitalismo 

e focalizamos, nas atuais configurações da reestruturação capitalista, a dinâmica de 

acumulação flexível estimulada pela ampliação da mais-valia do capital produtivo 

obtida pela redução ao mínimo dos custos do trabalho. Explicitamos a estratégia das 

empresas de terceirização ou subcontratação, mediante cooperativas (incluindo as 

de artesanato) assim como outras organizações produtivas, do produto final de 

outras empresas, para torná-lo seu, com sua marca. Constatamos que, em vários 

setores, inclusive no têxtil e no de confecções, o trabalho domiciliar, a remuneração 

irrisória por peça e a negação de qualquer direito aos trabalhadores temporários 

constituem uma verdadeira superexploração. No trabalho do bordado, vem-se 

intensificando, também, essa precarização através da terceirização que ocorre pelo 

sistema de encomenda intermediada por associações e cooperativas ou 

“empresárias do bordado”. Nossa reflexão considera como empreendimentos 

econômicos solidários que transcendem a organização capitalista unindo 

cooperação e busca de eficiência procurando acumulação e crescimento para todos 

que ali trabalham, são atravessadas por contradições do capitalismo. Ponderamos 

que associações e cooperativas inseridas, organicamente, no capitalismo na medida 

em que recriam formas não-capitalistas como mecanismos de exploração e 

contribuem para a acumulação de mais valia relativa de empresas capitalistas 

deixam de ser empreendimentos econômicos solidários69. São também 

considerados outros fundamentos que podem esclarecer o jogo contraditório nos 

saberes e processos educativos que constituem as bases de um novo tipo de cultura 

do trabalho. Concordamos que é preciso resgatar o trabalho, como afirma Antunes 

(2005), dotado de autonomia e autocontrole, e que tem como objetivo a produção 

dos valores de uso sendo, dessa forma, pautado pelo tempo necessário; 

perguntamo-nos sobre novas formas de trabalho na perspectiva de humanização e 

emancipação. Finalizamos retomando que a proposta é assegurar a “atividade do 

sujeito que regula todas as forças da natureza no seio do processo de produção” 

(MARX; ENGELS, 1992, p. 42). 

 

                                                           
69 Na expressão de Singer (2004) são cooperativas de mão de obra e não de trabalho. 
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3.1 SENTIDOS DO TRABALHO NO PROCESSO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

A compreensão do trabalhar e da atividade em geral como manifestação da 

vida é uma perspectiva proposta por Schwartz (2000a, 2000b)  em que a atividade 

de trabalho torna-se o lugar de uma dialética de produção e de matriz de histórias e 

de normas antecedentes que são renormatizadas no recomeço indefinido de 

atividades no horizonte histórico-social. O trabalho é, portanto, um lugar de 

escolhas, um destino a viver; é risco vislumbrando, assim, um campo de 

variabilidades, do meio e dos trabalhadores/as. Se essa primeira imagem pode 

parecer romântica, logo o sentido do trabalho, que parece fundamental considerar 

neste estudo, é o de transformação das matérias naturais em produtos da atividade 

humana como sendo essencialmente criador e como mediação em que homens e 

mulheres se fazem sujeitos na transformação prática do mundo, sob determinadas 

condições. É necessário entendê-lo como independente de todas as formas de 

sociedade, em seu significado histórico-ontológico, como intercâmbio orgânico entre 

o homem e a natureza, e também como forma histórica societal que assume na 

sociedade nas relações de produção, que podem estar sob maior ou menor controle 

do capital.  

A perspectiva da economia clássica assinalou a característica formativa, a 

constituição de agentes históricos vinculada ao trabalho social nas sociedades 

industriais, a partir da ideia fundamental formulada por Hegel (1982). O autor chama 

de trabalho à atividade espiritual pela qual o Espírito se opõe a um dado exterior 

para se conhecer a si mesmo e se coloca diversos obstáculos exteriores para se 

obrigar a descobrir suas potencialidades. Dessa forma, o trabalho é o mediador 

entre a natureza e o Espírito. Pelo trabalho, o homem destrói o natural e se faz 

sempre mais humano. O Espírito trabalha, pois, sem cessar até o fim da História.  

Em sua elaboração, Hegel (1982) explicita uma polissemia, pois emprega o 

mesmo termo para o conjunto do processo, isto é, para a vida do Espírito, que é 

perpétuo aprofundamento de si e que toma formas cada vez mais espirituais 

(instituições políticas, obras artísticas, religiões, sistemas filosóficos) e para o 

trabalho industrial, que é, apenas, uma das formas que a história da humanidade 

assume. Portanto, esse conceito de trabalho designa a essência comum da 

totalidade das atividades pelas quais o sujeito se inscreve e se objetiva na 

materialidade do mundo, configura o mundo e, ao fazer isso, também produz a si 
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mesmo. Trabalho no sentido hegeliano, designa a essência comum do conceber, do 

fazer, do fabricar e do agir, que, até então, eram categorias incomensuravelmente 

distintas. 

O trabalho é, para Hegel (1982), antes de tudo, uma determinação filosófica, 

pois é categoria indispensável para a realização da autoconsciência dos indivíduos 

na esfera da sociedade civil. O trabalho propicia a transformação do objeto na 

natureza, visto que é um momento de criação; o homem modifica o objeto bruto, 

tornando-o meio concreto para o seu consumo e dos demais. Isso se depreende do 

texto de Hegel (1982, p.223): 

 

[...] o trabalho é uma atividade mediadora que consiste em produzir e 
adquirir meios particularizados apropriados a carecimentos igualmente 
particularizados. Pelo seu trabalho, o homem diferencia, por meio de 
procedimentos variados, o material que a natureza lhe oferece 
imediatamente para adaptá-lo a fins múltiplos. Esta transformação efetuada 
pelo trabalho dá ao meio o seu valor e sua utilidade, de modo que o homem 
utiliza essencialmente para seu consumo os produtos do trabalho humano e 
dos esforços humanos (investidos nesses produtos).  

 

Ou seja, o que a natureza oferece transforma-se para diferentes fins e 

valores pelo trabalho humano e nós – consumidores dos produtos produzidos - 

estamos nos utilizando dos esforços humanos. Trata-se de um processo em que ser 

humano também transforma a si mesmo, uma vez que alcança determinações éticas 

por meio do ato laborativo.  

No trabalho, como intercâmbio orgânico entre o homem e a natureza, existe 

um significado histórico-ontológico segundo o qual o homo sapiens se distinguiu 

diante dos demais animais superiores e conseguiu evoluir e desenvolver cultura e 

linguagem fazendo com que o trabalho deixasse de ser meramente atividade 

instrumental e se tornasse meio de socialização e de desenvolvimento das forças 

produtivas sociais. Assim, o intercâmbio orgânico com a natureza corresponde a um 

complexo de trabalho que impulsionou o desenvolvimento da potência morfológica 

da espécie homo sapiens fazendo ocorrer um salto ontológico em face do mundo 

natural e instaurando-se o ser social. Por um lado, a consciência é a determinação 

reflexiva da categoria do trabalho que marca a racionalidade com respeito aos fins e 

aos meios, a utilização de linguagem e de comunicação complexa e o intercâmbio 

mediado por objetos de trabalho, meios de produção da vida social, formas de 

objetivação, ou seja, pela técnica, ciência e tecnologia. Por outro lado, consciência e 
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técnica pressupõem, como complexo reflexivo de determinações, a sociabilidade, a 

interação social, a relação do homem com outros homens e a cooperação social, 

que, no decorrer da história do homem, adquiriu várias formas sócio-históricas, 

determinadas pelas relações de propriedade social e pelo grau de desenvolvimento 

das forças produtivas. São esses elementos que retroalimentam uma nova forma de 

ser: o ser social (ALVES, 2005). 

Consciência, técnica e sociabilidade medeiam o trabalho humano como 

intercâmbio orgânico com a natureza, sendo que essa mediação constitui a própria 

forma de ser social diferenciada do mundo natural propriamente dito. O ser social 

surge como pressuposto da atividade do trabalho humano e, também, como produto 

da própria atividade do trabalho humano (LUKÁCS, 1978). 

A dimensão de intercâmbio orgânico com a natureza tornou-se mais 

complexa e diferenciada ao longo da evolução social.  

 

Tal determinação mais geral da categoria trabalho como intercâmbio 
orgânico do homem com a Natureza em sua forma primordial está 
pressuposta, como base histórico-ontológica, nas demais formas de 
trabalho humano historicamente determinadas. O trabalho assalariado e o 
trabalho por conta própria, por exemplo, contém em si, tal determinação 
ontológica do trabalho como intercâmbio orgânico do homem com a 
Natureza. Nesse caso, lidamos com o homem como trabalhador coletivo e 
um trabalho socializado em sua forma plena (ALVES, 2005, p.114). 

 

Derivada da primeira ideia de que o trabalho forma desenvolveu-se, 

sobretudo com a contribuição de Marx (2006), a ideia do trabalho como a essência 

do homem. Segundo o autor, Hegel assinala apenas o lado positivo do trabalho, não 

o seu aspecto negativo, ao considerar o trabalho como a essência confirmativa do 

homem70. E Marx (2006, p.179) esclarece que “o trabalho é o tornar-se para si do 

homem no interior da alienação ou como homem alienado. O único trabalho que 

Hegel entende e reconhece é o trabalho intelectual abstrato”. 

Mediante o trabalho, os seres humanos são, pela sua labuta cotidiana, pela 

sua inventividade e utensílios, os construtores da história. Isso significa que o ser 

humano só pode existir trabalhando e que não é plenamente homem se não imprimir 

em todas as coisas a marca de sua humanidade. Portanto, o trabalho é, sobretudo, 

                                                           
70 Vale assinalar que Marx (2006, p.178) reconhece que o grande mérito de Hegel reside no fato de 
“conceber a autocriação do homem como processo, a objetivação como perda do objeto, como 
alienação e como abolição da alienação” bem como no outro fato de “apreender a natureza do 
trabalho e de conceber o homem objetivo como resultado do seu próprio trabalho”.  



 

 

134

expressão; é toda atividade humana que permite exprimir a individualidade daquele 

que a exerce, mas se exprimir para o outro, portanto, de mostrar ao outro ao mesmo 

tempo sua singularidade e seu pertencimento ao gênero humano.  

Para Marx (2006), o trabalho possui uma tríplice qualidade: de revelar o 

homem a si mesmo, de revelar sua sociabilidade e de transformar o mundo. Como 

assinala Lukács (1978), a essência do trabalho humano reside no fato de que, em 

primeiro lugar, ele se origina em meio à luta pela existência e, em segundo lugar, 

todos os seus estágios resultam da autoatividade do homem.  

Considerando o sentido ontológico independentemente de qualquer modo de 

produção, o trabalho é ação criativa do homem que visa garantir sua existência 

material e não material. Nesse caso, é compreendido na sua forma concreta, e em 

seu sentido preciso de modalidade de práxis humana através da qual a natureza é 

transformada nos bens necessários à vida, processo no qual aqueles que trabalham 

também se transformam. Portanto, o trabalho, enquanto atividade útil que visa de 

uma forma ou de outra à apropriação das matérias naturais, é uma “condição 

[natural] de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, 

eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre homem e natureza e, 

portanto, da vida humana” (MARX, 1983, p.5). Esse é trabalho útil, em geral, 

trabalho que produz algo a partir da natureza sobre a qual o homem atua com suas 

forças corporais e intelectuais para dela se apropriar e modificá-la, e, ao fazê-lo, 

modifica a si próprio, numa forma que pertence exclusivamente aos humanos. São 

esses aspectos que Marx (1983, p.151) salienta em sua definição de trabalho em 

geral. 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim 
de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, 
animais, de trabalho. O estado em que o trabalhador se apresenta no 
mercado como vendedor de sua própria força de trabalho deixou para o 
fundo dos tempos primitivos o estado em que o trabalho humano não se 
desfez ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho 
numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. 
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Com base nas categorias analíticas específicas para a apreensão do capital 

e do seu modo de produção, Marx (1983) desenvolve as categorias analíticas de 

caráter genérico que tratam de uma forma social genérica e, por conseguinte, de um 

ser social também genérico, explicitando, assim, o conceito de trabalho em geral. 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao 
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 
sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço 
dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se 
manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho, e isso tanto 
mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e 
modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o 
aproveita, como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Os 
elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um 
fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. (MARX, 1983, p. 149-
150). 

 

Nessa análise, o processo de trabalho tem um elemento claro de 

intencionalidade e de finalidade uma vez que o resultado obtido é uma 

transformação da forma da matéria natural pretendida desde o princípio e que 

orienta a espécie ou o modo da atividade laboral como objetivo. O trabalho culmina 

no produto, ou seja, num valor de uso, num objeto trabalhado, numa matéria natural 

transformada para atender às necessidades humanas, sendo, portanto trabalho 

objetivado. No entanto, para Marx (1983, p.151), “esses elementos constitutivos do 

processo simples de trabalho, embora sejam necessários, são insuficientes para se 

entender o processo de produção capitalista”. 

Uma vez apresentados os meios de produção no interior do processo 

simples de trabalho, Marx (1983) empreende a análise da força de trabalho71 como 

mercadoria e, por conseguinte, dos atores sociais que estabelecem a relação de 

troca dessa mercadoria, com vistas à compreensão do processo de produção 

capitalista72. A explanação de Marx (1983) explicita, distingue e, ao mesmo tempo, 

                                                           
71 Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o conjunto das faculdades físicas 
e mentais existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação 
toda vez que produz valores-de-uso de qualquer espécie (MARX, 1983). 
72 Trata-se da exposição no segundo segmento do capítulo 5 de O Capital, denominado de processo 
de valorização (MARX, 1983). 
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estabelece a conexão entre processo de trabalho, processo de formação de valor e 

processo de valorização. Se o processo simples de trabalho refere-se à atividade 

orientada visando transformar matéria natural em produto, ou seja, produzir valor de 

uso; o processo de produção do capital pressupõe a produção da mais-valia, que 

demanda, por sua vez, a produção do valor, que só pode ocorrer por intermédio da 

produção do valor de uso. 

Marx (1983) revelaria no trabalho como forma nuclear da práxis social a 

base do dinamismo possível nas sociedades industrializadas, desvendando o nexo 

contraditório da ideia de formação mediante um trabalho que está na sua forma 

estranhada, ou seja, trabalho abstrato, trabalho-mercadoria, mensurável, 

quantificável, indiferente ao seu conteúdo, destacável dos indivíduos intercambiáveis 

que o executam. 

 

A dimensão histórico-ontológica da categoria do trabalho (trabalho como 
intercâmbio orgânico com a Natureza, e, portanto, como elemento do 
processo civilizatório humano-genérico), está pressuposta na segunda 
determinação do trabalho: o trabalho como forma histórico-concreta de 
modo de produção social. Mesmo em sua forma estranhada, o trabalho 
social tende a possuir, como pressuposto negado, o signo de humanização/ 
hominização (ela é a contradição lancinante do sistema do capital). (ALVES, 
2005, p.115). 

 

O modo de produção capitalista tem sua base numa dupla dominação do 

capital sobre o trabalho, que, não sendo estática ou definitiva vai se reestruturando 

em face das próprias crises de acumulação; de um lado, na forma de propriedade 

dos meios de produção e, de outro lado, na forma de controle real sobre o processo 

de produção. Para entendermos a relação entre trabalho, capital e saberes, 

retomamos os conceitos propostos por Marx (1983), de valor de uso, de valor de 

troca da mercadoria, inclusive da mercadoria força-de-trabalho, e de trabalho 

concreto e trabalho abstrato.  

Qualquer mercadoria precisa ter alguma utilidade para se lhe atribuir valor 

de troca. E qualquer mercadoria, apenas, conterá valor de troca se puder ser útil a 

alguém. Em termos econômicos, situa-se um problema central que é a 

impossibilidade de se equalizar trocas com base na utilidade de um bem, uma vez 

que esta é subjetiva em relação aos agentes em intercâmbio. A medida para 

comparar o valor de mercadorias independente de sua utilidade, conforme Marx 

(1983) e também de acordo com uma tradição teórica que remontava a Smith 
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(1983)73, seria o tempo de trabalho médio socialmente necessário para a produção 

de uma mercadoria qualquer. Também a força de trabalho, como mercadoria, 

consiste nessa unidade entre valor de uso e valor de troca. O seu valor de uso 

expressaria o trabalho concreto que alguém pode realizar desde que reúna os 

conhecimentos, competências, habilidades para atender a uma determinada 

finalidade. Já o valor de troca expressaria o trabalho abstrato, isto é, “dispêndio de 

força de trabalho simples que, em média, toda pessoa comum, sem 

desenvolvimento especial, possui em seu ‘organismo físico’” ou “dispêndio de força 

de trabalho do homem no sentido ‘fisiológico’” (MARX, 1983, p. 51). A mercadoria 

força-de-trabalho também teria seu valor de troca aferido, que, segundo Marx (1983, 

p.158) é o “quantum de trabalho para produzir a soma média dos meios diários de 

subsistência do trabalhador”. 

O modo de produção capitalista envolve, a um só tempo, o trabalho concreto 

e o trabalho abstrato. É definido como trabalho concreto o processo de trabalho, a 

ação humana que se orienta numa perspectiva de produção de valor de uso. O 

processo de trabalho abstrato74 é o de produção de valor de troca, e assim de valor 

excedente, constituindo a base principal da acumulação de capital. Embora distintos, 

o trabalho concreto e o trabalho abstrato – valor de uso e valor de troca – constituem 

uma unidade, ponto de partida no processo de valorização75 (MARX, 1983). 

No processo de trabalho, ao se desgastar fisiologicamente, o trabalhador 

transfere seu conhecimento e habilidades para o que está produzindo, marca, com 

isso, a forma que dá ao produto; mesmo intuitivamente mobiliza imagens, memórias, 

saberes e habilidades para fazer com que alguma matéria seja transformada em 

algum produto. Esse conhecimento, mesmo sem formalização, será transferido pelo 

trabalhador para a matéria em transformação por meio de movimentos apropriados e 

gasto de energia física e, assim, será acrescentado valor à mercadoria76. A 

subjetividade em ação reproduz seu próprio valor, agrega valor novo ao produto e 

                                                           
73 Adam Smith lançou, em sua investigação do regime econômico, os fundamentos da teoria do valor-
trabalho na sua obra A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas, 
publicada em 1776. 
74 A obra de Lessa (2007) é bastante clara na distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato em 
Marx. 
75 Marx (1983) desvenda o segredo da produção do capital, ou do processo de valorização, ao lançar 
mão da categoria de mais-valia e explicar sua origem, conforme segundo segmento do capítulo 5 de 
O capital, denominado de processo de valorização.  
76 A questão dos saberes no trabalho do bordado será considerada nos próximos capítulos quatro e 
cinco. 
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experimenta uma modificação de valor no processo de valorização, conforme 

Dantas (2007, p.13-14) esclarece ao se referir ao estágio atual do capitalismo. 

 

A mente, através do corpo, apodera-se das formas que encontra 
disponíveis, opera nelas as transformações desejadas e obtém alguma 
nova forma, conforme projetara. A mente em-forma o seu objeto, isto é, dá-
lhe forma, naquele sentido etimológico do latim informatio, - onis: formação, 
plano, ação de formar. O valor que o trabalho útil acrescenta aos materiais e 
meios de trabalho submetidos à sua ação é a informação que neles 
introduz. É esta a essência real do trabalho útil, este “dom natural” (Marx) 
do trabalhador (e de qualquer ser humano) que, entre outras coisas, permite 
ao capital obter mais-valor de materiais quaisquer, ao dar-lhes alguma 
utilidade. A utilidade da força de trabalho consiste não na sua eventual 
capacidade de transformar e empregar energia no processo de trabalho, 
mas na sua capacidade de nele introduzir informação. Mesmo se não 
considerássemos o processo capitalista de valorização, o processo de 
trabalho acrescentaria valor aos materiais nele introduzidos, pelo simples 
ato de acrescentar informação a estes materiais. (DANTAS, 2007, p.13-14). 

 

Uma quantidade de trabalho abstrato socialmente necessário tem a 

propriedade de ativar e socializar mais tempo de trabalho, criando, portanto, valor 

extra, excedente77. O objetivo de maximizar a produção de mais valia determina uma 

forma pela qual o capital reúne os meios de produção e a força de trabalho, além de 

controlar todo o trabalho, no âmbito da própria produção e fora dela, criando a 

subordinação não apenas formal, mas real do trabalho ao capital. Ao 

desenvolvimento de técnicas para controle do trabalhador, acopla-se a intensificação 

do trabalho por meio de máquinas modernas que favorecem a extração da mais-

valia relativa fazendo avançar a tecnologia e a ciência com efeitos destruidores78. 

Portanto, o trabalho abstrato é uma das mais importantes categorias forjadas por 

Marx (1983) na teoria do valor e, por se constituir em elemento de produção de mais 

valia, diferencia-se do trabalho concreto. Nesse sentido,  

                                                           
77 Para que ocorra lucro através do trabalho, a partir do seu capital, o processo de produção deve 
resultar em bens que, além do valor de uso (utilidade), possuam um valor de troca e, sobretudo, um 
sobre valor, ou seja, um valor excedente em relação ao valor gasto na produção dos bens de uso, 
também chamado de mais valia. Logo, o processo de produção no modo de produção capitalista é 
também um processo de valorização ou de produção de mais valia, pela exploração do trabalhador. 
Segundo Marx (1983), a mais valia absoluta é produzida pelo prolongamento da jornada de trabalho 
com pagamento de salários aviltantes. Já na mais valia relativa, o capitalista deixa de prolongar a 
jornada e introduz inovações nas condições técnicas e sociais do processo de trabalho que vão 
intensificar a produção e o próprio trabalho, uma vez que a facilitação do processo é utilizada para 
reduzir o quantitativo da força de trabalho.  
78 Em um empreendimento econômico solidário, os elementos do modo de produção capitalista se 
mesclam na construção de uma nova cultura do trabalho que se supõe possível nas organizações 
cooperativas e autogestionárias. A nova cultura se caracteriza pela perspectiva de valor de uso e não 
de troca, pelas quais o trabalhador recupera o sentimento de produtor e sujeito criador de si mesmo e 
da história.  
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[...] o verdadeiro valor de uma mercadoria, porém, não é o seu valor 
individual, mas sim seu valor social, isto é, não se mede pelo tempo de 
trabalho que custa realmente ao produtor no caso individual, mas pelo 
tempo de trabalho socialmente exigido para sua produção. (MARX, 1983, p. 
251).  

 

A abstração renega a desigualdade existente entre diferentes trabalhos 

privados e os reduz ao seu caráter comum de dispêndio de força humana de 

trabalho – ao trabalho humano abstrato. É na realidade da troca que o trabalho 

abstrato tem uma existência real e não é apenas uma maneira de reduzir os 

trabalhos heterogêneos à dimensão comum do tempo, através das relações entre 

mercadorias do processo de trabalho. É apenas, no processo de troca, que os 

trabalhos heterogêneos se tornam abstratos e homogêneos e que o trabalho privado 

se revela social. Como salienta Alves (2005, p.120), “o trabalho abstrato se impõe 

como categoria social porque o modo de produção capitalista é o primeiro modo de 

produção da história da espécie homem baseado na lógica do mercado”. 

 

Sob o capitalismo, o mercado tende a dominar a dinâmica social, 
imprimindo sua marca nas múltiplas relações sociais. A vendabilidade 
universal apresenta-se como o espírito contingente da produção capitalista. 
[...] Mas tão-somente com o capitalismo, a lógica da vendabilidade universal 
adquire um novo estatuto sócio-ontológico, passando a determinar a vida 
social (tudo se torna passível de compra e venda). (ALVES, 2005, p.120-
121). 

 

O que determina a lógica de funcionamento da sociedade capitalista é a 

subordinação do valor de uso (trabalho concreto) ao valor (trabalho abstrato). Na 

sociedade mercantil, se busca o lucro, o que produzimos é indiferente, porque o que 

move a lógica de funcionamento dessa sociedade não é a satisfação das 

necessidades, e sim, a compra e a venda, tendo em vista a acumulação do capital. 

Nesse sentido, é que o valor de uso é subordinado, no capitalismo, a uma lógica 

maior: a lógica da reprodução do próprio valor. 

O trabalho, como forma histórico-concreta de modo de produção social, se 

modifica e implica um determinado grau e modo de desenvolvimento das forças 

produtivas bem como modo de cooperação social e de apropriação do produto social 

da atividade do trabalho. No caso das sociedades pré-capitalistas, eram múltiplas as 

atividades prático-instrumentais de luta pela existência do homem que não se 

integravam num sistema de produção e de reprodução social e que podem ser 
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entendidas como mundos do trabalho. Foi com a agricultura que surgiram as 

primeiras civilizações humanas, as aglomerações ainda esparsas, esboços dos 

agrupamentos urbanos e de novo tipo de organização social e política. Houve, 

ainda, desenvolvimento da atividade artesanal, da produção de utensílios e 

artefatos, de ferramentas e objetos técnicos os mais diversos tendo como elementos 

fundamentais (e fundantes) o trabalho vivo (força de trabalho), meio de trabalho 

(técnica/ferramenta) e objeto da natureza (matéria-prima).  

O processo de trabalho artesanal, propriamente dito, estava sob o controle 

do trabalho vivo dos mestres-artesãos e seus oficiais, que contavam com autonomia, 

pois dominavam o processo de trabalho e seus elementos e eram possuidores de 

habilidades técnicas pessoais adquiridas. Entretanto, assinalamos que, embora os 

homens livres e artesãos dominassem a sua atividade do trabalho, não eram 

autônomos nas suas atividades de vida política e social.  

A forma de ser do trabalho artesanal se alterou acompanhando o 

desenvolvimento dos meios de trabalho ou de técnicas, de tal maneira que, nos dias 

de hoje, assume outra forma histórico-social uma vez que se encontra na relação 

com o capital. Em consequência, repercutem, nas relações de trabalho de artesãos 

e artesãs, as contradições que atravessam o processo produtivo capitalista79, 

especificamente, as advindas do predomínio da perspectiva de valor de troca sobre 

a dimensão de valor de uso, particularmente nas condições de mercado para os 

produtos e, ainda, as relacionadas à subordinação dos sujeitos à divisão do capital 

em detrimento do trabalho autônomo.  

Ao pensarmos o trabalho da bordadeira que borda para vender seus 

trabalhos numa feira ou para atender a uma encomenda, supomos que ela não o 

faz, necessariamente, pelo seu bel-prazer; ela borda para colocar seu produto no 

mercado. Ela precisa saber bordar (trabalho concreto). É o mesmo trabalho, porém 

não pensado no ângulo da sua qualidade, mas pelo ângulo de sua indiferença 

(“trabalho humano cristalizado”); abstrai-se o ângulo da qualidade (concreto, valor de 

uso) e vemos o trabalho na ótica da quantidade (valor). Aqui, ao supervalorizarmos 

um determinado ângulo do trabalho, cabe enfatizarmos que, na sociedade mercantil, 

mesmo a capitalista, todo trabalho (quando se trata de valores de uso sociais) é 

                                                           
79 O modo de produção capitalista tem sua base numa dupla dominação do capital sobre o trabalho, 
que não sendo estática ou definitiva vai se reestruturando em face das próprias crises de 
acumulação, de um lado, na forma de propriedade dos meios de produção e, de outro lado, na forma 
de controle real sobre o processo de produção.  
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concreto e abstrato, com exceção do trabalho que realizamos para nós mesmos, em 

nossa casa, para a satisfação de nossas necessidades (a toalha para forrar a mesa, 

o cozinhar etc.). Assim, o trabalho de artesãs e artesãos pode ser entendido em sua 

determinação material como atividade produtiva particular, aquela que produz o 

bordado, mas não o seu valor de troca, pois esse é produzido pelo trabalho, não 

como trabalho de quem executa o bordado, mas sim como trabalho abstratamente 

geral, que está inserido em um conjunto social e na lógica do mercado, e cuja 

textura não saiu das mãos de artesãs e artesãos.  

A abstração que faz do trabalho incorporado, trabalho abstrato, é uma 

abstração social, um processo real específico do capitalismo que é realizado pelo 

mercado. Portanto, a troca é entendida como uma forma do próprio processo de 

produção. Não só a abstração surge da realidade da troca, como também o trabalho 

abstrato é trabalho alienado80; a troca é o momento de unidade social sob a forma 

de equalização abstrata ou reificação da força de trabalho na qual a subjetividade 

humana é expropriada (COLLETTI, 1973 apud BOTTOMORE, 1988, p.384).  

Se o processo de trabalho foi considerado primeiramente em abstrato, 

independente de suas formas históricas, como processo entre o homem e a 

natureza (MARX, 1984), no processo simples de trabalho, como criador de valores 

de uso de diversas espécies, em seguida trata-se de compreendê-lo do ponto de 

vista do processo de produção capitalista. Para Marx (1984, p. 105-106, grifo nosso), 

 

[...] a produção capitalista não é apenas produção de mercadoria, é 
essencialmente produção de mais-valia. O trabalhador produz não para si, 
mas para o capital. Não basta, portanto, que produza em geral. Ele tem de 
produzir mais-valia. Apenas é produtivo o trabalhador que produz mais-
valia para o capitalista ou serve à autovalorização  do capital.  [...] O 
conceito de trabalho produtivo, portanto, não encerra de modo algum 
apenas uma relação entre a atividade e efeito útil, entre trabalhador e 
produto do trabalho, mas também uma relação de produção 
especificamente social, formada historicamente, a qual marca o trabalhador 
como meio direto de valorização do capital. Ser trabalhador produtivo não é, 
portanto, sorte, mas azar.  

 

A equiparação de diferentes mercadorias produzidas pelos trabalhadores 

com base no tempo médio de trabalho social, como ocorre no modo de produção 

capitalista, é possível porque não se consideram as qualidades distintas entre 

trabalhos concretos mas apenas se atém à sua dimensão quantitativa em termos de 

                                                           
80 O trabalho alienado constitui objeto da explanação de Marx (2006), livro que só foi publicado em 
1932. 
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horas trabalhadas (MARX, 2006). O que vemos se expandir nas sociedades atuais 

não é propriamente dito o trabalho que produz meios de subsistência ou de 

produção, mas sim o trabalho abstrato assalariado, que não, necessariamente, 

cumpre a função de produzir os bens materiais necessários à vida e à sociedade. 

“Sistema de alienação” é como Marx (2006, p. 111) trata a ligação real entre 

“propriedade privada, ganância, separação entre trabalho, capital e terra, troca e 

competição, valor e desvalorização do homem, monopólio e competição” em ligação 

com o “sistema do dinheiro”. O ponto de partida na apreensão dessa ligação é “um 

fato econômico contemporâneo”: o trabalho como mercadoria, o trabalho 

assalariado. Assim, Marx (2006, p. 111-112) explana: 

 

O trabalhador torna-se mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais 
a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens produz. Com a 
valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 
mercadorias; produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma 
mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz bens. Tal 
fato implica apenas que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, 
opõe-se a ele como ser estranho, como um poder independente do 
produtor. O produto do trabalho humano é trabalho que se fixou num objeto, 
que se transformou em coisa física, é a objetivação do trabalho. A 
realização do trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. A 
realização do trabalho aparece na esfera da economia política como uma 
desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do 
objeto, e a apropriação como alienação. 

 

A alienação aparece não só como resultado, mas também como processo 

de produção, dentro da própria atividade produtiva, sendo assim alienação ativa - a 

alienação da atividade e a atividade da alienação. Por um lado, destacam-se como 

elementos dessa atividade, a transformação do próprio trabalhador em mercadoria e 

a desvalorização do mundo humano, na medida em que ocorre a “objetivação do 

trabalho”, ou seja, a perda do objeto em que o trabalhador é despojado das coisas 

mais essenciais não só à vida, mas também ao trabalho. Por outro lado, a 

apropriação do objeto aparece como alienação na medida em que quanto mais 

objetos o trabalhador produz tanto menos pode possuir e tanto se submete ao 

domínio do seu produto, do capital.  
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Mas em que consiste alienação do trabalho? Em primeiro lugar, o trabalho é 
exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua característica; portanto, 
ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não sente bem, 
mas infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, 
esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só 
se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. 
Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado . 
Não constitui  a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio  
de satisfazer outras necessidades . [...] O trabalho externo (sic), trabalho 
em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo próprio, 
de martírio. Finalmente, a exterioridade do trabalho para o trabalhador 
transparece no fato de que ele não é o seu trabalho , mas o de outro, no 
fato de que não lhe pertence, de que no trabalho el e não pertence a si 
mesmo, mas a outro. [...] Pertence a outro e é a pe rda de si mesmo.  
(MARX, 2006, p.114, grifos nossos).  

 

No sentido fundamental do termo, “a alienação da humanidade significa 

perda de controle, ou seja, a sua corporificação numa força externa que confronta os 

indivíduos como um poder hostil e potencialmente destrutivo” (BOTTOMORE, 2006, 

p.14). A alienação não se restringe às relações do produtor com os produtos de sua 

criação e ao próprio ato de produção, durante o qual o trabalhador se aliena de si 

mesmo; ela se estende às relações entre os próprios homens, alienando o produtor 

de seu ser genérico (da espécie humana) e dos outros indivíduos, situação na qual 

“o homem está alienado do homem” (MESZÁROS, 2006, p.16).  

 

Enfim, o desenvolvimento do processo de produção capitalista, tenderia a 
ser, como observou Marx, o desenvolvimento da alienação/estranhamento 
do homem dos elementos do processo de trabalho, seja alienação do objeto 
de trabalho (matéria-prima), do meio de trabalho (ferramentas) e do próprio 
trabalho vivo (o homem e suas habilidades cognitivas). É o que observamos 
desde o século XV com maior intensidade no Ocidente, mas que prossegue 
até hoje, como um processo de largo espectro histórico. Na verdade, o 
surgimento do sistema de máquina tenderá a negar o processo de trabalho 
propriamente dito [...]. (ALVES, 2005, p.118). 

 

Para fundamentar a compreensão das relações contemporâneas do mundo 

do trabalho e da formação dos trabalhadores, em particular no âmbito de um 

empreendimento econômico solidário, retomamos a análise desenvolvida por Marx 

(1983) acerca do movimento histórico de consolidação do capitalismo nas fases de 

desenvolvimento da produção, desde a cooperação passando pela manufatura até a 

maquinaria e a indústria moderna averiguando-se as principais modificações no 

processo de produção que constituem o trabalhador. Não se trata mais do 

trabalhador individual, autônomo, mas sim do trabalhador coletivo entendido 

enquanto somatório de inúmeros trabalhadores parciais que realizam, apenas, uma 
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parcela das atividades constituindo, assim, o processo integral de produção de um 

dado produto. Portanto, é um trabalhador que, em resumo, deixa de ter, fazer e 

conhecer os meios e o processo global de produção, ficando então destinado a 

executar apenas tarefas parciais na produção.  

Primeira forma da produção capitalista, a cooperação81, segundo Marx 

(1983), caracteriza a produção que ainda não se distinguia do processo artesanal, a 

não ser pelo importante fato de que os artesãos, destituídos da propriedade dos 

meios de produção, passaram a vender sua força de trabalho a um capitalista, que 

os organiza numa oficina, utilizando, basicamente, os mesmos métodos de 

produção. Ressaltamos, no entanto, que a cooperação introduz uma força nova, de 

caráter coletivo e promove mudança substancial na produção em relação ao 

artesanato, uma vez que o valor da mercadoria deixa de ser calculado pelo tempo 

de trabalho do artesão individualmente, nas oficinas, considerando-se o tempo de 

trabalho médio como valor da mercadoria. Evidenciamos, também, contradição 

central do trabalho no capitalismo, ou seja, de um lado, encontra-se um elemento de 

sua positividade, que é a possibilidade dada ao trabalho coletivo de poder libertar o 

homem das amarras naturais, estritamente biológicas, pela viabilidade de produzir 

condições materiais de vida em larga escala e, ao mesmo tempo, o elemento de sua 

negatividade, ou seja, a própria materialidade do regime capitalista que não tem por 

objetivo a coletivização dos produtos do trabalho humano, mas a acumulação de 

capitais e a reprodução do sistema que a possibilita. 

 

Assim, em termos históricos e em linhas muitos gerais, verifica-se que, num 
primeiro estágio de desenvolvimento do capitalismo, a educação tinha por 
objetivo primeiro contribuir para a submissão da força de trabalho no lugar 
de proporcionar aptidões específicas. Assim sendo, objetivos como 
adaptação às novas formas de trabalho manufatureiras, aquisição de 
hábitos e de disciplina sobrepujavam a aptidão específica. A ênfase nesses 
objetivos permitiu a Adam Smith afirmar que os trabalhadores aprendiam a 
trabalhar no próprio local de trabalho e, por isso, a instrução lhes poderia 
ser fornecida em doses homeopáticas. (SANTOS, O., 2004, p. 2). 

 

A manufatura, fase seguinte à cooperação, perdurou entre os séculos XIV e 

XVIII, também descrita por Marx (1983) tem seu ponto-chave indicado por 

Braverman (1987, p. 75): “não apenas as operações são separadas umas das outras 

                                                           
81 À cooperação simples, Marx (1983) denominou posteriormente de subsunção formal da produção 
às relações capitalistas de produção, com o sentido de que as antigas formas de produzir, agora se 
subsumem, sem serem alteradas e apenas formalmente, ao novo modo de produção. 
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como são atribuídas a diferentes trabalhadores”. Temos, no caso a criação do 

trabalho parcelado e não a mera análise das etapas do processo de trabalho. Se, 

antes, o trabalho de produção de uma dada mercadoria era executado do início ao 

fim pelo artesão dotado de todas as qualificações requeridas para o seu fabrico, 

agora o processo passa a ser desenvolvido, em suas fases sucessivas, por 

inúmeros trabalhadores parcelares. Ou seja, aquele artesão que, antes, dominava 

toda a extensão de seu ofício perde, gradualmente, essa capacidade quando passa 

a trabalhar numa atividade específica.  

Na produção da manufatura, os operários utilizam os mesmos instrumentos, 

tecnicamente pouco evoluídos, que utilizavam nas oficinas particulares em que cada 

operário transformava a matéria em produto acabado, realizando todo o processo de 

trabalho. Portanto, ao serem reunidos na manufatura, os operários passam a ter o 

seu conhecimento embutido na produção e na efetivação de todo o processo, no 

qual os produtores capitalistas podiam extrair durante a realização do trabalho, o 

conhecimento teórico e prático que oportunizasse o desenvolvimento das forças 

produtivas. Esse conhecimento seria então transferido a um grande número de 

homens que participavam do mesmo processo para que dominassem a engrenagem 

produtiva e, assim, para que pudessem socializar o conhecimento apreendido no 

processo de trabalho. Dessa forma, o conhecimento do operário, antes artesão, foi 

sendo (e continua sendo) expropriado pela divisão técnica do trabalho numa espécie 

de aumento de dosagem da expropriação e da dominação dentro do próprio 

capitalismo. 

Na passagem para a manufatura, com a parcelarização das operações e do 

trabalho, há, portanto, uma destituição do conhecimento da totalidade do ofício do 

artesão. Esse é, pois, o princípio da constituição do trabalhador sob o capitalismo, o 

que parece corresponder à compreensão da formação do trabalhador 

contemporâneo, em que se enfatiza a formação especializada. 

 

[...] a exigência formativa advinda da produção é mínima e, de qualquer 
modo, essa formação não se vincula a conteúdos especializados, pois que 
o trabalho se aprende fazendo, pela repetição das tarefas e na intimidade 
do trabalhador com a ferramenta, relação esta que Marx caracterizou como 
a contradição da manufatura. Na produção manufatureira é também forjada 
[...] a hierarquização entre os trabalhadores, os chamados hábeis e inábeis. 
Mais que isso, o trabalho na manufatura, segundo Marx, deforma o 
trabalhador de forma “monstruosa”, alijando-o de todo potencial e refreando 
seus instintos e capacidades produtivas. Esse alijamento, aliás, atinge a 
própria relação do trabalhador com o corpo, pois a divisão do trabalho 
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passa a exigir do trabalhador o desenvolvimento e a atividade de apenas 
uma parte de seu corpo, que passa a ser, assim, deformado na produção. A 
especialização, que historicamente foi forjada sobre a destituição dos 
conhecimentos dos trabalhadores, passa a ser o princípio de formação do 
trabalhador na indústria moderna. Logo, a falta de conhecimento torna-se 
especialização, afirma Marx. A virtuosidade mutilada do trabalhador 
reproduz a mutilação desse trabalhador em termos de sua formação. Esta, 
por sua vez, relaciona diretamente o trabalhador e sua ferramenta. (MELO, 
2009, p.159).  

 

A formação mínima para uma especialização baseada na repetição, 

estritamente física, monótona e cansativa assinala na manufatura a radicalização do 

trabalhador coletivo e a sua constituição como modelo. Assinalamos, também, a 

dependência que o trabalhador passou a ter, especialmente após a manufatura, da 

compra da mão de obra pelo capitalista visando realizar a sua força de trabalho. 

Desse modo, constitui-se a relação de dupla expropriação do trabalhador: de um 

lado, é expropriado de seus conhecimentos e ofícios anteriores; de outro, 

expropriado da autonomia de trabalhar para si.  

Como o conhecimento integral de um ofício já não é mais necessário, 

consequentemente os custos de reprodução da mão de obra são reduzidos, cresce, 

também, a produtividade do trabalho em função da especialização das tarefas e os 

lucros se elevam extraordinariamente, por um lado, pela redução dos custos do 

trabalho, e, por outro, pelo grande aumento da produtividade. No entanto, havia 

aspectos negativos na manufatura tornando impossível sua perpetuação como 

sistema de produção. Esse sistema já demonstrava dificuldade em corresponder aos 

aumentos da demanda e enfrentava acirramento das contradições trabalho-capital, 

uma vez que havia uma premente necessidade de maior controle do processo de 

produção e das ações sindicalistas que se ampliavam. No âmbito desse processo 

contraditório, na oficina manufatureira, surgem as máquinas e sua generalização no 

processo produtivo, o que Marx (1984) caracteriza como uma nova fase do 

desenvolvimento capitalista, a maquinaria. 

É da “máquina-ferramenta”, que se apodera do objeto de trabalho e o 

transforma de acordo com o fim desejado, que parte a revolução industrial do século 

XVIII82. Como mais uma nova forma de exploração e apropriação da mais valia 

                                                           
82 Marx (1983) analisa a maquinaria e a grande indústria quando a Primeira Revolução Industrial 
começa, praticamente, com a mecanização da indústria têxtil, na Inglaterra, em 1769, e ganha 
extraordinário vigor e uma extensão a partir da descoberta da máquina a vapor, em 1776, que vai 
produzir um espantoso desenvolvimento nos transportes terrestres e marítimos, e uma verdadeira 
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relativa, o processo de mecanização da produção transforma as forças produtivas 

através dos meios de produção e não mais pela forma de se organizar o trabalho 

como ocorreu na cooperação simples e na manufatura. Como formulou Marx (1983), 

uma das mais fundamentais contradições do modo de produção capitalista pode se 

revelar na tendência a ampliar a produção, com decréscimo relativo de emprego de 

trabalho vivo, gerando, assim, aumento espantoso na capacidade social de produzir 

riquezas, sem elevar na mesma proporção o número de trabalhadores requerido. 

Essa é uma nova forma de expropriação do trabalhador em que o trabalho está 

inteiramente submetido ao funcionamento do modo de produção capitalista. O 

trabalhador fica limitado a trabalhar com a quantidade de ferramentas para as quais 

o seu corpo físico é preparado enquanto a máquina, por sua vez, inclui, em seu 

funcionamento, várias ferramentas ao mesmo tempo, permitindo, com isso, maior 

produtividade. A máquina se emancipa do homem com relação ao limite orgânico 

que este apresenta, desqualificando ainda mais o trabalho humano (MELO, 2009). 

Como resultado, a formação do trabalhador também é radicalmente expropriada 

pelo capital.  

O aprofundamento desse processo e a sua racionalização ocorrem com o 

advento da revolução técnico-científica, com base nos estudos de Frederick W. 

Taylor e da prática de Henry Ford no início do século XX. Para Braverman (1987, 

p.82), houve “um empenho no sentido de aplicar os métodos da ciência aos 

problemas complexos e crescentes do controle do trabalho nas empresas 

capitalistas em rápida expansão”, mas o autor ressalta que o pesquisador: “investiga 

não o trabalho em geral, mas a adaptação do trabalho às necessidades do capital” 

(BRAVERMAN, 1987, p. 83)83.  

Igualmente a Antunes (2001), entendemos que o taylorismo e o fordismo 

constituem o padrão produtivo capitalista desenvolvido ao longo do século XX e que 

se fundamentou, basicamente, na produção em massa, em unidades produtivas 

concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos 

movimentos, desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte 

despotismo e controle fabril. Um dos pontos principais do trabalho de Taylor é a 
                                                                                                                                                                                     

“revolução” nas fábricas, substituindo mão de obra por máquinas, mas, ao mesmo tempo, 
multiplicando o tamanho e o número das fábricas, assim como a quantidade dos produtos.  
83 Com a Segunda Revolução Industrial, principalmente com o surgimento da energia elétrica e o uso 
dos combustíveis de petróleo, há um novo surto de progresso, acompanhado da expansão do 
capitalismo financeiro, que viria permitir a criação e o funcionamento de grandes organizações 
empresariais e maior desenvolvimento técnico-científico. 
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separação entre as funções de preparação e as de execução. A finalidade do 

planejamento é estabelecer que tipo de trabalho deve ser feito, como, onde, por 

quem e, finalmente, quando será executado. Pelo enfoque científico, Taylor 

substituía processos rotineiros por outros deduzidos de análises prévias e abordava 

aspectos humanos e psicológicos, assim como os materiais e mecânicos, em suas 

investigações sobre produtividade, mediante a análise do trabalho e do estudo de 

tempos e movimentos. Assim, Taylor vislumbrava a possibilidade de decompor cada 

tarefa em uma série ordenada de movimentos simples, procurando, desse modo, 

eliminar os movimentos inúteis, visando à economia de tempos e esforços.  

Já o modelo fordista aplica a racionalização taylorista da produção em série, 

com expressivo grau de especialização e de desenvolvimento da mecanização 

utilizando equipamentos especializados tal como a esteira que transporta, 

mecanicamente, os componentes do produto complexo a serem juntados 

adequadamente no menor tempo na linha de montagem84. Outro elemento taylorista 

aplicado é a padronização das peças que, no entanto, diferenciava-se no fordismo 

por se aplicar a processos produtivos de produtos mais complexos em que a 

produção pode ocorrer em série, oportunizando, assim, o controle do trabalho, a 

cadência do trabalho e a reorganização da força de trabalho por meio do 

maquinário85. Por outro lado, a divisão do trabalho em segmentos de tarefas 

repetitivas exigia uma direção bastante autoritária, e a imposição de disciplina ao 

operário requeria, portanto, uma pesada estrutura de controle/supervisão da 

produção. Essa técnica de gestão era perfeitamente adequada à forma de 

acumulação de capital então vigente naquele período.  

Uma clara e rígida separação entre decisão e execução ou entre 

comando/controle marcava a organização do processo de trabalho em sua 

integração de forma hierárquica em que cada trabalhador conhecia, apenas, o 

âmbito imediato de seu trabalho. Aos trabalhadores cabia executar as operações 

                                                           
84 Com o uso da esteira buscava maior economia de tempo eliminando os movimentos supérfluos das 
operações na linha de montagem. As peças e os setores da linha de montagem eram dispostos numa 
seqüência lógica, de modo que a montagem de uma peça fosse efetuada sem gerar obstáculos para 
a montagem da peça seguinte. Nesse processo, cada trabalhador, fixo em seu posto de trabalho, 
estaria incumbido de efetuar apenas uma operação na montagem do produto que se movimentaria na 
esteira. Portanto, padronização, controle de tempos e movimentos, trabalhador automatizado. 
85 O termo fordismo foi criado por Gramsci (1974) em sua crítica ao americanismo e em alusão ao 
modelo industrial de produção hegemônico no período do capitalismo monopolista. Segundo 
Gramsci, tal modelo objetivava não somente a expansão do capital e a constituição da sociedade do 
consumo, mas também o controle, a domesticação e a padronização da vida pública e privada do 
trabalhador. 
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previamente definidas e padronizadas pelos gestores para cada posto de trabalho, 

explorados em sua atividade muscular e impossibilitados de tomar iniciativa e de 

introduzir inovação no processo, sendo acompanhados e monitorados por 

supervisores e capatazes a quem cabia zelar pelo bom andamento das operações. 

Nesses termos, seria considerado qualificado aquele trabalhador apto a realizar as 

tarefas conforme os padrões tecnológicos da empresa; para isso geralmente, a 

escolarização necessária envolveria domínio da leitura, da escrita e de cálculos 

básicos.  

Concordamos com Hobsbawm (1998) que as elaborações de Taylor e de 

Ford inauguraram novos paradigmas, construíram novas identificações, sepultaram 

antigos enraizamentos, educando para novos padrões de identificações profissionais 

e de identificação com lugar, substituindo o mundo da oficina doméstica pela fábrica, 

da aldeia pela nação e do campo pela cidade. O modelo taylorista-fordista introduziu 

novas estratégias de acumulação de capital, formas de controle, não para a 

satisfação de pretensas e elevadas finalidades e necessidades do espírito humano, 

mas para aumentar a velocidade de circulação de mercadorias e garantir, com isso, 

rentabilidade para o capital, mesmo em período de crise e como forma de superação 

das crises. No entanto, as consequências desse modelo suscitaram resistências e 

propostas dos trabalhadores em diferentes países do mundo e as crises político-

econômicas do próprio capitalismo, a partir dos últimos anos da década de 1950 e 

até o começo dos anos 8086.  

Conforme Oder Santos (1992), o movimento operário na fábrica 

desenvolveu-se a partir da resistência difusa à organização do processo de trabalho 

quanto à possibilidade de estabelecer a comunicação horizontal e, portanto, 

contrapor-se à vigilância e ao controle que as chefias exerciam via poder disciplinar, 

quanto ao conhecimento do próprio processo de trabalho de cada setor da fábrica 

em relação à possibilidade de algum controle do ritmo de trabalho etc. As comissões 

de fábricas materializaram essa resistência na medida em que se recusaram a 

reproduzir a estrutura fabril, expressando, em sua organização, a mesma resistência 

                                                           
86 Em relação às crises político-econômicas do desenvolvimento do capitalismo, o fordismo foi 
confrontado; em 1930, em virtude de superprodução, tendo sido impulsionado o estabelecimento do 
New Deal e a formação do Estado do Bem-Estar Social; em 1973, em virtude de rentabilidade, foram 
estimulados os “novos” modelos de produção e o desmonte paulatino do Welfare State (BARROS, 
2004). No Brasil, na segunda metade dos anos de 1970, reorganizam-se os movimentos dos 
trabalhadores e sindicatos contra a ditadura e pelas suas reivindicações específicas que culminam, 
após muitos conflitos, com a realização da Constituinte em 1988.  
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àquela estrutura. Novos processos de gestão, novas tecnologias como 

materialização das novas relações sociais, decorrem desses conflitos. Assim, a partir 

dos anos de 1970, mudam-se os parâmetros de integração e coordenação do 

sistema capitalista. Mudam-se as formas de acumulação de capital, e 

transformações sem precedentes passam a ocorrer nos campos econômicos, 

sociais, políticos, educacionais, culturais, enfim, em toda a vida social.  

De certa forma, as capacidades demonstradas pelos trabalhadores em seus 

processos de lutas têm sido recuperadas e aproveitadas para a organização do 

processo de trabalho na reorganização capitalista, ainda que isso ocorra no sentido 

de inaugurar a outro patamar de complexidade do trabalho passando a explorar as 

aptidões intelectuais dos trabalhadores. Algumas mudanças são introduzidas a partir 

dos anos de 1970, na forma de reestruturação produtiva: a forma organizacional 

rígida, hierarquizada e verticalmente integrada cede lugar a sistemas flexíveis de 

produção integradas horizontalmente; usam-se cada vez mais as tecnologias que 

garantam a eficiência das comunicações bem como a redução de seus custos; 

monitoram-se mais o tempo e o espaço; concentram-se as atividades nucleares de 

grandes empresas e adquirem-se insumos via subcontratações ou terceirizações de 

pequenas e médias empresas, mantendo-as subordinadas às suas decisões 

estratégicas; os modelos de gerenciamento de qualidade deslocam a questão do 

tamanho ou da quantidade para a do tempo e da qualidade; amplia-se o 

compartilhamento dos fluxos de informação que passam a ser integrados pelos 

softwares de gestão.  

No ideário do novo modelo de organização do mundo do trabalho, a 

participação e a comunicação dos trabalhadores são relevantes fatores de eficiência 

e de qualidade no processo de produção capitalista. Embora haja redução 

quantitativa de mão de obra, por outro lado, há maior necessidade de uma 

intervenção qualitativa mais abstrata dos trabalhadores no processo de produção no 

sentido de acompanhar o processo, prevenir defeitos, identificar problemas e buscar 

soluções, otimizando o funcionamento dos recursos tecnológicos.  

Os denominados Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), de origem no 

modelo de gestão da qualidade japonês, proliferaram, constituindo-se como grupos 

de trabalhadores que são incentivados pelo capital para discutir o trabalho e 

desempenho, com vistas a melhorar a produtividade da empresa. Assim, constituem-

se numa nova forma de apropriação do saber fazer intelectual do trabalho pelo 
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capital. Conforme estudo de Antunes (2001), o operário deve pensar e fazer pelo e 

para o capital, o que aprofunda (ao invés de abrandar) a subordinação do trabalho 

ao capital. Ou seja, acaba ocorrendo um “envolvimento” dos trabalhadores, através 

de um processo ainda mais profundo de interiorização do trabalho alienado. 

Portanto, o despotismo torna-se então mesclado com a manipulação do trabalho.  

Coriat (1994) aponta para a constituição do trabalhador multifuncional, 

detectando um movimento de desespecialização dos operários profissionais e 

qualificados, os quais, com o passar do tempo, tornavam-se necessariamente, 

polivalentes. O deslocamento de um trabalhador especializado para um trabalhador 

multifuncional é uma contribuição fundamental do toyotismo e que o diferencia 

claramente do modelo anterior fordista, apesar do fato de que continua havendo a 

alienação do trabalho, uma vez que elaboração e execução continuam separadas, 

ou seja, os trabalhadores não decidem o que produzir e como produzir (ANTUNES, 

1999). 

Os processos de reestruturação produtiva que transitam entre diferentes 

modelos pós-fordistas são muitos desde a crise do capitalismo de 1973, segundo 

Lipietz e Lebgorne (1988). Parecem-nos rearranjos do próprio capitalismo. “Para 

onde quer que vá o capitalismo, seu aparato ilusório, seus fetichismos e o seu 

sistema de espelhos não demoram a acompanhá-lo” (HARVEY, 1993, p.308). 

O modelo pós-fordista de produção enxuta e flexível e os seus aspectos 

aparentemente emancipatórios ou inovadores são analisados muito mais como uma 

utopia, senão promessa duvidosa, considerando-se o contexto de incertezas no 

mundo do trabalho, do que propriamente como uma realidade efetivamente 

consolidada. “O fordismo tradicional coexiste com o fordismo pós ou neo e, a 

produção em massa, concomitantemente com a produção flexível” (BARROS, 2004, 

p. 73). Por sua vez, Harvey (1993, p.179) usa “a ideia de uma transição do fordismo 

para a acumulação flexível que se situa em algum ponto entre esses dois extremos”. 

Esse autor sugere dois aspectos importantes, citando, como peculiares, os aspectos 

financeiros da organização capitalista e o papel do crédito e apontando a 

diversidade de sistemas de controle de trabalho ao lado de novos produtos e 

padrões na divisão internacional do trabalho (HARVEY, 1993, p.184). Lembramos 

que os aspectos financeiros da organização capitalista e o papel do crédito foram o 

centro da crise mais recente do capitalismo ocorrida em 2009. 
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Apesar da controvérsia classificatória existente sobre um modelo de 

produção enxuta e flexível, é importante salientar que, de qualquer forma, não há 

transições exatas dos diferentes modelos ou configurações capitalistas ao final do 

século XX.  Apesar das diferenças que possam existir, o fato é que especialmente, 

nos últimos trinta ou mais rigorosamente vinte anos, houve uma modificação nos 

sistemas produtivos para que alcançassem a flexibilidade. Esse termo flexibilidade 

pode assumir diversos significados e inúmeras formas que não são incompatíveis 

com a produção em massa, muito pelo contrário, chegam mesmo a reforçá-la, como 

é o caso da imposição de excesso de horas de trabalho ou da perda da segurança 

no emprego com extinção do direito à estabilidade ou redução de direitos do 

trabalho. 

Desde os anos de 1980/90, não há como desconhecer a acumulação flexível 

como uma nova configuração em que o capitalismo se torna mais organizado 

através da dispersão, da mobilidade geográfica e das respostas flexíveis nos 

mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, 

acrescidos de grandes doses de inovação tecnológica do produto e institucional; 

características analisadas por Harvey (1993).  

 

As décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação 
econômica e de reajustamento social e político [...] No espaço social criado 
por todas essas oscilações e incertezas, uma série de novas experiências 
nos domínios da organização industrial e da vida social e política começou a 
tomar forma. Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos 
de passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado 
com um sistema de regulamentação política e social bem distinta. (HARVEY, 
1993, p.140) 

 

A contemporaneidade se instaura como a era do capitalismo com dimensão 

de totalidade da economia mundial, da globalização87, e as formas pré-capitalistas 

de produção têm pouco a pouco sido liquidadas ou assimiladas. A partir de meados 

do século XX, muitas transformações relevantes e profundas passaram a ocorrer 

nas sociedades ocidentais, assentadas no que tem sido chamado de Terceira 

Revolução Industrial, que remodelou a base material da sociedade e condicionou 

                                                           
87 Globalização aqui lembra mesmo é a intensidade da “mundialização do capital” ou a integração 
financeira dos mercados. No entanto, tem também os sentidos já conhecidos: um processo 
caracterizado pelo rompimento das fronteiras econômicas entre os países – a formação de blocos 
regionais e pela intensificação da mobilidade internacional do comércio, dos serviços e, 
principalmente, dos capitais (privatizações, das políticas de estabilização da economia dos programas 
compensatórios, livre mercado, competitividade entre as nações, reestruturação produtiva).  



 

 

153

alterações importantes nas relações entre a economia, o Estado, a política e a 

sociedade. A acumulação flexível se constitui em confronto direto com a rigidez do 

fordismo, segundo Harvey (1993, p. 140). Esse regime de acumulação capitalista é 

uma nova reestruturação que 

 

[...] Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 
comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve 
rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre 
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego no chamado 'setor de serviços', bem como 
conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas [...] para não falar da vasta profusão de atividades dos 
países recém-industrializados. Ela também envolve um novo movimento 
que chamarei de 'compressão do espaço-tempo' [...] no mundo capitalista – 
os horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se 
estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de 
transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões 
num espaço cada vez mais amplo e variegado. (HARVEY, 1993, p. 140). 

 

A organização social permanece capitalista, entretanto, diversamente de 

etapas anteriores, esse tipo de capitalismo é global e está estruturado, em grande 

parte, numa rede de fluxos financeiros (HARVEY, 1993; CASTELLS, 1999). Os 

aspectos mais salientes dessa reestruturação são caracterizados pela maior 

flexibilidade de gerenciamento; pela descentralização das empresas e sua 

organização em redes tanto internamente quanto em suas relações com outras 

empresas; pelo considerável fortalecimento do papel do capital vis-à-vis o trabalho, 

com o declínio concomitante de influência das ações proferidas pelas organizações 

de trabalhadores; pela individuação de diversificação cada vez maior das relações 

de trabalho; pela incorporação maciça das mulheres na força de trabalho 

remunerada, geralmente em condições discriminatórias; pela intervenção estatal 

para desregular os mercados de forma seletiva e desfazer o Estado de Bem-Estar 

social com diferentes intensidades e direções, dependendo da orientação e da 

natureza das forças e instituições políticas de cada sociedade; pela ampliação da 

concorrência econômica global num contexto de progressiva diferenciação dos 

cenários geográficos e culturais para a acumulação e a gestão do capital 

(CASTELLS, 1999). Essa reestruturação do capitalismo, empreendida nas 

sociedades avançadas, ocorre no processo de globalização ou da mundialização do 

capital, que induz à adoção de novas tecnologias e novos padrões de gestão e de 
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organização do trabalho e, ao mesmo tempo, à predominância do ideário que 

defende o mercado como instância reguladora privilegiada da vida em sociedade.  

A era da informação e do conhecimento marca a sociedade contemporânea 

e a conduz por um caminho através do qual ciência e tecnologia agem, 

interativamente, sobre uma diversidade de ambientes, como por exemplo, o mundo 

do trabalho. A tecnologia da informação que, para Castells (1999), se constitui em 

sistemas de informação, interage e ultrapassa o ambiente das empresas, clama, 

simultaneamente, por mudanças na estrutura dos setores econômicos tradicionais, 

nas forças competitivas e nas relações entre escala de produção e automação. O 

componente novo e cada vez mais persistente da flexibilidade entre os sistemas 

atinge, em consequência, os indivíduos e suas relações não apenas contratuais 

formais, mas também, subjetivas. A sua aplicabilidade impõe-se como um dos itens 

do desenvolvimento produtivo desde a segunda metade do século XX. 

Um aspecto relevante é que, sendo o processo de valorização um 

significado preciso do processo de trabalho no capitalismo, como demonstrou Marx 

(1983), nele, a transformação ou aperfeiçoamento das técnicas e da organização 

social do processo de trabalho cumpre papel fundamental para incrementar a 

apropriação de mais valia e acumulação de capital. Nesse sentido, o conhecimento 

científico tem valor econômico e estratégico, e transforma-se, também, em 

mercadoria, objeto de interesse crescente por parte de grandes companhias, que 

passam a interferir de diferentes maneiras no campo das pesquisas (SANTOS, O., 

2001). Se, por um lado, trata-se de produzir conhecimento e tecnologia para a 

reestruturação capitalista, por outro lado, trata-se de incorporar os saberes dos 

trabalhadores e de colocá-los a serviço do capital na empresa flexível. O 

desenvolvimento das forças produtivas, nesses últimos cinco ou seis decênios, tanto 

sob a forma de um novo patamar tecnológico (incorporação da ciência como força 

produtiva) quanto pela inclusão de novos espaços de intervenção produtiva, como 

pela cibernética, automação e pesquisas aeroespaciais entre outros casos, gerou 

novos processos de trabalho e novas referências de interpretação acerca do 

trabalho na modernidade. Na base da produção, surgiram novos modelos de 

organização industrial baseados na produção flexível, o qual se tornou 

paradigmático o modelo japonês – o toyotismo88.  

                                                           
88  O toyotismo expressa a forma particular de expansão do capitalismo monopolista do Japão no 
Pós-1945. Análise clara encontra-se em Coriat (1994).  
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Nessa configuração da produção, procuramos afirmar uma nova concepção 

de trabalho, agora chamado de flexível, sobretudo no que diz respeito à rotatividade 

do trabalhador nas tarefas; assim, o “novo” trabalhador estaria isento e imune aos 

efeitos do estranhamento intrínseco ao modelo fordista de produção. Questionando 

as novas determinações sociais, vimos que a organização flexível da produção abre 

espaços em que “os direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são 

gradativamente substituídos e eliminados” (ANTUNES, 1995, p.16). Além disso, os 

trabalhadores sofrem com outros aspectos que o desqualificam e mais exploram, 

tais como: a intensificação da jornada de trabalho mediante a terceirização, gerando 

ausência total de vínculos empregatícios; a desqualificação do trabalhador mediante 

a polivalência ou multifuncionalidade, capacitação geral para fazer de tudo um 

pouco; e ainda a não implementação / desrespeito aos direitos trabalhistas por meio 

da contratação de trabalhos temporários, o que acarreta precarização das relações 

de trabalho89.  

Expande-se a informalidade em sintonia com a flexibilidade uma vez que o 

trabalho informal é funcional à produção capitalista (TAVARES, 2004). Em 

condições de acumulação flexível, há crescimento das práticas de trabalho do setor 

informal dentro das empresas capitalistas, ou de sistemas de trabalho alternativos, 

utilizados para reduzir custo de produção.  

Nos maiores centros urbanos dos países latino-americanos, numerosas 

atividades produtivas e comerciais pequenas são organizadas por grupos sociais 

empobrecidos e populações marginais, nas modalidades de trabalho por conta 

própria de trabalhadores independentes que prestam serviços em pequena escala; 

de microempresas familiares, de uma pessoa ou de dois ou três sócios, que 

produzem e comercializam em pequena escala; e de organizações econômicas 

populares, isto é, pequenos grupos ou associações de pessoas e famílias que se 

unem e gerenciam em comum seus escassos recursos para desenvolver, em 

comum, atividades geradoras de renda ou provedoras de bens e serviços (RAZETO, 

2004a). 

                                                           
89  A acumulação flexível tem tirado proveito do esvaziamento do poder do movimento sindical, uma 
vez que sua força é, em geral, minada pelo desemprego, pelo deslocamento das empresas para 
regiões com atividade sindical incipiente, ou ainda pelo incentivo à negociação por empresa 
ignorando os sindicatos de categoria. Além disso, com o enxugamento da estrutura organizacional 
das empresas e com o aumento da terceirização, ocorreu uma divisão do coletivo de trabalho em 
cada empresa prejudicando qualitativamente a organização dos trabalhadores construída a partir do 
“chão de fábrica”. (HARVEY, 1993; ANTUNES, 1995; CORIAT, 1994; TAVARES, 2004). 
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Todos esses elementos reforçam a tese de que o trabalho estranhado, 

analisado por Marx (1983), continua válido na atualidade, ou seja, o trabalho -

enquanto criador de valor de troca - trabalho abstrato - continua sendo o núcleo da 

sociabilidade contemporânea. Entendemos que a informalidade, no contexto dos 

processos de acumulação capitalista, que articula os modelos da flexibilidade e da 

reestruturação fordista, ambos pautados por regimes e contratos de trabalho mais 

precários e desregulados, manifesta-se através dos trabalhadores terceirizados, 

temporários, autônomos e também pelo trabalho domiciliar e envolve tanto 

trabalhadores qualificados quanto desqualificados, com altas ou baixas 

remunerações. Dentro de uma mesma empresa, podem existir interseção ou 

variados graus de interdependência entre atividades formais e informais, formando, 

assim, uma conexão sistêmica da informalidade com a economia formal. Em 

resumo, supomos haver nas economias informais: a conexão sistêmica com a 

economia formal, as características especiais do trabalho empregado nas atividades 

informais, e as atitudes do governo em direção a não regulação do setor. 

A alienação/estranhamento é ainda mais intensa nos estratos precarizados 

da força humana de trabalho, que vivenciam as condições mais desprovidas de 

direitos e em condições de instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho em tempo 

parcial, temporário e precarizado. Como assinalam Antunes e Alves (2004, p. 347), 

“sob a condição da precarização, o estranhamento assume a forma ainda mais 

intensificada e mesmo brutalizada, pautada pela perda (quase) completa da 

dimensão de humanidade”. 

 

Nos estratos mais penalizados pela precarização / exclusão do trabalho, o 
estranhamento e o fetichismo capitalista são diretamente mais 
desumanizadores e bárbaros em suas formas de vigência. [...] Sob a 
condição da separação absoluta do trabalho, a alienação assume a forma 
de perda de sua própria unidade: trabalho e lazer, meios e fins, vida pública 
e vida privada, entre outras formas de disjunção dos elementos de unidade 
presentes na sociedade do trabalho. [...] as formas de absolutização da 
alienação são diferenciadas. Variam da rejeição da vida social, do 
isolamento, da apatia e do silêncio (da maioria) até a violência e agressão 
diretas. [...] A desumanização segregadora leva ao isolamento individual, às 
formas de criminalidade, à formação de guetos de setores excluídos, até as 
formas mais ousadas de explosão social que, entretanto, não podem ser 
vistas meramente em termos de coesão social da sociedade como tal, 
isoladas das contradições da forma de produção capitalista (que é produção 
de valor e de mais-valor). (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 347-348). 
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Inúmeras transformações ocorreram no mundo do trabalho no século XX e 

tiveram impacto nas teorizações críticas referente à do pensamento de Marx (1983) 

acerca da categoria do trabalho. Buscando uma aproximação mais geral, algumas 

críticas mais destacadas90 consideram que um dos maiores equívocos do marxismo 

reside na centralidade atribuída à esfera do trabalho e da produção, subestimando-

se as outras esferas da vida na constituição objetiva e subjetiva do ser social. 

Embora com reflexões diferenciadas, essas críticas compartilham o objetivo de 

descaracterizar a categoria do trabalho como atividade central e essencial na 

formação subjetiva dos indivíduos na medida em que reduzem o trabalho à sua 

dimensão técnica, negam ou subvalorizam sua dimensão socioformativa e defendem 

a impossibilidade de torná-lo uma atividade autônoma91 ao naturalizar as 

características que o mesmo apresenta sob o domínio do capital. Por conseguinte, 

essas críticas embasam, também, propostas emancipatórias que prescindem da 

subversão das relações sociais de produção e do trabalho assalariado, estranhado e 

heterodeterminado, e indicam como esgotadas as estratégias revolucionárias de 

transformação social, defendem o controle exterior da esfera econômica pelo 

Estado, pela política. 

Em condições de acumulação flexível, o mercado de trabalho se estrutura 

em relações centro-periferia (HARVEY, 1993). No centro, empregados em tempo 

integral, condição estável, posição essencial para futuro da organização; na 

periferia, como dois grupos distintos, um de empregados em tempo integral e outro 

de empregados em tempo parcial, ambos com alta rotatividade. Nesse segundo 

grupo, encontram-se contratados de curto prazo, trabalhadores em treinamento com 

subsídios públicos, em recrutamento, em partilha de trabalho (parceria). Há 

tendência para redução de emprego regular em favor do crescente uso de trabalho 

em tempo parcial, temporário ou subcontratado e, a partir do final dos anos de 1980, 

o aumento da subcontratação e dos trabalhos temporários. Além de reduzir o 

número dos trabalhadores centrais e de empregar cada vez mais uma força de 

trabalho que se recruta com facilidade e se demite sem custos, as novas estruturas 

                                                           
90 Dentre essas críticas, destacam-se os trabalhos de Arendt (2005a, 2005b), Habermas (1982, 1988) 
e Gorz (1987, 2003). 
91 Para Marx e Engels (1987), com a revolução social pelo proletariado, iniciar-se-ia uma nova fase da 
história humana em que a autoatividade coincidiria com a vida material, o que corresponde à 
transformação dos indivíduos em indivíduos totais e ao despojamento de todo o seu caráter natural. 
Assim, a transformação do trabalho em autoatividade significa transformar o limitado intercâmbio 
anterior no capitalismo em intercâmbio entre indivíduos enquanto tais, ou seja, a emancipação. 
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facilitam a exploração da força de trabalho das mulheres em ocupações de tempo 

parcial em condições de baixa remuneração e segurança negligenciável. O acesso à 

informação, seu controle e forte capacidade de análise rápida de dados são 

essenciais à coordenação centralizada. Merece destaque o grande interesse pela 

produção organizada de conhecimento com cunho comercial e pelo controle do fluxo 

de informações e dos veículos de propagação do gosto e da cultura populares 

(HARVEY, 1993, p.143-151), que poderão concentrar a relação com o saber e a 

relação de saber na coordenação centralizada para decisão e em algum grupo 

periférico para execução.  

Estamos estudando saberes e processos pedagógicos em associação e 

cooperativa (EES), no entanto a referência que mais ocorre é ao trabalho domiciliar. 

Consideramos importante observar que, mesmo em alguns EES, predomina esse 

trabalho. Em geral, o trabalho domiciliar encontra-se inserido nas pontas das 

cadeias produtivas, algumas, inclusive, de extensão internacional, envolvendo 

grandes empresas que buscam, conforme Lavinas e Sorj (2000, p. 235), tirar 

“proveito, seja das competências de trabalhadores em diferentes regiões do mundo, 

seja de menores níveis de remuneração”. Essa atividade produtiva é utilizada de 

duas formas: uma envolvendo a contratação assalariada formal; a outra, o trabalho 

informal na condição de autônomo, sendo a remuneração somente pelas tarefas 

efetivadas ou por peça produzida.  

As novas formas de coordenação da organização produtiva e as novas 

tecnologias de produção e de orientação do mercado colocaram em interseção o 

sistema fabril com sistemas de manufatura domésticos, de oficina e artesanais – 

associações, cooperativas, EES. A produção flexível é quase vertical (centro-

periferia) atuando com subcontratação, agências de temporários, autônomos, 

promovendo aprendizagem na prática integrada ao planejamento a longo prazo, 

organização mais horizontal no trabalho em que se elimina a demarcação de tarefas 

e se fixam múltiplas tarefas, para as quais há educação e longo treinamento no 

trabalho bem como ênfase na corresponsabilidade do trabalhador, que não conta 

com segurança e boas condições de trabalho como temporários (HARVEY, 1993, 

p.167-168). 

Entre a coordenação central e a(s) periferia(s), existem relações de saber 

caracterizadas por diferenças de saber, embora cada um mantenha, por outro lado, 

uma relação com/ao saber. Como percebemos, são duas posições e duas formas de 
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saber legitimadas: uma do centro em que se originam os projetos, formalizações, 

prescrições, elaboradas pelos funcionários de alto nível para execução do trabalho 

pelos empregados nos níveis periféricos; a outra desses que executam o projetado, 

o prescrito. Essa relação constitui uma descontinuidade entre concepção e 

fabricação. As formas de trabalho “intensivas” em conhecimento adotadas na 

acumulação flexível convivem perfeitamente com formas de superexploração do 

trabalho em que o mesmo modelo de produto pode ser reproduzido em diferentes 

partes do mundo.   

Quanto à produção propriamente dita, Harvey (1993, p.175), reconhecendo 

diferença de contexto e especificidades da acumulação flexível, afirma: “O Capital de 

Marx nos traz um choque de familiaridade”: um exército de reserva industrial é 

mobilizado como contrapeso ao poder dos trabalhadores com relação ao trabalho e 

aos salários.  

 

Ao lado dos trabalhadores fabris, dos trabalhadores manufatureiros e dos 
artesãos, que concentra espacialmente em grandes massas e comanda 
diretamente, o capital movimenta, por fios invisíveis, outro exército de 
trabalhadores domiciliares espalhados pelas grandes cidades e pela zona 
rural. [...] Ela (a exploração de forças de trabalho baratas e imaturas) se 
torna ainda mais desavergonhada no assim chamado trabalho domiciliar do 
que na manufatura, porque a capacidade de resistência dos trabalhadores 
diminui com sua dispersão; toda uma série de parasitas rapaces se coloca 
entre o empregador propriamente dito e o trabalhador, o trabalho domiciliar 
luta em toda parte com empresas mecanizadas ou ao menos 
manufatureiras no mesmo ramo da produção, a pobreza rouba do 
trabalhador as condições mais necessárias ao trabalho, como espaço, luz, 
ventilação, etc., cresce a irregularidade do emprego e, finalmente, nesses 
últimos refúgios daqueles que a grande indústria e a grande agricultura 
tornaram ‘supérfluos’, a concorrência entre os trabalhadores alcança 
necessariamente seu máximo. (MARX, 1983, p. 71- 72).  

 

Após três anos de crise a partir de 1988, a recuperação econômica em 

indicadores, tais como: o produto interno bruto real mundial; o consumo privado; a 

inversão bruta em capital fixo e comércio mundial, contrasta com elevado nível de 

desemprego mundial (OIT, 2011, p. ix - xi). Embora o emprego continue crescendo 

no mundo, (claro que, em algumas regiões e em outras, não) está diminuindo a 

relação emprego/população que se situa em 61,1% em 2010 no mundo, mas, nas 

regiões das economias desenvolvidas e da União Europeia (UE), está em 54,7%. 

Isso significa que 38,9% das pessoas em idade de trabalhar não encontram 

oportunidade de trabalho remunerado (emprego) no mundo; são 45,3% na UE. 

Portanto, muitas economias desenvolvidas não estão gerando suficientes 
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oportunidades de trabalho /emprego para absorver o crescimento da população em 

idade de trabalhar, o que reflete mais uma vez a defasagem existente entre a 

recuperação econômica em face da crise capitalista e da recuperação das condições 

de trabalho nas regiões. Além disso, o desemprego se mantém elevado (taxa de 

6,2% em 2010) atingindo, principalmente, os jovens de 15 a 24 anos (taxa mundial 

de 12,6% e de 18,7% na UE em 2010); os jovens já desalentados não estão 

buscando trabalho ativamente, como mostram as estatísticas. Com poucas chances 

de diminuir, o desemprego atinge, hoje, um total geral de cerca de 205 milhões de 

trabalhadores. Na linha da pobreza vivendo na base de dois dólares americanos ao 

dia provavelmente já estão 1bilhão e 200 milhões de trabalhadores no mundo. Mais 

uma crise do capitalismo; quais são as propostas para resolvê-la?  

As recomendações da OIT (2011, p. p.xiii) giram em torno dos problemas 

como a de recuperação do mercado de trabalho pelo avanço nas medidas de 

estímulo e de consolidação fiscal para promover impulsionar a geração de empregos 

e a recuperação sustentável de postos de trabalho. Propõe estimular a inversão 

privada, impulsionar as exportações brutas, impulsionar a produtividade da mão de 

obra com objetivo de reduzir os custos laborais unitários e melhorar a 

competitividade. O crescimento econômico deve ser orientado em relação ao 

consumo interno; para isso, deve haver o aumento da proteção social melhorar a 

seguridade econômica e promover um maior consumo. São sugeridas políticas de 

mercado de trabalho destinadas a melhorar a relação entre o aumento da 

produtividade da mão de obra e o aumento de salários reais que deverão ser 

discutidas por trabalhadores, governo e empresas. Os problemas associados à 

produção, à acumulação e à concentração de capital não serão resolvidos, mas, 

apenas, adiados para ajudar a revitalização do capital, porque esse demanda uma 

transformação radical, segundo afirma Meszáros (2004). 

Na seção seguinte analisaremos as condições atuais de trabalho artesanal, 

e, de modo particular, do bordado, no contexto da sociedade capitalista 

contemporânea. Teremos, como propósito, também, desvendar as implicações 

dessas condições de trabalho, sob a égide do capitalismo, na educação e para os 

trabalhadores.  
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3.2 ARTESANATO DO BORDADO: QUESTÕES DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 

NA CONTEMPORANEIDADE DO CAPITALISMO FLEXÍVEL 

 

Nesta seção, discutimos sobre as condições de trabalho artesanal, 

especialmente do bordado, hoje, na sociedade capitalista, bem como as implicações 

na educação e para os trabalhadores. Consideramos, inicialmente, algumas 

definições e especificações de artesanato e bordado para, em seguida, analisarmos 

como o artesanato se situa nas transformações técnico-organizacionais e fases do 

capitalismo. A partir de entrevista de nossa pesquisa, discutimos como o trabalho é 

coisificado, alienado; não só o produto, mas também como o processo é alienado. 

Retomando a formação do trabalhador coletivo na primeira forma capitalista de 

produção, bem como a cooperação simples, a que Marx (1983) acentua como sendo 

a primeira fase da produção capitalista, revemos as fases do capitalismo e 

focalizamos, nas atuais configurações da reestruturação capitalista, a dinâmica de 

acumulação flexível estimulada pela ampliação da mais-valia do capital produtivo 

obtida pela redução ao mínimo dos custos do trabalho. Para isso, empresas 

compram através de redes de terceirização, por meio de cooperativas (incluindo as 

de artesanato) e, ainda, de outras organizações produtivas, o produto final de outras 

empresas, como substituto de parte do que deveria ser resultado de seus próprios 

processos de produção. A terceirização de força de trabalho ocorre sob diferentes 

formas; uma delas é a da subcontratação organizada, e outra da superexploração do 

trabalho domiciliar. No trabalho do bordado, vem se intensificando a precarização 

por meio da terceirização ou subcontratação de força de trabalho (e até 

quarteirização) pelo sistema de encomenda intermediada por associações e 

cooperativas ou “empresárias do bordado”. Por fim, retomamos os princípios do 

empreendimento solidário, enfatizando que a proposta é assegurar o conteúdo 

social do trabalho; destacar o tempo de trabalho geral; ou seja, o trabalho não como 

mero esforço ou resultado de um adestramento, mas como a “atividade do sujeito 

que regula todas as forças da natureza no seio do p rocesso de produção”  

(MARX; ENGELS, 1992, p. 42, grifo nosso). 

Ao iniciar a análise, delimitamos artesanato a partir de uma definição da 

Unesco (1997), que determina/ estabelece/ fixa os seus produtos, as ferramentas 

com que são fabricadas, suas matérias-primas e funções a que atendem.  
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[...] produtos que são produzidos, quer inteiramente à mão ou com a ajuda 
de ferramentas. Ferramentas mecânicas podem ser utilizadas, desde que a 
contribuição direta manual do artesão continua a ser a componente mais 
significativa do produto acabado. Artesanatos são feitos a partir de 
matérias-primas e podem ser produzidos em quantidades ilimitadas. Esses 
produtos podem ser utilitários, estéticos, artísticos, criativos, culturalmente 
ligados, decorativos, funcionais, tradicionais, religiosos e socialmente 
simbólicos e significativos. (UNESCO, 1997). 

 

Os bordados, ainda que atualmente estejam sendo objeto de muitas 

inovações, mantêm as características de serem produzidos por artesãs e artesãos, 

totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, ainda, com a 

utilização de meios mecânicos, mas tendo a contribuição manual direta como 

componente mais importante do produto acabado. O bordar é como uma arte de 

trabalhar com tecidos, cores, texturas. 

 

Em suas mãos [das bordadeiras], o tecido vai adquirindo qualidades: mais 
espesso ou mais tênue, do colorido natural ao artificial, liso ou ornamentado 
com a superposição de outros fios, formando malhas ou cortando aqui e ali, 
formando texturas diferentes. Assim nasceram os bordados mais ricos e os 
pontos mais variados [...]. (FLEURY, 2002, p.62). 

 

Segundo D’Ávila (1983, p. 175), “no campo estético, artesanato e arte não 

têm uma linha divisória”. Nesse caso, a originalidade, a sensibilidade, a inteligência, 

os valores, o jeito pessoal, a dignidade pessoal, o estilo e a sabedoria adquirida na 

profissão, enfim, a personalidade e todo o envolvimento que se transferem ao 

produto de suas mãos definem o belo que atende às regras do bem-fazer que 

constitui o artesanato.  

A aplicação bem-sucedida da expressão estética e cultural ou da técnica 

tradicional de artesanato - definida como autenticidade - é critério de avaliação para 

a Unesco conceder, anualmente, o prêmio que Seal of Excelence for Handicrafts. 

Para isso, são avaliados os aspectos - qualidade, excelência, inovação, caráter 

ecológico e comercialidade – assim, definidos: a) o uso de materiais e a técnica de 

alta qualidade com atenção especial aos detalhes de manufatura; b) a fusão eficaz e 

frutífera do tradicional e do contemporâneo ou da inventividade e do uso criador do 

material, do desenho (design) e do processo de produção; c) o uso de corantes e 

fibras naturais, materiais reciclados e materiais e processos de produção inofensivos 

ao meio ambiente; e d) a funcionalidade do produto, o emprego inofensivo pelos 
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possíveis compradores, uma relação equilibrada entre preço e qualidade ou a 

sustentabilidade da produção. 

O crescente interesse quanto ao fomento do artesanato ocorre junto à 

emergência de uma nova estética do artesanal, em que são admitidas e premiadas a 

criatividade e a inovação, e já não mais, exclusivamente, o respeito a padrões 

estéticos e a reprodução de técnicas tradicionais. Ambos os fenômenos estão 

interligados (LOURIDO, 2005). De um lado, a manualidade caracteriza o artesanato, 

que assim se opõe, estruturalmente, à dinâmica do capitalismo avançado, cuja 

tecnologização produz desemprego estrutural. De outro lado, a nova estética 

induzida por designers, que traduzem ou mesmo direcionam o gosto dos 

consumidores, é funcional à transformação de desempregados em cooperados ou 

artesãos empreendedores e ao consumo de artesanato, já não somente turístico, 

mas inserido na decoração de interiores e na moda.  

No estudo de Lourido (2005), destacamos uma diferença entre os produtos 

artesanais e aqueles industrializados. O artesanato se define pela baixa tecnologia e 

pela impossibilidade de produção em massa: os produtos artesanais não podem ser 

produzidos em série e, por isso, apresentam diferenças que atestam essa 

especificidade do seu modo de produção, que utiliza, intensamente, a mão de obra. 

Essas diferenças são produzidas pelas mãos e ferramentas rudimentares das 

pequenas oficinas artesanais; de alguma maneira, pela carência de empresários que 

não possuem capital nem tecnologia. Desse modo, fica estabelecida uma relação 

entre o artesanato e o enfrentamento do desemprego, tal como é explicitada em 

políticas governamentais e ações de diferentes organismos de fomento.  

 

O artesanato pode ser mobilizado pelos governos e organismos 
internacionais como uma alternativa ao desemprego porque é um sistema 
de produção que utiliza mão de obra intensiva e não pode deixar de sê-lo, a 
risco de se converter em produção industrial. O que atesta a possibilidade 
de que desempregados urbanos virem artesãos, [...] é que o valor do 
produto artesanal estaria nessa produção de diferença, sutil, deixada pelos 
traços das mãos nos objetos. Diferença sutil, já não marcada pelo 
pertencimento por direito de nascimento a uma linhagem, ou a uma nação, 
mas pelo pertencimento precário a uma classe num sistema capitalista 
internacional turbulento e instável. (LOURIDO, 2005, p.1). 

 

Embora estejamos tratando de artesãs e artesãos do bordado, que 

trabalham na fase contemporânea, - a da reestruturação capitalista, - precisamos 

situar que esse artesanato tem uma origem bastante antiga e que vem sendo 
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afetado pelas periódicas transformações técnico-organizacionais, constantes nas 

sucessivas crises da ordem capitalista. Portanto, esse entendimento inicial remete 

às questões relacionadas à forma de produção pré-capitalista que era desenvolvida 

em oficinas ou guildas no fim da Idade Média. Remete, também, às características 

do movimento que se deu entre o artesanato e a manufatura como fases do 

capitalismo. 

No estudo de Alves (2005), o artesanato é descrito como pré-capitalista que 

ocorre pari passu ao desenvolvimento do homo sapiens. Foi considerado como 

atividade múltipla e heteróclita em si e para si e abrangendo múltiplos mundos do 

trabalho. O desenvolvimento dos meios de trabalho ou de técnicas fez com que se 

alterasse a forma de ser do artesanato, que continua sendo exercida até os dias de 

hoje, mas que assume outra forma histórico-social nas relações com o capital. Com 

efeito, o artesanato ganha nova qualidade quando o mercado se constituiu nas 

sociedades antigas como espaço do processo de troca comercial. 

As práticas artesanais daquele período caracterizavam-se por relações entre 

mestres artesãos e seus aprendizes, geralmente trabalhando na própria casa da 

família, e produzindo para atender à necessidade de uma população próxima, de 

uma aldeia ou pequena cidade. A ideia de mestre mostra como o saber era de 

domínio do(s) artesão(s), como era transmitido por força até de tradição, num 

processo em que trabalho e formação eram indissociáveis. Por outro lado, essa 

forma de trabalho e a cultura, nele desenvolvida, representavam uma transição da 

vida no campo para a vida nas cidades, no contexto da urbanização inicial e em 

expansão (HUBERMAN, 1986). Nem feudal nem propriamente capitalista, o 

artesanato não visava, apenas, atender às necessidades do produtor e de sua 

família, mas também não se orientava para um mercado tampouco se regia por 

concorrência e pela lógica da acumulação de capital; situava-se e orientava-se para 

uma comunidade local estável e sem concorrência.  

A organização dos antigos artesãos ocorria pelas guildas, entidades que 

regulamentavam o exercício dos ofícios ou profissões e buscavam manter certo 

equilíbrio nas relações desse mercado. A esse propósito, Kurtz (1996, p.2) esclarece 

aspectos da cultura do artesanato pré-capitalista.  
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As guildas dos artesãos da Idade Média [...]. Para elas era um pecado e um 
crime fazer concorrência aos colegas por meio do aumento de produtividade 
e tentar conduzi-los a todo custo à ruína. Os métodos de produção eram por 
isso rigidamente fixados, e ninguém os podia modificar sem o 
consentimento das guildas. O que impedia um desenvolvimento tecnológico 
era menos a incapacidade técnica do que essa organização social estática 
dos artesãos. Estes não produziam para um mercado no sentido moderno, 
mas para um mercado regional limitado, livre de concorrência. Essa ordem 
de produção durou mais tempo do que geralmente se supõe.  

 

Essa organização de artesãos em guildas ou nas corporações de ofício pode 

ser considerada como uma forma antecedente que, em alguns aspectos básicos, se 

assemelha à forma como trabalhadores passaram a se organizar em associações e 

cooperativas em momentos posteriores já no modo capitalista de produção. Com 

essa forma de se reunirem e trabalharem, os artesãos de um mesmo ramo de 

produção procuravam garantir os seus interesses nesse campo de trabalho e 

regulamentar o exercício de seu ofício ou profissão. Ao mesmo tempo, eram 

mantidas as características do artesanato desenvolvido individualmente e nos 

grupos familiares, mas os artesãos passavam a atuar com certa perspectiva de 

ajuda mútua e regulamentada e com objetivos de regulamentar a produção e a 

comercialização dos produtos gerados, de impedir que produtos similares de outras 

regiões entrassem no mercado local, de assegurar trabalho para todas as oficinas 

de uma mesma cidade, de eliminar a concorrência desleal e de estabelecer 

aspectos de qualidade para seus produtos. No fundo dessa organização de trabalho 

artesanal em associações, encontrava-se a união de trabalhadores visando garantir 

benefícios para todos e como forma de fortalecer o grupo em face das dificuldades 

que aumentavam com as novas demandas das cidades em crescimento e da 

concorrência sem limites. Num momento seguinte, essas corporações foram 

desafiadas a deixar a produção por estoque para enfrentar os desafios de atender 

às encomendas de mercadores que vendiam os produtos, posteriormente, em outras 

cidades a preços superiores obtendo lucros. Produzir por encomenda e para venda 

a intermediários que repassavam os produtos aos consumidores implicou mudanças 

no que se denomina ciclo de produção. Essa forma de produção era uma alternativa 

mais rentável e eficiente quanto ao aproveitamento de matérias-primas e de 

produtos acabados. Dessa forma, as atividades da produção eram realizadas, 

gradativamente, por fases, de acordo com as encomendas dos mercadores. Assim, 

o trabalho dos artesãos organizado por associação e numa produção voltada para 

as demandas - constituiu um elemento que favoreceu o surgimento da manufatura e, 
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posteriormente, das fábricas. Julgamos interessante assinalar que essa modalidade 

de produzir por encomenda atendendo a uma demanda ou a vários pedidos 

específicos de produto, de certa maneira, tem similaridade com a produção “just in 

time” da produção flexível em que não há, praticamente, estoque de materiais e de 

produtos92.  

Atualmente, segundo as entrevistadas nesta pesquisa, o artesanato de 

bordado se efetiva segundo a modalidade de venda por encomenda com design, 

previamente definido, materiais distribuídos para as artesãs de acordo com o custo 

acertado; as atividades da produção são realizadas, gradativamente, por fases 

geralmente pela artesã ou artesão do bordado em seu domicílio ou em grupos 

reunidos na cooperativa com cronograma definido no contrato. Geralmente, há a 

divisão do processo em etapas sendo cada profissional encarregado de uma etapa, 

sem o domínio da totalidade do processo. O que significa essa forma de produção 

em relação à anterior? Há certa continuidade com algumas diferenças.  

Na manufatura, o ofício manual, ainda que parcelado, constituía-se em um 

princípio regulador da produção social. Uma das características fundamentais da 

manufatura é a separação das operações necessárias para a produção de um 

determinado produto e a atribuição de tais tarefas parceladas a trabalhadores 

diferentes. Em vez de executar todas as operações, o trabalhador passa a fazer 

apenas operações específicas. Dessa maneira, os trabalhadores perdem o controle 

sobre a forma de subdivisão das operações, perdem o controle sobre o processo 

produtivo como um todo e também são desqualificados profissionalmente, tornando-

se mais facilmente substituíveis. Com essa forma de organização, racionalizou-se o 

processo produtivo de modo a proporcionar economia de tempo na elaboração dos 

produtos; assim, a manufatura aprofundou o processo de intensificação do ritmo de 

trabalho e de submissão do trabalhador. Mas foi com a introdução da maquinaria no 

processo produtivo, que a valorização do ofício manual deixou de existir, e o capital 

adquiriu nova forma de controle sobre o trabalho mediante a organização do 

trabalho e a base técnica. 

                                                           
92

 “Just in time” é um modelo criado na Toyota nos anos de 1950, conhecido como “produção enxuta” 
se aplica principalmente aos processos de produção repetitiva. A orientação é criar processos de 
fluxo ligando centros de trabalho para que haja um fluxo constante e equilibrado de materiais em todo 
o processo de produção. Os trabalhadores (flexíveis) devem ser treinados para operar várias 
máquinas, para executar tarefas de manutenção, e, ainda, realizar inspeções de qualidade. 
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As mudanças na organização do artesanato se aprofundaram com a 

urbanização, o mercantilismo e a expansão do sistema capitalista de produção, suas 

crises no processo de acumulação e as formas como as resolveu. As novas 

necessidades de mercado e de capital privilegiaram a produção em maior escala 

que não podia mais ser atendida pelas oficinas de artesanato e impulsionaram a 

produção cada vez mais concentrada nas fábricas. As consequências foram claras 

no trabalho do artesão, que se desvinculou de sua oficina e se dissociou do lar, e a 

moderna relação de emprego desqualificou o artesanato, com o trabalho 

assalariado. 

 

A primeira revolução tecnológica da virada do século 18 para o 19, por 
exemplo, não só transformou a produção de bens (até então produzidos 
predominantemente de forma artesanal) como transformou o próprio 
conceito de trabalho. A desvinculação entre o lar e o trabalho e a crescente 
concentração populacional nos grandes centros urbanos, são apenas 
algumas de suas conseqüências. Outra, e de interesse mais diretamente 
ligado aos objetivos deste capítulo, é o surgimento da “moderna” relação de 
emprego, a desqualificação do trabalho artesanal com a introdução das 
máquinas movidas a vapor e o novo papel do trabalho humano no processo 
produtivo, crescentemente como mera peça de uma engrenagem da qual 
ele tem muito pouco ou nenhum controle. (BIRCHAL; MUNIZ, 2004, p.3). 

 

Outras periódicas transformações técnico-organizacionais têm sido uma 

constante das economias capitalistas e continuam a afetar o artesanato que não se 

extingue, mas que passa, também, por outras mudanças que configuram as 

relações em que trabalham os artesãos na fase contemporânea, a da reestruturação 

capitalista. Esse tópico traz uma ligação entre o artesanato e o processo de 

produção industrial.  

Um primeiro aspecto é que o artesanato tem como característica a 

criatividade e não padronização de cada peça produzida. Numa perspectiva 

histórica, compreendemos que o vinculo existente, no artesanato, entre a concepção 

da ideia, a captação da matéria-prima e a produção do produto propriamente dito 

rompeu-se, quando se instaurou o processo produtivo que viria a ser o que hoje 

conhecemos como indústria. Em relação a essa diferença, Leon (2005, p.12), afirma 

que  
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O artesanato pode ser descrito como o oposto da grande indústria moderna: 
esta usa a racionalidade estrita na produção, com os dois princípios 
fundamentais: economia dos meios e economia de tempos de produção e 
distribuição nos novos segmentos do mercado que irão colocar os bens a 
disposição dos usuários. O artesanato só obedece aos interesses do autor, 
e não respeita a fadiga do produtor, mas só o resultado final. Neste sentido, 
o projeto de um produto para o mercado é ele mesmo, artesanato. 

 

Embora o artesanato, ainda na atualidade, coexista com outras variadas 

formas de processo produtivo, podemos admitir que ele se constituiu na primeira 

forma de organização da atividade produtiva em que, ao invés de controlado pelo 

processo da produção, o homem domina esse processo submetendo-o à sua 

vontade. No artesanato, por ser o artesão o proprietário dos meios de produção, a 

concepção do trabalho e a execução encontravam-se inextricavelmente unidas. Isso 

significa dizer que, no artesanato, é o trabalhador que planeja suas atividades; que 

decide sobre: as ferramentas a serem utilizadas; o formato a ser dado ao produto; o 

ritmo de seu trabalho; a quantidade e qualidade do produto; etc. Entretanto, com o 

tempo, o artesanato haveria de passar por várias transformações e, nelas, a 

autonomia do trabalhador no processo produtivo seria gradativamente reduzida ou 

mesmo anulada. Esse aspecto pode ser analisado do ponto de vista da cultura, 

como vamos tratar a seguir.  

Ao estudar a produção de renda de bilros como expressão artística de um 

povo, Fleury (2002, p.32) trata da arte como expressão da cultura material ou da 

produção de objetos e relata que “os fenômenos culturais apresentam-se na forma 

de ideias, comportamentos e objetos físicos”, afirmando, em relação a esse último 

que a cultura material não é desvinculada do comportamento humano e de suas 

ideias – a cultura não material. Nesse sentido, a autora discorre sobre a atividade 

artesanal produzida na família, que lhe gera renda para a mesma, mas que tem 

outra nuance cultural específica: “[...] é fator complementar de renda e laço de 

solidariedade social, uma vez que integra seus membros unindo-os nas tarefas e 

que vai se sucedendo através das gerações.” (FLEURY, 2002, p. 103). 

Quando a produção do bordado não é familiar, a mão de obra é obtida 

através de grupos de produção, associações ou cooperativas, percebendo-se, 

algumas vezes, a utilização de prestadores de serviços e de busca em 

aprimoramento e qualificação. Novas atividades surgidas no comércio e na indústria 

são fatores que interferem na sucessão do trabalho do bordado entre as gerações, 

haja vista que, nem sempre, as gerações mais novas podem se dedicar 
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exclusivamente ao bordado, mas o que se verifica é que a sua aprendizagem vem, 

ao longo do tempo, sendo repassada de avós para filhas (os) e netas (os).  

O estudo de Williams (1992) sobre cultura aborda as relações ocorridas no 

âmbito artesanal e no pós- artesanal. No artesanato, as etapas de execução da peça 

artesanal - quase sempre realizadas no meio domiciliar - têm a interferência imediata 

do artista, e as relações de produção acontecem no convívio em que sentimentos e 

emoções, ainda que involuntariamente, se expressam nas criações. Quando se trata 

de comercialização, segundo o autor, as relações sociais dos artistas parcial ou 

totalmente envolvidos na produção de mercadorias são, de fato, extremamente 

variáveis. Ocorre, muitas vezes, de o próprio artesão vender sua arte, sua obra, 

mas, embora dependendo do mercado, ele mantém a independência de criação do 

seu produto.  

 

[...] Chama-se a isso artesanal. O produtor é totalmente dependente do 
mercado imediato, mas, dentro das condições deste, sua obra permanece 
sob seu controle em todas as etapas, e nesse sentido, ele pode considerar-
se independente. (WILLIAMS, 1992, p. 44).  

 

No entanto, produzir e comercializar constitui certo paradoxo para artesãs e 

artesãos do bordado. Como atribuir o valor devido às peças, como calcular o valor 

da sua criação, da sua mão de obra?  

Em entrevista para nossa pesquisa, percebemos a dificuldade de uma artesã 

determinar o preço de uma peça de bordado feita por ela. 

 

No meu bordado eu faço a peça, eu vou analisar. Eu analiso o valor que eu 
gastei, pela metade eu sei quanto custou. Eu ponho a linha que eu gastei 
quanto entrou e aí eu vou analisar. Eu gastei tudo isso em matéria prima e 
mais o complemento. Nós temos além de tudo de mandar lavar, tem peças 
que só a engomadeira profissional é quem engoma bem. Porque o primeiro 
engomado é o que dá o brilho no trabalho, aí elas são mais careiras. Aí eu 
ponho tudo em cima daquele trabalho. No meu trabalho eu só quero ganhar 
trinta por cento em cima do valor gasto. Eu ganhando trinta por cento no 
valor ta bom. Eu aliso, ponho trinta por cento em cima, dá pra vender “X” 
então é isso que eu vou vender. (DARO, 73 anos). 

 

A forma como a bordadeira Daro fixou o preço da peça de bordado 

demonstra como ela especifica o custo dos materiais e do serviço da engomadeira 

(controle de parte das etapas, no dizer de Williams (1992, p.44), mas para a sua 

obra de artesã (o bordar), ela não soube estabelecer o valor (“No meu trabalho eu só 

quero ganhar trinta por cento em cima do valor gasto”). Ou seja, o trabalho é 
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coisificado, alienado; não só o produto, mas também o processo é alienado. De 

forma similar é o sentido dado por outra entrevistada, o valor do bordado é fixado 

por comparação com outra coisa: “Bom, nas feiras eu acredito que é o dobro para 

tirar o imposto e tudo que se gasta. É o dobro do custo do material, para tirar o 

imposto” (LYNA).  

Retomando a questão da participação das artesãs entrevistadas, é 

pertinente considerar o que já refletimos, no capítulo anterior, a partir de estudo de 

Ribeiro (2001) sobre as organizações solidárias que precisam se construir como tal, 

pois são muitos os apelos do mercado e os mecanismos de exploração do capital93. 

Para enfrentá-los, se faz necessário desenvolver a cooperação e solidariedade 

juntamente com autogestão e centralidade do trabalho. 

O caminho para a formação do trabalhador coletivo teve seu início na 

primeira forma capitalista de produção, a cooperação simples, a que Marx (1983) 

acentua como sendo a primeira fase da produção capitalista. Nessa fase inicial, a 

produção ainda não se distinguia do artesanato, a não ser pelo importante fato de 

que então os artesãos, destituídos da propriedade dos meios de produção, 

passaram a vender sua força de trabalho a um capitalista, que os organizou numa 

oficina, utilizando, basicamente, os mesmos métodos de produção. A produção 

capitalista só começou realmente quando um mesmo capital particular ocupou de 

uma só vez um número considerável de trabalhadores, quando o processo de 

trabalho ampliou sua escala e forneceu produtos em maior quantidade.  

Na cooperação simples, o conteúdo do processo de produção permaneceu 

inalterado em relação ao artesanato (MARX, 1983), mas a organização do trabalho 

sofreu alguma alteração. Os artesãos que, antes, trabalhavam dispersos e 

isoladamente, passaram a ficar concentrados numa oficina, onde também se 

concentravam as matérias-primas e ferramentas, de propriedade dos próprios 

artesãos. Isso proporcionava uma maior facilidade de coordenação das atividades 

dos diversos artífices e um aumento da intensidade do trabalho. No entanto, foram 

mantidas as características de trabalhadores autônomos em relação ao processo 

produtivo, uma vez que eles próprios ainda planejavam suas atividades e 

controlavam a produção desde a matéria-prima até o acabamento final. Já no 

processo de produção e reprodução do capital, capitalistas e trabalhadores se 

                                                           
93 Conforme segunda seção do capítulo dois. 



 

 

171

encontram como livres possuidores de mercadorias; os primeiros, como proprietários 

dos meios de produção, instrumentos de trabalho e matéria-prima; os segundos 

como possuidores, apenas, de sua capacidade vital de trabalho, a mercadoria força 

de trabalho. Portanto, trata-se de acumular capital e, nas oficinas organizadas pelo 

capitalista, passa a valer o tempo de trabalho médio como valor da mercadoria, ou 

seja, não é mais a destreza individual o parâmetro para conferir valor à mercadoria, 

mas sim a destreza média. Essa modificação coloca para a concorrência capitalista 

o grande paradigma, ou seja, se existe na sociedade um tempo médio de produção 

de determinada mercadoria; os capitalistas, individualmente, devem se colocar na 

concorrência conforme esse tempo médio. 

O que devemos fixar, em nossa análise, é que a reunião em si dos 

trabalhadores sob o comando de um mesmo capitalista já implica, por efeito da 

cooperação, um aumento da produtividade, mas essa subordinação do trabalho ao 

capital chama-se de subsunção formal que não altera, em essência, a natureza do 

processo de trabalho (artesanato). O que, realmente, transforma e subordina 

completamente o processo de trabalho (artesanato) ao capital é a finalidade de 

produzir mais valor (mais capital): é a subsunção real baseada na extração de mais-

valia relativa, na compressão do tempo de trabalho necessário para a reprodução do 

valor da força de trabalho. As empresas capitalistas fornecem recursos para 

pesquisa e desenvolvimento, científico e tecnológico (C&T), que possam contribuir 

para o aumento da mais valia relativa e aplicam com rapidez os resultados. Nesse 

sentido, a gestão foi abandonando a estratégia de prolongar a jornada de trabalho, 

procurando adotar inovações nas condições técnicas e sociais do processo de 

trabalho visando a intensificar a produção e o próprio trabalho, visto que a 

otimização do processo é decisão estratégica que envolve reduzir o quantitativo da 

força de trabalho, diminuir custos, aperfeiçoar o processo e aumentar a mais valia 

relativa.  

Podemos supor que essas características têm uma linha de continuidade no 

processo de produção em associação e cooperativa ou empreendimentos 

econômicos solidários (EES) como os das bordadeiras, objeto deste estudo? Quais 

são as particularidades do trabalho artesanal hoje? 

Nas atuais configurações da reestruturação capitalista, a dinâmica de 

acumulação flexível tem sido estimulada pela ampliação da mais-valia do capital 

produtivo obtida pela redução ao mínimo dos custos do trabalho. Para isso, 
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empresas compram através de redes de terceirização, de cooperativas (incluindo as 

de artesanato) assim como de outras organizações produtivas, o produto final de 

outras empresas, como substituto de parte do que deveria ser resultado de seus 

próprios processos de produção. Esses produtos que vêm das mais diferentes 

procedências, até internacionais, recebem o carimbo ou marca da empresa que as 

comprou para revenda.  

A terceirização de força de trabalho ocorre sob diferentes formas; uma delas 

é a da subcontratação organizada em que sistemas antigos de trabalho doméstico, 

artesanal e familiar e da superexploração do trabalho domiciliar e do “teletransporte” 

em N. York e L. Angeles se tornam peças centrais e não meros apêndices do 

sistema produtivo, como Harvey (1993, p.145) descreveu. Essas eram as bases do 

novo sistema: “O mesmo molde de camisa pode ser produzido por fábricas de larga 

escala na Índia, pelo sistema cooperativo da ‘Terceira Itália’, por exploradores em 

Nova York e Londres ou por sistemas de trabalho familiar em Hong Kong” (HARVEY, 

1993, p. 175). 

No Brasil, o estudo de Alves e Tavares (2006, p.437) revela que os 

trabalhadores de cooperativas, quando contratados, aparecem como meros 

prestadores de serviços, mesmo que efetuando todas as funções do trabalhador 

assalariado, com a agravante da ausência do registro em carteira de trabalho. 

Assim, tal relação aparece como uma negociação entre empresas, entre pessoas 

jurídicas, e não entre capital e trabalho. Algumas premissas do cooperativismo, 

como autonomia e liberdade, desaparecem por completo, na medida em que as 

cooperativas se subordinam às ordens e aos ditames do capital contratante, tais 

como nível de produção, jornada de trabalho, dentre outros. Outra pesquisa no 

Brasil (LIMA, 1998) concluiu que são os funcionários da empresa que estabelecem o 

modo como o trabalho deve ser organizado e que os trabalhadores que vêm das 

cooperativas só diferem dos assalariados no que tange à ausência dos direitos 

formais constantes na legislação do trabalho, tais como: férias, décimo terceiro 

salário, carteira profissional, assistência médica, aposentadoria e um salário mínimo. 

Quanto ao artesanato do bordado, Apolinário e Silva (2007, p.5) relatam que 

a encomenda ora é feita à associação ou à cooperativa de bordadeiras, ora é feita 

às inúmeras contratantes de bordadeiras denominadas de “empresárias do bordado” 

ou “empresárias contratantes” que assumem uma função muito mais de gestão do 

bordado do que de artesã, embora quase a totalidade delas saiba bordar desde 



 

 

173

criança. Em nosso estudo, constatamos que as máquinas bordadeiras eletrônicas 

profissionais e industriais, lançadas, nos anos de 1980, e que contam com softwares 

de criação, apropriadas para produzir múltiplos bordados iguais ao mesmo tempo, 

passaram a ser adquiridas pelas bordadeiras através de linha de crédito em parceria 

com o Banco do Brasil e com cursos de aprendizagem da ABS e Cobarts. Esse 

processo de aquisição de máquinas e de treinamento se intensificou a partir de 

2000, reforçando, assim, o sistema de encomendas. 

Entendemos que o processo de terceirização através de cooperativas pode 

ser considerado indiretamente produtivo, pois não cria mais-valia diretamente para 

si, mas para as empresas capitalistas. Entretanto, a cooperativa envolvida na 

terceirização é uma organização que amplia a produtividade do capital produtivo e, 

portanto a mais-valia desse capital e a global. Dessa forma, essa cooperativa se 

insere organicamente no capitalismo na medida em que recria formas não-

capitalistas como mecanismos de exploração. Nesse caso, a cooperativa, assim 

como diversas outras modalidades de organização da produção e do trabalho não 

capitalistas em si, atendem aos requisitos de flexibilidade postos pelo capital em sua 

fase mais recente. Valendo-se da expressão de Singer (2004), podemos conjeturar 

que se trata de uma cooperativa de mão de obra e não de trabalho. 

O artesanato é, hoje, outra modalidade de trabalho explorado que vem 

sendo reinventada pelo capital como forma de escamotear a relação de 

assalariamento: é o trabalho domiciliar (TD) moderno94, inclusive previsto nos a arts. 

6º e 83 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no Brasil. 

 

A noção de trabalho a domicílio abrange toda atividade realizada de forma 
remunerada no ambiente domiciliar. Esse conceito se caracteriza também 
por uma subordinação técnica e/ou econômica, tendo em vista que o TD se 
encontra em uma situação de dependência em relação a um ou mais 
contratantes [...]. (RUAS, 1993, p.27). 

 

A modalidade do artesanato como trabalho domiciliar, segundo Lavinas e 

Sorj (2000, p. 235) permite às empresas capitalistas tirarem “proveito, seja das 

competências de trabalhadores em diferentes regiões do mundo, seja de menores 

níveis de remuneração”. Em alguns casos há contratação assalariada formal, porém 

o mais comum é o trabalho informal na condição de autônomo, sendo a 

                                                           
94 Como já analisamos na primeira seção deste capítulo, o trabalho domiciliar é marca da 
terceirização e da flexibilidade no atual modelo de acumulação capitalista. 
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remuneração somente pelas tarefas realizadas ou por peça produzida. O pagamento 

ou salário por peça é prática muito comum na indústria têxtil ou de confecções em 

que as empresas contratam em períodos de alta demanda, em geral mulheres 

trabalhadoras – costureiras - que efetuam suas funções no próprio ambiente 

domiciliar. Em alguns casos, elas próprias subcontratam outras trabalhadoras, 

operando assim como espécie de intermediárias, o que tem sido chamado de 

quarteirização. Essas trabalhadoras aparecem como prestadora de serviços, não 

tendo nenhum vínculo contratual de trabalho com as empresas contratantes 

(HOLZMANN, 2006).  

Neste estudo, salientamos que o trabalho domiciliar das bordadeiras 

(terceirizadas ou não) está ligado ao papel que a mulher desempenha enquanto 

mãe, esposa e dona-de-casa, uma vez que permite que essa trabalhadora 

desempenhe tarefas ao longo do dia, em uma exaustiva jornada que tanto é força de 

trabalho quanto reprodutora da força de trabalho, na medida em que garante as 

condições necessárias para que os demais trabalhadores externos retornem ao 

trabalho. O espaço do trabalho é o espaço da família, está disperso por toda a 

cidade, fora dos limites da empresa e dentro dos limites da casa (ABREU; SORG, 

1993). Por outro lado, decorre das características do trabalho domiciliar o possível 

envolvimento dos filhos no trabalho, indicando a possibilidade de utilização do 

trabalho infantil, que implica prejuízos à infância e à educação escolar. Além disso, 

como não há qualquer vínculo formal, e o trabalho depende de encomendas, há a 

insegurança quanto à renda e à própria sobrevivência para as trabalhadoras.  

Parece-nos que o trabalho domiciliar proposto pelo projeto de modernidade 

é, inicialmente, desvinculado da família e distinto por sexo e idade, dirigido mais ao 

homem, articulado num espaço onde a família não tem acesso. No entanto, 

gradativamente, a luta pela emancipação e valorização da mulher vai reeditando 

esse modelo como espaço também feminino, e que, na contemporaneidade, ainda é 

construído sob a forma de um mercado machista, endereçando à mulher trabalho de 

segunda ordem, ou seja, funções de subordinação e salários menores se 

comparados à remuneração masculina. Nesse modelo de trabalho, as mulheres 

trabalhadoras, particularmente, na indústria têxtil e de confecções, organizam suas 

vidas para o trabalho e não o trabalho para suas vidas, no sentido da construção de 

vidas com qualidade (ACOSTA; VITALE, 2005). 
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Há ainda outra forma de trabalho informal que vem tendo bastante 

crescimento que é o trabalho por conta própria em que trabalhadores “[...] exploram 

seu próprio empreendimento, sozinhos ou com um sócio, sem empregar auxiliar 

assalariado” (HOLZMANN, 2006, p. 84). Em alguns casos, aquele que assim 

trabalha, conta, apenas, com a ajuda de membros da família, o que relembra estágio 

inicial ou pré-capitalista do artesanato.  

Considerando os processos de formação e de educação que se plasmam na 

organização e gestão do trabalho e que são elementos da própria cultura do trabalho 

que se vai constituindo no espaço de um empreendimento econômico solidário, 

buscamos entender outra dimensão importante. Na cooperação - base de uma 

associação e de uma cooperativa - cria-se uma força nova, de caráter coletivo e que 

consegue revolucionar o modo de produção em relação ao artesanato. Uma 

mudança substancial quanto a esse aspecto dá-se pelo rompimento com o valor da 

mercadoria que, no artesanato, era calculado pelo tempo de trabalho do artesão 

individualmente.  

A produção do bordado, tal como a que as artesãs e os artesãos do Seridó 

desenvolvem, está vinculada à informalidade do trabalho como condição de 

sobrevivência em populações social e economicamente excluídas. Essa 

informalidade do trabalho é muito antiga na região, encontra-se na origem da 

Associação das Bordadeiras do Seridó (ABS), mas assume hoje condições 

específicas no contexto das configurações econômicas e culturais contemporâneas 

de nossa sociedade.  

Neste estudo, consideramos a ABS como parte de um amplo conjunto de 

empreendimentos econômicos solidários como experiências que transcendem o 

patamar da subsistência, com base em uma nova racionalidade, unindo cooperação 

e busca de eficiência, gerando certo grau de acumulação, crescimento e viabilidade 

em médio prazo (GAIGER, 1999), elementos que se mesclam na construção de uma 

nova cultura do trabalho diferente da que se faz presente nas relações capitalistas 

de produção. Essa nova cultura do trabalho cuja construção se supõe como possível 

nas organizações cooperativas e autogestionárias caracteriza-se pela perspectiva de 

valor de uso e não de troca, pelas quais o trabalhador recupera o sentimento de 

produtor e sujeito criador de si mesmo e da história.  

Na cooperação, desfaz-se o trabalhador dos limites de sua individualidade e 

desenvolve a capacidade de sua espécie (MARX, 1983). Essa é a contradição 
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central do trabalho no capitalismo, ou seja, de um lado, encontra-se um elemento de 

sua positividade, que é a possibilidade dada ao trabalho coletivo de poder libertar o 

homem das amarras naturais, estritamente biológicas, pela oportunidade de produzir 

condições materiais de vida em larga escala e, ao mesmo tempo, o elemento de sua 

negatividade, ou seja, a própria materialidade do regime capitalista em que essa 

potencialidade ocorre não tendo como objetivo a coletivização dos produtos do 

trabalho humano, mas a acumulação de capitais e a reprodução do sistema que a 

possibilita. Todo o restante do sistema é subordinado a esse objetivo.  

Em lugar desse trabalho, estranhado, exteriorizado e que infelicita os 

trabalhadores, se faz necessário resgatar o trabalho, como afirma Antunes (2005), 

dotado de autonomia e autocontrole, e que tem como objetivo a produção dos 

valores de uso sendo, dessa forma, pautado pelo tempo necessário. Portanto, esse 

trabalho contrapõe-se ao trabalho regulado pelo tempo excedente voltado para a 

acumulação privada do trabalho social. Essa é a perspectiva dos empreendimentos 

econômicos solidários, como o de artesãs e artesãos do bordado, que ora 

focalizamos. No entanto, é necessário discutir as implicações de estar esse trabalho 

cada vez mais atravessado pelas características do modo de produção capitalista. 

O enfraquecimento da regulação do trabalho e dos direitos sociais possibilita 

a multiplicação de atividades precarizadas, gerando flexibilização do contrato de 

trabalho, das condições de trabalho, da jornada de trabalho e uma 

extensão/interação entre espaço privado/doméstico e espaço econômico/produtivo. 

Se as associações e cooperativas (EES) formam interseções com empreendimentos 

capitalistas às quais se subordinam sob quaisquer modalidades de terceirização ou 

subcontratação, é preciso analisar como os cooperados estão atuando na 

organização capitalista flexível (LAVINAS; SORJ, 2000). Como perdem o controle do 

seu próprio trabalho, as artesãs ou os artesãos trabalham sob contrato precário para 

atender a uma encomenda, por exemplo, trabalhando em casa e devem seguir os 

padrões prescritos por responsável ou gerente. Nesse caso, existe entre artesã ou 

artesão e o responsável pela encomenda uma relação social fundada sobre as 

diferenças de saber, embora cada um mantenha, por outro lado, uma relação 

com/ao saber.  

Na relação de saber, percebem-se projetos, formalizações, prescrições, 

elaboradas por especialistas ou responsáveis com vistas à operacionalização e 

execução do trabalho. Existem duas posições e duas formas de saber legitimadas: o 
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plano ou design dos empresários (a encomenda) e o fazer (o bordar) na casa ou 

associação ou cooperativa. Portanto, essa relação constitui uma descontinuidade 

entre concepção e atividade do bordado.  

Nas atuais configurações contemporâneas do capitalismo flexível, qual é a 

realidade que enfrentam os empreendimentos econômicos solidários? Segundo 

Antunes (1995, p.49), o mundo do trabalho está em  

 

[...] uma processualidade contraditória que, de um lado reduz o proletariado 
industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e 
o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e 
excluí os mais jovens e os mais velhos. Há, portanto, um processo de maior 
heterogenização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. 

 

Tendo analisado as perdas, as ausências, nas formas contemporâneas de 

desemprego, subemprego e precarização do emprego, que parecem centrais e 

regulares, amplamente inseridos nas dinâmicas das novas estruturações produtivas 

capitalistas, precisamos pensar as possibilidades- “o ainda-não”, as possibilidades 

de mudança. Perguntamo-nos sobre novas formas de trabalho na perspectiva de 

humanização e emancipação. 

A resposta se encontra, a princípio, no entendimento de que o sentido 

ontológico do trabalho é imprescindível para não cair em reducionismo, conforme 

assinala Kosik (1976).  A dimensão histórico-ontológica da categoria do trabalho 

(trabalho como intercâmbio orgânico com a Natureza, e, portanto, como elemento do 

processo civilizatório humano-genérico), está pressuposta na segunda determinação 

do trabalho: o trabalho como forma histórico-concreta de modo de produção social.  

 

O trabalho, na sua essência e generalidade, não é atividade laborativa ou 
emprego que o homem desempenha e que, de retorno, exerce uma 
influência sobre a sua psique, o seu habitus e o seu pensamento, isto é, 
sobre esferas parciais do ser humano. O trabalho é um processo que 
permeia todo o ser do homem e constitui a sua espec ificidade.  Só o 
pensamento que revelou que no trabalho algo de essencial acontece para o 
homem e o seu ser, que descobriu a íntima, necessária conexão entre os 
problemas ‘o que é o trabalho’ e ‘quem é o homem’, pode também iniciar a 
investigação científica do trabalho em todas as suas formas e 
manifestações [...] e bem assim a investigação da realidade humana em 
todas as suas formas e manifestações. (KOSIK, 1976, p. 179, grifo nosso). 

 

Mesmo em sua forma estranhada, o trabalho social tende a possuir, como 

pressuposto negado, o signo de humanização/hominização, sendo essa a 

perturbadora contradição do sistema do capital (ALVES, 2005). Com base na 
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compreensão do papel central e multilateral do trabalho na configuração da vida 

humana, Vazquez (1968) analisa o desenvolvimento da categoria práxis no 

pensamento de Marx e concluiu que nele, desde os Manuscritos de 1844, a 

produção começou a assumir uma dimensão essencial, em contraposição aos que 

veem nessa prioridade do trabalho e, portanto, da reprodução da vida material, uma 

espécie de determinismo econômico. 

 

Mas essa dimensão é determinada não só por seu conteúdo meramente 
econômico – produção de objetos que satisfazem necessidades humanas – 
mas fundamentalmente por seu conteúdo filosófico na medida em que a 
produção é para Marx, autoprodução ou autocriação d o homem  
(VAZQUEZ, 1968, p.139-140, grifo nosso). 

 

Essa perspectiva tem implicações claras para entender que saberes e 

processos pedagógicos são desenvolvidos no trabalho. A proposição do trabalho 

como princípio educativo, tal como a de Saviani (1986), apoia-se geralmente na 

concepção de trabalho em geral. 

 

[...] todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, 
pois o trabalho é a base da existência humana, e os homens se 
caracterizam como tais na medida em que produzem sua própria existência, 
a partir de suas necessidades. Trabalhar é agir sobre a natureza, agir 
sobre a realidade, transformando-a em função dos ob jetivos, das 
necessidades humanas.  A sociedade se estrutura em função da maneira 
pela qual se organiza o processo de produção da existência humana, o 
processo de trabalho. (SAVIANI, 1986, p.14, grifo nosso). 

 

A educação, na concepção marxiana, ao articular educação intelectual, 

educação corporal e tecnologia, tomando o trabalho como princípio educativo, busca 

a união entre trabalho intelectual e trabalho manual e entre ciência e técnica, para 

levar os trabalhadores à compreensão técnico-científica dos processos produtivos e 

para a construção de uma nova conformação social orientada sob o projeto da 

classe trabalhadora. Essa concepção de educação tem, por base, uma 

compreensão de trabalho emancipado, sendo que, para atingi-lo, é necessário que 

 

[...] seu conteúdo social esteja assegurado; revista-se de um caráter 
científico e apareça diretamente como tempo de trabalho geral; dito de outra 
forma, deixar de ser o esforço do homem, simples força natural em estado 
bruto que sofreu um adestramento determinado para chegar a ser a 
atividade do sujeito que regula todas as forças da natureza no seio do 
processo de produção.  (MARX; ENGELS, 1992, p. 42, grifo nosso). 
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Trataremos, no capítulo seguinte, das articulações do estudo de caso envolvendo 

saberes, processos educativos e organização do trabalho da ABS.
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CAPÍTULO 4: SABERES,  PROCESSOS  EDUCATIVOS  E   OR GANIZAÇÃO   DO 

TRABALHO  ARTESANAL  DE  BORDADOS:  ARTICULAÇÕES DO  

ESTUDO DE CASO (I) 

 

Nestes dois últimos capítulos da tese, desenvolvemos uma articulação 

teórica ou conceitual com as particularidades do estudo de campo dos saberes, 

processos educativos e uma nova cultura do trabalho que são investigados neste 

estudo de caso único na ABS95. As entrevistas realizadas com o propósito de 

identificar os modos pelos quais diferentes elementos dos saberes, das práticas e dos 

processos educativos são articulados no interior da Associação são costuradas aos 

estudos teóricos, revisão bibliográfica e reflexão sobre a problemática, análise de 

documentos e de dados secundários, notas de visitas, de observações e de 

conversas informais. Como diz Mary Jane Spink (2003), são como retalhos 

costurados constituindo uma colcha.  Por isso, são dois capítulos. 

Logo de início, tomamos de empréstimo a ressalva de Thompson (1981, 

p.61): essa totalidade não é uma “verdade teórica acabada”, nem um “modelo 

fictício”, é um “conhecimento em desenvolvimento, muito embora provisório e 

aproximado”. Esperamos contribuir nas discussões que têm sido produzidas pelo 

desenvolvimento muito recente de estudos96 das relações entre educação, trabalho 

e saberes, bem como sobre propostas de formação que permitam a apropriação 

crítica dos trabalhadores de sua experiência laboral. Segundo Schwartz (2003, 

p.23): 

 

[...] toda a atividade de trabalho encontra saberes acumulados nos 
instrumentos, nas técnicas, nos dispositivos coletivos; toda a situação de 
trabalho está saturada de normas de vida, de formas de exploração da 
natureza e dos homens uns pelos outros. 

 

Supomos que, nos processos de organização e gestão de trabalho pelas 

próprias bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os processos pedagógicos 

                                                           
95 Os elementos teórico-metodológicos deste estudo de caso único encontram-se detalhados no 
primeiro capítulo desta tese. 
96 Nos capítulos anteriores, segundo e terceiro, analisamos contribuições de alguns estudos nas 
discussões de que há uma constante construção dos saberes, levando em conta a historicidade e os 
valores, mas as muitas contradições ampliam a relação de dupla expropriação do trabalhador. De um 
lado, este é expropriado de seus conhecimentos e ofícios anteriores; de outro, é expropriado da 
autonomia de trabalhar para si. (CHARLOT, 2000; FISCHER, 2006; FISCHER; ZIEBELL, 2005; 
JOSSO, 1999; SANTOS, E., 2000, 2003; SCHMITZ, 2006; SCHWARTZ, 1988, 2000a, 2002, 2003, 
2004; TIRIBA, 1997, 2000, 2001, 2006a, 2006b, 2008; VENDRAMINI, 2006, 2007) 
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(como práxis educativa), confrontados com elementos materiais e simbólicos da 

cultura do capital, constituem-se em elementos de uma nova cultura do trabalho. A 

pesquisa envolveu a busca de muitas informações, inter-relações e novos problemas 

que foram surgindo ao longo do trabalho de campo97.  

A categoria - experiência – (THOMPSON, 1981) nos ajuda, visto que 

compreende a resposta mental e emocional de indivíduo ou grupo social a muitos 

acontecimentos inter-relacionados ou repetidos muitas vezes da mesma forma. Com 

Freire (1988), entendemos a percepção como ação humana que tem relação com a 

leitura do mundo e a produção de história e cultura. Relacionada à compreensão da 

importância do ato de ler, de escrever ou de reescrever, a leitura do mundo pode ser 

transformada em uma prática consciente, envolvendo a análise e a crítica da 

realidade. Nas leituras que fazemos do mundo, ainda que de forma não intencional, 

estamos construindo cognitivamente, comparando, analisando e refletindo sobre 

espaços e tempos vividos, o que repercute nas nossas escolhas e 

vivências/experiências e, portanto, nas dinâmicas identitárias98. 

Lembramos de ter lido em Marx (1982a) e, com ele, concordamos que as 

categorias são expressões abstratas das relações sociais, ambas produzidas por nós e, 

portanto, históricas e transitórias. Nesse sentido, pela comparação das entrevistas, 

agrupamos respostas das entrevistadas identificando similaridades e diferenças, 

manifestadas nas categorias, subcategorias, padrões e relações, segundo conteúdos 

temáticos das respostas e referencial teórico.  

Neste capítulo, o objetivo é analisar como as bordadeiras da Associação 

percebem e significam a relevância da experiência na construção de saberes e na 

aprendizagem, como identificam os saberes produzidos no trabalho e que reflexões 

fazem a respeito da relação entre esses saberes.  

Como já analisamos no segundo capítulo, a relação com o saber, forma de 

relação com o mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros, é uma 

relação com sistemas simbólicos, notadamente, com a linguagem. É uma relação 

simbólica, ativa e temporal que um sujeito singular inscreve num espaço social. 

Portanto, essa relação com/ao saber é uma relação de sentido, tem significação e 

                                                           
97

 O trabalho de campo decorreu ao longo de dois anos, tendo sido realizados, em 2008, os primeiros 
contatos com a associação ABS, com a cooperativa Cobarts, as observações na sede e no Município, 
às quais se seguiram as entrevistas, no período de 15 de junho a 15 de outubro de 2009. 
98 Na leitura que fazemos das importantes análises feitas durante o seminário desta tese em 2009, 
escolhemos colocar de início as entrevistas das bordadeiras em diálogo com os esquemas teóricos. 
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pode mobilizar ou pôr em movimento um sujeito que lhe confere um valor, seja 

considerando um indivíduo ou grupo, por um lado, e os processos ou produtos do 

saber, por outro (CHARLOT, 2000).  Iniciamos nosso relato pela categoria relação 

com o saber no âmbito da atividade artesanal do bordado, por essa razão conceitual e 

pelo que encontramos nas entrevistas das artesãs.  

Ao responder à questão “o que você precisa saber para bordar?”, uma 

bordadeira mais experiente, (MAHE, 56) diz: “Primeiro você precisa ter vontade, 

querer trabalhar. Tem que ter amor, perseverança está em primeiro lugar para você 

aprender”.  

Perseverar nos faz lembrar de esforço necessário para vencer dificuldades. 

A entrevistada se referiu às dificuldades da Associação, que constituem são objeto 

do próximo capítulo. No entanto, Mahe (56) responde que “o bordado à mão aprendi 

na escola. Depois do bordado à mão eu vi que necessitava do bordado à máquina. 

Aí eu aprendi à máquina”. E complementa: “Tem mais ou menos uns seis anos que 

eu aprendi o bordado à máquina. [...] A máquina foi através da Associação.” 

Vejamos a entrevista de outra bordadeira, a mais jovem (LYNA, 21).  

 

Primeiramente ter força de vontade, gostar do que faz porque sem isso você 
não faz nada. E ter muito prazer no que está fazendo porque você coloca 
todo amor naquela peça porque é muito bom você fazer uma peça e ver as 
pessoas felizes com ela. Ai que coisa linda, é muito bom, é muito 
gratificante você escutar isso. 

 

A fala de Lyna (21) – “ter força de vontade, gostar do que faz”, “ter muito 

prazer no que está fazendo”, colocar amor na peça, ver pessoas felizes - expressa 

um saber que implica desejo e causa satisfação. Como Charlot (2000) elucida, não 

há relação com o saber senão a de um sujeito; e só há sujeito "desejante". O objeto 

do desejo está sempre, já, presente: o desejo do mundo, do outro e de si mesmo. É 

a relação do sujeito com o objeto de desejo e de saber que se particulariza, ou seja, 

o desejo do mundo, do outro e de si mesmo torna-se desejo de saber e de aprender.  

O fato de bordar e ter o bordado aprovado, elogiado e, às vezes, comprado 

pode estimular um desejo, mobilizar e colocar em movimento uma artesã que 

confere valor a essa atividade ou produto do bordar. Esse desejo é o de uma 

bordadeira que se relaciona com os outros e consigo mesma, preocupada com sua 

comunidade e que acaba ensinando o que já sabe aos outros, como pode e 
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consegue fazer, seja em sua casa, seja na Associação. Por isso, a entrevistada 

Lyna (21) ensinou sua mãe a bordar que também se tornou bordadeira. 

 

[...] Foi assim: minha mãe era lavadeira; só que, ela não queria mais lavar 
roupa, então ela decidiu aprender a bordar. Aí a gente conseguiu uma 
máquina, eu fui ensinando os primeiros passos a ela, ela foi conseguindo; 
foi assim uma terapia para ela o bordado. Pois quando ela vai para máquina 
ela diz que ali é o céu. (LYNA, 21). 

 

Eis um exemplo da possibilidade do “ainda-não”, o trabalho em seu sentido 

ontológico, ou seja, como um processo que permeia todo o ser do homem e constitui 

a sua especificidade, conforme Kosik (1976, p. 179). Mesmo na relação com a 

máquina de bordar, Lyna, na perspectiva de humanização, ensinou a mãe a 

trabalhar o bordado, numa perturbadora contradição com o sistema do capital. 

As bordadeiras dizem que aprendem a bordar bordando e que esse 

aprendizado é, muitas vezes, influenciado por condições de vida como local de 

residência e trabalho infantil na área rural bem como pela migração para área 

urbana, particularmente para Caicó. Das seis bordadeiras entrevistadas, por 

exemplo, Cafran (72 anos) e Maíra (59 anos) nasceram e viveram a infância e 

adolescência na área rural, tendo ambas aprendido o bordado à mão com uma 

bordadeira vizinha, mas, depois, tiveram trajetórias diferentes.  

A entrevistada Cafran (72 anos) narra que aprendeu o bordado à mão e a 

costura no Colégio Normal Regional; no currículo escolar constava a disciplina 

Trabalhos Manuais (anos de 1940-50). No entanto, aprendeu o bordado à máquina, 

há uns dois anos em curso profissional. 

 

[...] meus primeiros passos de bordado foram mais ou menos [aos] 12 anos, 
aprendi com a vizinha, depois passei pelo colégio normal regional [que] 
ensinava [...] uma disciplina do currículo, porque o normal regional 
preparava para exercer a função do magistério, além de preparar, também, 
a moça para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe. Arte Doméstica era 
o nome da disciplina. [...] vivi numa escola profissional, eu aprendi muito a 
vivência com aquelas professoras, que eram de fato professoras de 
bordado, [...] estou colocando em prática; agora bordar na máquina mesmo 
eu não sei, eu sei bordar à mão. (CAFRAN, 72)99. 

 

Assim, começa o trecho que selecionamos na entrevista de Maíra (59 anos): 

“[...] eu sou da zona rural, eu sou a primeira filha de 16 irmãos, 16 filhos, então meu 

                                                           
99 Nota: A disciplina recebia denominações diferentes em cada estado. Por volta dos anos de 1970, 
era Trabalhos Manuais. 
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pai trabalhava e nos colocou também para trabalhar junto com ele na lida da roça”. 

Nela, as marcas do trabalho infantil, da anulação ao direito de escolarização como 

criança e da exclusão, provavelmente, aguçaram o mergulho na existência, a 

tomada de consciência de como viviam, do que lhes faltava e de que podia mudar 

de vida. Começou a estudar na escola aos 11 anos, aprendeu a bordar à mão e à 

máquina, ainda na roça, porque queria sair dali. 

 

E eu comecei a estudar já tarde, eu já tinha 11 anos quando eu comecei a 
estudar, eu fui naquela época [o que] a gente chamava “desasnada” em 
escola particular no sítio. Uma vizinha começou a ensinar a gente o ABC, só 
que eu não sabia ler, eu só sabia escrever porque a minha mãe colocava 
para eu copiar as frases dos livros, essa coisa toda, e tinha uma vizinha que 
bordava muito bem já para aqui, para Caicó e ela me ensinou a bordar à 
mão, só que eu aprendi rápido demais. E estudando, só que não dava 
tempo de fazer as duas atividades. Quando eu saía da escola, era 1 km, 
aliás, eram 6 km para onde nós morávamos, eu ficava, quando tinha hora 
vaga, eu ficava na janela de uma bordadeira observando ela bordar à 
máquina. E quando eu disse; não, eu vou bordar à máquina porque eu 
quero sair disso aqui. E aprendi numa semana com uma prima. (MAÍRA, 
59). 

 

A categoria relação com o saber no âmbito da atividade artesanal do bordado 

se desdobra em subcategorias: bordado à mão e bordado à máquina. A entrevista de 

Daro, 73 anos, traz referência à relação com o saber de complementaridade do 

bordado à mão e do bordado à máquina, mas com a preferência e predominância do 

primeiro, embora ela tenha relatado que aprendeu a trabalhar na máquina manual 

antiga na infância. 

 

[...] comecei a bordar à mão, que foi sempre do meu gosto,[...] fazia em 
tecido grosso e em tecido fino; fazia todo estilo de bordado à mão, que eu 
ainda sei dessa parte. Como mais velha a vista distancia um pouco, eu vou 
bordar mais popular. Aí descobri o bordado com linha grossa. Eu bordo com 
linha Gross [...] Eu utilizo a máquina para dar o acabamento dos bordados. 
O meu bordado eu só ocupo tecido, agulha, tesoura e linha; eu só ocupo 
isso no meu bordado, mas no acabamento eu uso máquina. Eu comprei 
uma máquina nova para dar mais perfeição no acabamento [...] A máquina 
entrou como um auxiliar de complementar a peça porque assim que a peça 
é bordada à máquina não precisa contornar depois, mas o bordado à mão 
tem muito contorno, tem que ter os acabamentos, tem que ser tudo à 
máquina. Aí, a gente faz aquele acabamento à máquina de costura, eu 
tenho duas máquinas: a de costura e a de ponto. (DARO, 73). 

 

Nas entrevistas identificadas com respostas na subcategoria relação com o 

saber no âmbito da atividade do bordado à máquina, salienta-se por um lado que 

não há dificuldades: “[...] quando a gente vai aprender a bordar, primeiro você tem 
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que aprender a pedalar a máquina. Na máquina comum, não na industrial a gente 

coloca o pé e ela vai fazendo quase todo o processo. Mas o acabamento, então, é 

na máquina comum como se fala por aqui” (LYNA, 21). 

Ao estabelecer comparações, Maíra (59 anos), em sua entrevista, considera 

o bordado à mão como “simples” e introduz o conceito de design. As bordadeiras 

chamam de design no bordado ao desenho da figura que é o risco a ser bordado 

(preenchido) por elas à mão ou à máquina. No entanto, design tem sentido mais 

específico: o de reunir esforços criativos de modo amplo em que a bordadeira 

imprime uma identidade visual às peças que vai bordar. Essas peças têm as 

ilustrações feitas por ela mesma. Conforme a entrevistada, ela é uma designer do 

bordado. 

 

O bordado à mão [...] é muito simples, é um bastidor [...], feito em madeira 
que se coloca no tecido para ficar o tecido justo. E um design que 
geralmente são motivos florais minúsculos que se borda muito para recém-
nascido, esse tipo de trabalho. Então as cores são suaves, é tom sobre tom 
e precisa também de muita paciência. (MAÍRA, 59). 

 

As entrevistas referentes ao bordado à máquina consideram-no como mais 

complicado, para maior produção, orientado para produtividade e exige velocidade 

embora seja automatizada, podendo ser controlada. O mais importante padrão 

identificado nas entrevistas é que a produção do bordado é feita em série, com 

fragmentação ou divisão de tarefas entre artesãs e artesãos. No entanto, não foi 

encontrada qualquer referência em entrevista sobre a introdução da máquina, 

visando intensificar a produção e o próprio trabalho, mas reduzir o número de 

bordadeiras trabalhando.  

 

O bordado à máquina [...] já é um pouquinho mais complicado, quer dizer, já 
é maior produção; é feito numa máquina pedalada, numa máquina simples 
também com a utilização do bastidor que é para ficar ajustando o bordado. 
Já o bordado é um pouco maior e a bordadeira segue a sua intuição da 
criatividade. Ela vai empregar muito sua criatividade na junção das cores, 
principalmente no bordado matizado. E na máquina industrializada, que 
hoje exige ainda maior produtividade , não é assim [...] ele é feito em 
série, [...] tem a velocidade muito grande , então ela não faz, ela não 
precisa ser pedalada; ela é ligada na tomada, [...] e só com a bordadeira 
encostando o joelho na máquina. Ela não maneja com as mãos, então a 
máquina faz todo aquele trabalho e não faz todos os pontos, [...] algumas 
bordadeiras que são muito criativas fazem mais de uma variedade de 
pontos, mas a máquina no nosso trabalho, nosso processo aqui do 
bordado artesanal do Seridó ele é feito em grande e scala somente  [...] 
se for colorido é só um ponto, e ele é feito em série  porque tem a que 
cobre [...] a que cobre faz o motivo floral grande [...], depois que cobre vai 
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passar para o acabamento que é outra pessoa que desfia, por exemplo, se 
tiver uma bainha, um friso desfia, aí já vai passar para outra pessoa que faz 
o acabamento em si. E no final vai para lavadeira e passadeira que já lava, 
corta e dobra; já é acostumada a fazer esse trabalho, ela dobra e já vem 
prontinho no saco para a comercialização. (MAÍRA, 59, grifo nosso). 

 

Segundo as bordadeiras, produtividade e rapidez são itens que justificam a 

utilização da máquina (doméstica e industrial) no bordado, como foi destacado na 

entrevista de Maíra, mas os trabalhos à mão ainda são considerados como mais 

artísticos e minuciosos, por isso, mais lentos na produção.   

 

Há uma diferença entre o trabalho na máquina manual, na máquina que a 
gente chama doméstica e na máquina industrial; no entanto nós temos 
profissionais que trabalham com a máquina industria l que ela 
consegue fazer o trabalho mais perfeito , para isso exige o quê? Exige 
mais experiência, mais prática. Agora há uma necessidade, como eu 
sempre digo, de primar pela qualidade; é difícil, porque eu já falei 
anteriormente da necessidade que tem o artesão, que muitos trabalham 
para sua sobrevivência, para a renda familiar da sua casa, de sua família. 
Então, a máquina industrial ela é mais rápida , já tá dizendo. [...] 
(CAFRAN, 72, grifo nosso). 

 

O destaque da artesã Cafran (72) refere-se aos “profissionais que trabalham 

com a máquina industrial” e conseguem “fazer o trabalho mais perfeito” e que isso 

“exige mais experiência, mais prática”. Portanto, cabe ao artesão ou à artesã 

dominar a máquina pela relação de saber, ou seja, saber específico de execução do 

trabalho automatizado.  

Outra subcategoria remete às mudanças tecnológicas introduzidas no 

trabalho, além das máquinas de bordar, já citadas nas entrevistas. A entrevista de 

Maíra, a seguir, apresenta relato sobre as formas de realização do desenho e risco 

ou de design do bordado das bordadeiras: o feito com papel-carbono e o com a 

máquina de picotar, esse, geralmente, realizado por artesãos. Dessa forma, 

observamos que a inovação tecnológica é estratégia de promover a acumulação 

capitalista pela mais valia absoluta100, tal como ocorreu com a atividade produtiva do 

bordado na Ilha da Madeira, essa nos anos de 1880, e em Caicó, nos anos de 

1980/90. Eis o trecho da entrevista de Maíra. 

 

Antigamente era feito com carbono, era um papel que era utilizado, dupla 
face, e hoje [...] ele é feito de duas formas, faz o design e vai riscando com 
a mão livre, mas para desenvolver esse trabalho, [...] fazemos o desenho 
grande que é para máquina industrializada, industrial, [...]. E quando é 

                                                           
100 Este tema foi desenvolvido no capítulo três. 
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criado esse design, esse desenho eles perfuram com uma máquina que é 
tipo agulha, eles perfuram e passam num papel especial, papel vegetal, 
fazem o desenho inteiro, por exemplo, numa toalha de mesa de 3m, fazem 
uma parte inteira. Então colocam em cima de uma mesa grande, fazem uma 
“boneca” de algodão ou de tecido mesmo, molha, dissolve anil numa 
quantidade de álcool aqui do posto de combustível e passam rapidinho em 
cima desse design que já está perfurado, então ele sai rapidinho, ele passa 
para o papel rapidinho. Agora ele exerce uma intoxicação muito grande, tem 
uma influência muito grande, para as pessoas que fazem esse trabalho; 
isso não é bom para gente, não é? [...] é quando o homem entra nesse 
processo, [...] porque as atividades que ele já desenvolve na bonelaria 
então ele não vai ter preconceito, não vai ter vergonha de fazer no bordado 
também, porque só muda o tamanho da peça e o motivo floral também. E 
depois que já tiver riscado ele coloca ao sol para sair aquele cheiro forte e 
aí então, a seguir, é que passa para a empresária distribuir para suas 
bordadeiras. (MAÍRA, 59). 

 

Outra inovação tecnológica importante à organização capitalista do trabalho 

de produção do bordado objetivando a acumulação de capital foi o tipo de máquina 

de bordar que passou a ser utilizado em cada época. Segundo Freitas (1948), o 

bordado à máquina surgiu no séc. XIX, a partir da adaptação da máquina de costura 

tornando a atividade mais rápida. No início do século XX, utilizava-se uma máquina 

de costura doméstica reta a pedal, considerada muito complicada por parte de quem 

borda, já que exige movimentos de braços e pernas e apresenta pouco rendimento 

comparado a outras formas de bordar. Na década de 1950, a máquina de costura 

zig-zag industrial garantia uma produtividade maior, contudo exigia mais habilidade e 

agilidade, pois o movimento do bastidor requeria que fosse feito de forma manual. 

Acompanhando a evolução tecnológica, na década de 1980, surgiram as máquinas 

bordadeiras eletrônicas profissionais e industriais101, que vieram acompanhadas de 

softwares de criação, aliando, ao antigo prazer de bordar, a facilidade, a praticidade, 

a produtividade e a elevação da renda. Sendo essas máquinas apropriadas para 

produzir múltiplos bordados iguais ao mesmo tempo, elas são mais utilizadas em 

produções em grande escala. 

Consideramos, então, nas entrevistas o que foi dito sobre saberes de uso 

das máquinas de bordar. Segundo cinco bordadeiras entrevistadas, no bordado são 

utilizadas máquinas domésticas e industriais, seja para bordar, seja para 

acabamento das peças. Parece haver maior uso e familiaridade com a máquina 

“pedalada”, mais simples. A doméstica é usada, particularmente, para os bordados 

                                                           
101 Exemplares dessas máquinas bordadeiras podem ser vistos com suas especificações em 
http://www.kapui.com.br/bordado.php 
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tradicionais e acabamentos. No entanto, a máquina industrial, mais rápida, é de uso 

mais recente.  

 

[...] Eu utilizo mais a máquina do que a mão. Porque tem uns bordados 
como se diz recém-nascido hoje estão fazendo à máquina; facilita, é mais 
rápido. Antigamente ía para máquina comum, mais devagar [...]. Hoje já tem 
a máquina industrial que ajuda [...] Agora o bordado tradicional mesmo é na 
máquina comum, mas a máquina industrial já ajuda muito. (MAHE, 56). 
 
[...] utilizo a máquina para bordar. Facilita e muito o trabalho [...] quando a 
gente vai aprender a bordar, primeiro você tem que aprender a pedalar a 
máquina, - na máquina comum não na industrial -, a gente coloca o pé e ela 
vai fazendo quase todo o processo. Mas o acabamento, então, é na 
máquina comum como se fala por aqui. (LYNA, 21). 
 
Utilizo a máquina de bordar, porque eu faço todo acabamento de minhas 
peças na máquina industrial [...] porque ela é mais rápida [...]. De artesã, eu 
trabalhando com bordado tem mais ou menos uns doze anos com a 
doméstica, que eu sempre usei. Agora, a industrial, eu só tenho dois anos. 
(CAFRAN, 72). 
 
Eu tinha nove anos quando comecei a bordar à mão, quando eu passei para 
máquina eu já tinha quinze anos. [...] eu bordo na máquina, sim! Eu bordo 
na máquina pedalada, na máquina simples [...]. Ela facilita o meu trabalho 
porque ela já me conhece, já sabe que outra pessoa que senta para fazer, 
bordar, por exemplo, já não consegue, a não ser que tenha igual à minha 
porque a minha é tão acostumada comigo que não consegue, outra pessoa 
não consegue, porque é assim muito leve, muito antiga e já desenvolve 
essa atividade - eu acho que até parada. Desde 1967. Nunca teve problema 
nenhum. (MAÍRA, 59).  
 
Eu utilizo a máquina para dar o acabamento dos bordados. O meu bordado 
eu só ocupo tecido, agulha, tesoura e linha; eu só ocupo isso no meu 
bordado, mas no acabamento eu uso máquina. Eu comprei uma máquina 
nova para dar mais perfeição no acabamento. Então eu bordo a peça bruta 
e vamos dar os contornos na mão. [...] A máquina entrou como um auxiliar 
de complementar a peça porque assim que a peça é bordada à máquina 
não precisa contornar depois, mas o bordado à mão tem muito contorno, 
tem que ter os acabamentos, tem que ser tudo à máquina. Aí a gente faz 
aquele acabamento à máquina de costura; eu tenho duas máquinas, a de 
costura e a de ponto. Porque tem alguma coisa que precisa contornar com a 
máquina de ponto, então a gente contorna. Os bordados, meus bordados, 
sempre o acabamento para dar um destaque à peça tem que ter bico na 
peça. (DARO, 73). 

 

Em termos de saberes de uso de máquina, as bordadeiras salientam a 

facilidade e rapidez nos bordados de peças de roupas de recém-nascidos, a leveza 

e a facilidade depois de se acostumar com a máquina, as vantagens no acabamento 

dos bordados feitos à mão e ainda alguns cuidados para aprender a pedalar na 

máquina comum. 

A aprendizagem do uso da máquina “pedalada”, mais simples, doméstica, 

ocorreu em família conforme relato de três das bordadeiras entrevistadas. E essa 
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experiência foi importante para aprender a usar a máquina industrial, como 

observamos nas entrevistas a seguir. 

 

A máquina antiga eu aprendi na infância, né? A minha mãe tinha a 
maquininha dela, uma máquina antiga e a gente aprendeu a trabalhar nessa 
máquina manual. Eu aprendi mesmo, com uma minha irmã, a usar a outra 
máquina. Ela era costureira, ela tinha duas máquinas, ela disse: “- compre 
uma para você”. Então eu aprendi com ela. Eu comprei essa máquina para 
fazer meus complementos, meus bordados. (DARO, 73). 
 
[...] a doméstica eu já sabia manusear bem, porque [...] com 14 anos eu fiz 
meu primeiro vestido, então eu sei trabalhar bem. [...] Usava, usava molde; 
minha mãe era professora de costura e de corte. [...] E a industrial, eu acho 
que pela experiência que eu tinha da manual, foi rápido me adaptar, com 
algumas dificuldades porque ela é muito rápida e acabamento já tá dizendo, 
é um trabalho muito minucioso, tem que fazer a costura retinha, não pode 
sair fora, então eu só tenho que diminuir a velocidade dela. (CAFRAN, 72). 
 
Minha mãe costurava e eu sentava na máquina já para costurar alguma 
coisa. Só que, quando eu fui bordar, eu já sabia sentar à máquina, eu já 
sabia pedalar, eu já sabia tirar a bobina, fazer a limpeza, fazer higienização 
e até pequenos consertos eu já sabia fazer; então eu aprendi dentro de 
casa sozinha com minha mãe [...] Mas eu, como sou curiosa, fui 
aprendendo sozinha. E quando eu sentei para bordar eu já sabia, porque 
tinha visto a mulher bordar né, eu estava na janela [...] Eu já via como era 
que bordava com bastidor, que era o manejo que ela tinha, que precisava 
tirar o pé, de colocar a serra, de ter uma chave para folgar o parafuso da 
bobina. Então, quando eu fui bordar, eu já sabia de todo esse traquejo. 
(MAÍRA, 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4:  Máquina doméstica (Maria Helena Lima) 
Fonte: Coutinho (2008) 

 

A natureza da relação entre a artesã e todas as suas ferramentas é 

experiência vivida: as ferramentas constituem recursos concretos integrados ao 

processo, primeiro de vida em casa, na relação com a mãe, irmãs e vizinhas, em 
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atividades de corte e costura e, depois, sim, aprendendo a bordar em “máquina 

antiga”, máquina manual. Para o trabalho de bordar na máquina industrial não foi 

difícil. No entanto, as artesãs não se referiram à forma como a maquinaria 

influenciou ou afetou o seu modo de bordar ou de se relacionar no trabalho com as 

outras bordadeiras.  

 

 
Figura 5:  Peça de tecido 
Fonte: Iracema (2011) 

 

Maíra (59), uma das entrevistadas, detalha o aspecto de cada máquina 

impor um tipo de atividade dentro do processo do bordado para a bordadeira, o que 

implica monotonia. O domínio de outros pontos do bordado é relacionado, por ela, à 

criatividade o que, geralmente, não se consegue obter na máquina industrial. Para 

nós, esses aspectos citados por Maíra (59), de certa forma, apontam para a 

parcelarização ou divisão de etapas da produção e para a especialização da 

bordadeira numa das tarefas. 

 

Hoje a bordadeira, que aprende a bordar só aprende uma atividade, quer 
dizer, ela só aprende uma etapa do bordado; se é para cobrir, ela só vai 
aprender a cobrir, se é para fazer acabamento ela só vai fazer o 
acabamento. Se colocar matiz102 outro tipo, por exemplo, eu quero uma 
fruta, frutas da região, umas frutas que nós temos aqui, [...] ela não sabe 
fazer isso. Por quê? Porque se acostumou a só fazer aquela atividade na 
máquina industrial que é só aquilo, só o [ponto] cheio. E ela não consegue 
fazer outro ponto a não ser aquele cheio, a não ser aquele acabamento que 
já é na outra máquina, outro tipo de máquina, não é na máquina pedalada. 
Ao passo que aquela bordadeira que aprende de tudo, já é criativa ela não 
quer fazer na máquina industrializada porque se torna monótono. Ela só vai 
fazer uma peça durante o dia, uma peça, só aquilo. Enquanto que a 
bordadeira que sabe outros pontos ela procura implementar a realidade da 

                                                           
102 Matiz é um ponto em que as cores se esmaecem. Parece com o ponto cheio, mas é diferente, 
sobretudo pelo jogo de cores. 
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fruta, a realidade daquela flor, a realidade do pássaro e ela vai colorir, ela 
vai fazer uma junção das cores que às vezes a gente olha assim e pensa, 
muitas vezes as pessoas chegam ali na loja e passam a mão para saber se 
é pintura e quando é um bordado, porque a gente procura fazer tão perfeito 
que você não distingue da realidade. (MAÍRA, 59). 

 

Com a parcelarização das operações e do trabalho das artesãs e artesãos 

do bordado, há, portanto uma destituição do conhecimento da totalidade do ofício e 

esse é o princípio da constituição do trabalhador coletivo sob o capitalismo, na 

passagem para a manufatura. Nessa condição, aquela artesã e aquele artesão que, 

antes, dominavam toda a extensão de seu ofício, que mantinham relação com o 

saber no âmbito da atividade do 

bordado em toda a extensão do 

processo de sua produção, 

perdem, gradualmente, essa 

capacidade, por estarem 

trabalhando numa atividade 

específica e parcelarizada que 

demanda formação mínima 

baseada na repetição, estritamente 

física, monótona e cansativa.  

 

Se o trabalho de produção de 

bordado é, geralmente, efetivado, do 

início ao fim, por uma mesma artesã - 

dotada de todas as qualificações 

requeridas para a sua realização - 

começa a ser cada vez mais frequente 

a execução do processo de produção 

de bordado que é dividido em fases ou 

operações sucessivas, para ser cada 

uma delas trabalhada por artesãs ou 

artesãos específicos. Embora o maior número de trabalhadores (as) envolvidos seja 

de bordadeiras, além delas, outros importantes agentes são os riscadores (as), 

aqueles (as) que arrematam ou fazem o acabamento do bordado e aqueles (as) que 

lavam, engomam, passam, bem como embalam as peças já prontas. Existe uma 

 

 

Figura 6: Medição e corte do tecido que será utilizado 
Fonte: Iracema (2011) 

Figura 7: A artesã riscando o desing 
Fonte: Inácia (2011) 
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relação de saber: uma relação social fundada sobre as diferenças de saber, embora 

cada um mantenha, por outro lado, uma relação com/ao saber. 

Essa parcelarização ou divisão do trabalho em etapas lembra a técnica de 

produção de bordado, imposta pelos alemães na Ilha da Madeira, a partir da década 

de oitenta do século XIX, que retirou da bordadeira o domínio exclusivo do processo 

de fabrico. Naquele período, entrou-se num ciclo de produção em que intervêm 

diversos agentes, como os desenhadores, estampadores, agentes, verificadoras e 

engomadeiras, surgindo, ao lado da bordadeira caseira, a profissional de trabalho 

primoroso, porém mal pago, que trabalha nas “casas de bordados” (JARDIM, 1996, 

p.49). Outro tipo de alteração tecnológica, no sentido de mecanização do processo 

de fabricação do bordado desafiou as bordadeiras a aprender e a se apropriarem de 

novas formas de design (desenho e risco) e de bordar à máquina. Outro tipo de 

mudança ocorreu, a partir da década de 1880, quando se alteraram, inicialmente, os 

tecidos e as linhas, da azul para a branca. A outra alteração consistiu em uma nova 

técnica de aplicação direta dos desenhos [o que as nossas entrevistadas chamam 

de design] sobre o tecido, acabando-se com os desenhos alinhavados por baixo. Até 

então os desenhos eram criação das bordadeiras, mas, com essa nova técnica, os 

desenhos passaram a ser feitos e estampados no tecido antes de serem entregues 

às bordadeiras; para facilitar o processo, introduziram-se as máquinas de picotar. 

Introduziram-se, também, os trabalhos de preparação dos tecidos que eram 

realizados por casas comerciais e a distribuição dos tecidos e linhas para as 

bordadeiras e junto delas atuavam os caixeiros que procediam à entrega dos tecidos 

já riscados e, depois, os recolhiam bordados. Todas as tarefas de acabamento, 

lavagem, engomação e embalagem dos bordados estavam reservadas à casa 

especializada localizada no Funchal (JARDIM, 1996).  

No bordado à máquina, realizado com parcelarização ou divisão de etapas 

da produção, há o que Charlot (2000) definiu de relação de saber, ou seja, uma 

relação social em que o saber é motivo ou linguagem a investir ou aprender por se 

ocupar tal ou qual posição, como por exemplo, entre bordadeiras que dominam cada 

etapa do bordado, ou tipo de ponto ou tipo de máquina a usar. Há uma clara e rígida 

separação entre decisão e execução ou entre comando/controle o que marca a 

organização do processo de trabalho do bordado em série, em sua integração de 

forma hierárquica, em que cada trabalhador conhece apenas o âmbito imediato de 

seu trabalho, mesmo que tenha uma ideia do design do produto. Aos trabalhadores 
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cabe executar as operações previamente definidas e padronizadas pelo gestor do 

trabalho (geralmente conhecido como encomenda). Portanto, assim como o corpo 

passa a sofrer com a repetitividade dos movimentos da máquina, a relação de saber 

no âmbito da divisão do trabalho também é deformadora. 

 

A divisão do trabalho passa a exigir do trabalhador o desenvolvimento e a 
atividade de apenas uma parte de seu corpo, que passa a ser, assim, 
deformado na produção. A especialização, que historicamente foi forjada 
sobre a destituição dos conhecimentos dos trabalhadores, passa a ser o 
princípio de formação do trabalhador na indústria moderna. Logo, a falta de 
conhecimento torna-se especialização. (MARX, 2006, p.111). 

 

Embora não estejamos tratando da fábrica, a introdução da maquinaria e a 

parcelarização ou divisão de etapas da produção na produção do bordado revelam 

que não se trata mais do trabalhador individual, autônomo, mas sim do trabalhador 

coletivo entendido enquanto somatório de inúmeros trabalhadores parciais que 

realizam, apenas, uma parcela das atividades que compõem o processo integral de 

produção de um dado produto. Chamamos a atenção para os sentidos e a 

organização do trabalho sob o capitalismo, ressaltando o jogo contraditório das 

condições de trabalho criativo e autônomo com as de trabalho alienado e estranhado 

na produção do bordado, de que as artesãs e artesãos ainda não se mostram 

conscientes em suas manifestações nas entrevistas. 

Como analisamos no capítulo terceiro, o padrão produtivo capitalista de 

produção em massa com um controle rígido dos tempos e dos movimentos 

desenvolveu-se ao longo do século XX (ANTUNES, 2001). Distinguem-se três 

pontos principais tayloristas: a separação entre as funções de preparação e as de 

execução; um forte sistema de controle/supervisão da produção; e a análise do 

trabalho e do estudo de tempos e movimentos resultando na decomposição de cada 

tarefa em uma série ordenada de movimentos simples, eliminando os movimentos 

inúteis e economizando tempos e esforços. Aplicou-se, ainda, a racionalização 

taylorista da produção em série, com alto grau de especialização e de 

desenvolvimento da mecanização bem como a padronização das peças - a linha de 

montagem fordista. Essas são estratégias de acumulação de capital, formas de 

controle, para aumentar a velocidade de circulação de mercadorias garantindo, 

assim, rentabilidade para o capital (HOBSBAWM, 1998). Houve fortes resistências 

ao modelo capitalista de produção em massa por parte dos trabalhadores em 
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diferentes países do mundo e as crises político-econômicas do próprio capitalismo, a 

partir dos últimos anos da década de 1950 e até o começo dos anos 80, bem como 

as propostas construídas na relação capital-trabalho, forçaram a novas 

configurações. O modelo da produção flexível é uma forma metamorfoseada ou de 

transição com retoques do que era o taylorismo fordismo introduzindo novas formas 

de mais valia relativa por meio de redução de custos de mão de obra e de meios de 

produção103. 

No entanto, o que constatamos, nas entrevistas das bordadeiras e nas 

outras fontes desta pesquisa, é que algumas mudanças de gestão e de organização 

do trabalho do bordado são percebidas, mas as suas implicações nas condições de 

trabalho e de vida das trabalhadoras ainda não foram objeto de tomada de 

consciência. Focalizamos, então, as categorias que são centrais nas entrevistas na 

atual configuração do trabalho no capitalismo flexível: a encomenda e trabalho 

domiciliar. 

Grande parte da produção do bordado, atualmente, é realizada para atender 

a uma encomenda determinada que se constitui em meta de produção. A 

encomenda - uma das formas de subcontratação (HARVEY, 1993; SINGER, 2004) -

se encaixa nas formas precarizadas de trabalho. Segundo Lavinas e Sorj (2000, p. 

235), as empresas capitalistas buscam tirar “proveito, seja das competências de 

trabalhadores em diferentes regiões do mundo, seja de menores níveis de 

remuneração” utilizando o trabalho informal na condição de autônomo, sendo a 

remuneração somente pelas tarefas realizadas ou por peça produzida.  

No Brasil, o papel feminino, de responsável pelas tarefas domésticas, 

construído culturalmente, tem sido utilizado como argumento para a precarização do 

trabalho feminino, mediante a contratação de mulheres com jornada de trabalho 

parcial e salário reduzido (NEVES; PEDROSA, 2007). Além de expandir a 

informalidade, expande-se, também, o trabalho domiciliar. A terceirização da 

costura, na indústria da confecção, reforça uma discriminação histórica no processo 

de inserção da mulher no mercado de trabalho (NEVES; PEDROSA, 2007). Essa 

parece ser a tendência para o setor do bordado. 

Artesãs e artesãos do bordado recebem os principais insumos do bordado 

(tecido e linha) para realizar o trabalho de acordo com o design da encomenda, de 

                                                           
103 Conforme discussão no capítulo anterior. 
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tal forma que a meta de produção seja cumprida no prazo e na qualidade esperada. 

Assim, passam a trabalhar sob a relação de subcontratados informalmente, na base 

da confiança, para as encomendas por peças executadas, em grupos ligados ou não 

à ABS e à Cobarts.  

A entrevista a seguir mostra que a encomenda feita à Associação e à 

Cooperativa é para as sócias, em primeiro lugar, e, depois, se estende para outras 

bordadeiras não sócias, mas com habilidade reconhecida. A questão do poder 

atravessa a decisão de quem assume a encomenda, pois a artesã que dirige o 

processo é a presidente da Associação. 

 

A gente tem feito muita encomenda pra Rio, São Paulo [...] quando vêm as 
encomendas a gente faz 500 panos, 1000 panos [...] a gente divide. Às 
vezes, as sócias são poucas e divide com as artesãs aqui de Caicó que 
[têm] habilidade para fazer aquele trabalho. Se eu só faço esse bordado, 
então eu só vou pegar as encomendas que tem esse bordado, mas 
geralmente a pessoa que borda, quase todas elas sabem todos os pontos 
dos bordados, não é isso? (MAHE, 56). 

 

Na Associação, para atender à encomenda, há divisão de etapas da 

produção, horário fixo de trabalho na Associação, ou seja, o trabalho não é 

domiciliar, de forma a atender ao prazo.  Conforme mostra a entrevista de Mahe 

(56), a Associação busca manter os princípios de cooperação e de solidariedade.  

 

Na hora de trabalhar, eu divido. Vamos dizer eu vou fazer a encomenda de 
uma coisa eu divido tanto para uma tanto para outra, vai dividindo aos 
poucos. Vai dividindo as tarefas. Vamos fazer o bordado, então eu já passo, 
fulano faz o risco, outra pessoa já compra, a industrial outra já faz esse 
trabalho aqui, outra já lava o bordado, outra já engoma. Quem lava, engoma 
no caso. [...] É uma dá sugestão a outra e a gente conversa sobre o 
trabalho. [...] a gente vem pra cá e tem horário fixo de tal a tal. Tem que ser 
aquele horário fixo. [...] Faz de manhã, de tarde, de noite, de acordo com as 
tarefas da gente, de casa. Às vezes eu trabalho até não sei que hora da 
noite para dar conta de uma encomenda que vem e tem que dar conta. 
Porque o cliente não quer saber se você tal hora trabalha. Não, ele quer a 
encomenda pronta naquele dia. (MAHE, 56). 

 

O trabalho realizado no espaço da Associação para atender à encomenda é 

considerado, positivamente, pela entrevista de Lyna, uma das bordadeiras 

associadas. 

 

[...] no decorrer do tempo a gente vai aperfeiçoando o conhecimento e vai 
aprendendo mais. Às vezes aparece um design novo, você vai aprender um 
ponto mais delicado. [...] quando você está aprendendo aqui assim que 
você aprende já tem peças para fazer. (LYNA, 21). 
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O processo de subcontratação por uma empresária com um grupo de vinte 

artesãs e artesãos e as razões que o justificam são relatados por uma das 

entrevistadas em nosso estudo 

 

Eu vou ser bem sincera. Eu vou lhe dizer com sinceridade como o meu 
grupo acontece. Então eu tenho mais ou menos 20 bordadeiras, elas 
trabalham para mim. Nem todas vão deixar trabalho semanalmente, mas 
tendo no máximo 30 dias elas me entregam. E pelo fato, de, não sei, elas 
não quererem, elas não querem fazer porque não tem condições de deixar 
a mercadoria estocada esperando comprador. Isso só daria certo para 
maioria das nossas artesãs se tivesse um mercado aonde a mercadoria 
concluída tivesse um mercado certo. Mas uma pessoa que precisa daquilo 
para complementar sua feira ou fazer sua feira, eu estou falando porque 
essa é a realidade; fazer sua feira. Elas não teriam condições de passar 70, 
90, 120 dias com mercadoria guardada. Então trabalham e recebem o 
dinheiro. Esse grupo mais ou menos de 20 pessoas a gente se entende 
bem, eu procuro pagar fielmente, mas não o que merece porque eu não 
posso pagar o que merece diante do preço final da mercadoria. (CAFRAN, 
72 anos). 

 

Com base nessa entrevista, tecemos uma rede de sentidos: informalidade 

compreendida como trabalho domiciliar (flexibilidade e precarização do trabalho), 

condições de subsistência e pobreza da artesã e do artesão, pagamento ínfimo, mas 

garantido, por peça.  

Agora, eis uma pergunta, que não se pode deixar de fazer: reconhece-se a 

injustiça e a exploração?104  

No trecho seguinte da entrevista, destacamos que o trabalho é domiciliar e 

que há reuniões periódicas, que entendemos como de gestão, de supervisão, de 

controle, elementos herdados do modelo fordista, ou mais precisamente, da gestão 

taylorista fordista.  

 

 

[...] gosto de trabalhar em equipe porque eu acho que rende mais e você se 
afirma mais. E agora eu trabalho com um grupo de bordadeiras, elas na 
casa delas e eu na minha, mas a gente se reúne semanalmente para trocar 
ideias, para acertar um preço, para acertar um design, um tecido qualquer 
coisa a gente está se reunindo. É na minha casa. [...] não reúno muitas de 
uma vez, sempre é duas, três, do assunto daquelas; às vezes a gente se 
reúne individualmente. (CAFRAN, 72 anos). 

 

                                                           
104  Em harmonia com conceitos dos capítulos três e dois. 
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A entrevista de Cafran descreve a distribuição de trabalhos em sua equipe 

fazendo-nos compreender que, embora as bordadeiras trabalhem de forma 

coordenada e integrada, há a parcelarização e a atribuição das operações 

separadas a diferentes artesãs ou artesãos. Os recursos ou ferramentas são 

integrados segundo as etapas, portanto, as relações com saberes no âmbito da 

atividade do bordado já não abrangem todo o ofício de bordar, mas uma parte dele.  

 

A direção é mais minha. No entanto, eu procuro e cada um discute o 
assunto que merece. Por exemplo, a pessoa que risca eu converso com ele, 
que é quem sabe riscar, sabe mais que eu, tem mais especialidade do que 
eu. A pessoa que faz o colorido, eu converso com ela sobre as cores. O 
rapaz que faz, a moça que faz só branco, se faz vazado, se faz cheio, se 
bota mais é bainha, que são pontos usados no bordado. Tudo aquilo a 
gente vai discutir. Agora eu faço mais isso individual. Com aquela que está 
com a peça para gente discutir. Daí, pois, aí vem por último vem a parte da 
lavadeira e da engomadeira que tem os processos. Tem determinadas 
peças que a gente quer que ela fique com mais goma; têm outras que é 
menos. E a gente vai, discutindo. A gente chega a um acordo conversando. 
É uma questão de diálogo. (CAFRAN. 72). 
 
[...] a primeira coisa que tenho que fazer quando recebo um tecido é ver, é 
medir; a gente usa até matemática. E tem que usar se não se perde. É 
medir, saber quantos metros tem ali, que peça vai fazer. Como você vai 
usar aquele tecido, aquela metragem, que maneira que tem o melhor 
aproveitamento possível. Feito isso nós vamos riscar, lá tem um risco 
próprio, muitas pessoas criam risco, tem a pessoa encarregada de riscar 
que é especialista no risco. Nós temos duas maneiras de fazer esse risco. 
Feito isso nós vamos para as bordadeiras, para o trabalho delas. Terminou? 
Quando chega a gente vai lavar, lava o tecido, coloca um pouco de goma 
de mandioca, é goma de mandioca, não vá por outra não, não vá botar 
maizena que não vai dá certo! Feito isso você lava para deixar bem 
limpinho, alvo, branco, aí vai expor ao sol; é quando o sol aparece para 
complementar o nosso trabalho. (CAFRAN. 72). 

 

A modalidade de encomenda no artesanato do bordado como trabalho 

domiciliar tem por característica o pagamento ou remuneração por peça, prática 

essa muito comum na indústria têxtil ou de confecções em que as empresas 

contratam em períodos de alta demanda, em geral mulheres trabalhadoras – 

costureiras - que efetuam suas funções no próprio ambiente domiciliar. Em alguns 

casos, elas próprias subcontratam outras trabalhadoras, operando assim como 

espécie de intermediárias, o que tem sido chamado de quarteirização (NEVES; 

PEDROSA, 2007). 

Podemos considerar essa quarteirização como uma prática cotidiana de 

desobediência que Certeau (1994) veria como contrapartida dos dominados que, em 

processos mudos ou invisíveis, jogam com os mecanismos da disciplina ou da 
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imposição e da exploração do espaço praticado do processo de reprodução do 

capital através do trabalho informal, precarizado, domiciliar, que os excluídos não 

aceitam, mas não podem ainda desprezar. 

Para Neves (2000), a utilização da mão de obra feminina no processo de 

flexibilização e modernização produtiva ocorre através de jornadas parciais, 

contratos por tempo determinado, trabalhos em domicílio, utilizando-se mais uma 

vez da qualificação informal adquirida pelas mulheres no trabalho doméstico, mas 

sem nenhuma forma real de valorização do trabalho feminino. Pelo contrário, elas 

estão submetidas a condições de trabalho precárias e inseguras, marcadas por 

baixos salários, pela realização de várias tarefas simultâneas e flexíveis – 

ocasionando intensificação do ritmo do trabalho – e pela perda dos direitos legais. 

Portanto, além da expropriação de conhecimentos e ofícios anteriores, eles também 

vivem a expropriação da autonomia de trabalhar para si e o não reconhecimento 

social e legal de sua profissão e de seus direitos. 

Formar-se bordadeira e sentir-se como tal é um processo ou trajetória 

pessoal e profissional que implica aprendizagem inicial e continuada na prática. 

Estamos analisando relações com o saber do bordado, no sentido amplo da palavra, 

mas concordamos com Charlot (2000, p.59) que a questão do "aprender" é muito 

mais ampla que a do saber105.  Essa amplitude é maior, pois se refere às diferentes 

maneiras de aprender que ultrapassam as que consistem em se apropriar de um 

saber, entendido como conteúdo de pensamento. Por outro lado, aprender visa não, 

apenas, à aquisição de saber intelectual ou reflexivo, mas também ao 

estabelecimento de outras relações com o mundo, com as pessoas e consigo 

mesmo. Aprender é exercer uma atividade em situação: em um local, em um 

momento da sua história e em condições de tempo diversas, com a colaboração de 

pessoas que ajudam a aprender. A relação com o saber é relação com o mundo, em 

um sentido geral, mas é, também, relação com esses mundos particulares (meios, 

espaços) nos quais a pessoa vive e aprende.  

Portanto a categoria agora é: aprender: família e vizinhança; escola; 

associação e cooperativa (cursos e oficinas). Retomemos, então, nosso diálogo com 

as bordadeiras através das entrevistas. Como aprenderam a bordar? Onde? Com 

quem?  

                                                           
105 Para Charlot (2000), apropriar-se do mundo é aprender. As relações de saber são as relações 
sociais consideradas sob o ponto de vista do aprender. 
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A atividade artesanal do bordado tem sido desenvolvida na família, com 

função socializadora, relacionada às relações afetivas e de trabalho, que se 

entrelaçam e têm geralmente no centro, a mãe-dona de casa, a encarregada de 

cuidar do conforto, saúde e bem-estar de todos os membros de seu domicílio, 

referência para se definir os papéis e a educação de filhas, geração a geração. Tem-

se como marco a sociedade do século XVII em que o papel feminino natural podia 

ser prolongado por ofícios compatíveis como de costureira ou de modista, e de 

forma similar o bordar e tecer, assim como as profissões ligadas à alimentação, 

atividades que tinham também caráter lúdico no âmbito da família (OLIVEIRA, 

1999). A definição dos papéis do homem e da mulher, no âmbito familiar, é 

construída ao longo do tempo, mas vem sendo redefinida à medida que ocorrem 

mudanças sociais e econômicas e que há uma readequação às circunstâncias e 

condições de gênero106. Cada vez mais, a atividade do bordado se torna fator 

complementar de renda, mantendo o laço de solidariedade social (FLEURY, 2002).  

A aprendizagem de costura ocorria, basicamente, na família, sobretudo para 

atender às necessidades domésticas e assim também se realizava a aprendizagem 

do bordado, até meados do século XX, como a bordadeira Mahe (56) narra em sua 

entrevista. 

 

 

[...] Eu, pelo menos, eu aprendi a costurar com a minha mãe. Ela sempre 
chamava a gente para olhar, mas ela tinha um ciúme da máquina e não 
deixava a gente pegar porque dizia que a gente ia desmantelar a máquina. 
Mas ali ela mostrava como que fazia para a gente ir aprendendo. Minha 
mãe fazia de tudo e eu acho que ela deve ter aprendido com a mãe, não sei 
falar com certeza. Podia ser também alguma amiga. Com 15 anos ela foi 
aprender o corte e ficou costurando e costurava para família e para outras 
pessoas. (MAHE, 56). 

 

                                                           
106

 Embora Caicó tenha se tornado realmente uma cidade, em 1788, foi, na segunda metade do 
século XX, que a cotonicultura articulou o campo à cidade e deu impulso ao desenvolvimento 
regional, mas também trouxe a crise econômica. É nessa fase que se encontram os primeiros relatos 
sobre uso do bordado como mercadoria, fonte de renda. Relato se encontra no Memorial do 
Complexo do Artesanato que leva o nome “Maria do Vale Monteiro”, em homenagem à artesã que 
liderava o primeiro grupo de mulheres que se dedicavam, de modo coletivo, à feitura do bordado à 
mão na década de 1930. A Associação das Bordadeiras do Seridó foi organizada, em 1973, quando 
se iniciavam as inserções de agências de políticas governamentais e não-governamentais para 
estimular o desenvolvimento na região, e o bordado já se tornara uma fonte de renda importante. 
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Além da aprendizagem no ambiente familiar, a costura e o bordado 

constituíam elementos de atividade curricular na escola elementar (primeiros anos 

da escola básica) como nos relata a entrevistada:  

 

Depois muita coisa no bordado, questão de medida, de tamanho, eu aprendi 
muito com minha mãe que era costureira, também valeu muito a experiência 
dela, que eu também já costurei também. E depois, lá na escola 
profissional, tinha ensinamento profissional que eu aprendi um pouco [...] 
Iracema e Glorinha, que são bordadeiras tradicionais, aprenderam com os 
antepassados delas, Iracema Nogueira e Ivonilde Nogueira. (CAFRAN, 72). 

 

Tornando-se um ofício compatível com as lides do lar, é no ambiente 

doméstico que ocorre a atividade do bordado à mão e à máquina, tornando-se 

espaço de aprendizagem de crianças e adolescentes vizinhas. Novas gerações de 

bordadeiras foram preparadas para o trabalho pelas mais experientes, quando 

estavam bordando em seus próprios domicílios na comunidade, como relatam as 

bordadeiras entrevistadas. 

Apresentamos, inicialmente, a entrevista de Maíra (59), na qual ela conta 

que queria aprender a bordar para sair do sítio rural e poder estudar. E aprendeu 

observando e tentando (ensaio e erro). 

 

[...] eu ficava na janela de uma bordadeira observando ela bordar à 
máquina. E quando eu disse; não, eu vou bordar à maquina porque eu 
quero sair disso aqui. E aprendi numa semana com uma prima. No colorido 
ela só fez dizer assim: “- olhe, você coloca do claro”. Pegou um carretel de 
linha e mostrou assim: “- você vai colocar a linha clara até terminar no 
escuro”. E eu me sentei na máquina e já fiz tudo isso. Então, quando eu fiz 
isso, eu disse assim: “- é a partir disso aqui que eu vou trabalhar, eu não 
quero mais morar no sítio, eu vou estudar. (MAÍRA, 59). 

 

Maíra nos confirma que aprender é exercer uma atividade em situação: em 

um local, em um momento da sua história e em condições de tempo diversas, com o 

apoio de pessoas que ajudam a aprender. Por outro lado, exemplifica, com clareza, 

que, em todas essas formas ou figuras de aprender, atua um sujeito, ou seja, há 

uma forma de consciência. Ao aprender, o indivíduo controla suas ações ou suas 

relações, está mergulhado na situação, mas não se dissolve nela, tem consciência 

do que está acontecendo, do que está fazendo, do que está vivendo; e essa 

consciência pode tornar-se reflexiva e gerar enunciados ou saberes-objetivos. Maíra 

relata como suas ações foram “pensadas” e deliberadas no sentido de conjugar o 

bordar com o estudar. Revela, também, como sua trajetória mudou por meio do 
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trabalho com o bordado; primeiro à mão e, em seguida, à máquina, possibilitando 

melhorias para sua família e um emprego em nível superior sem que ela deixasse de 

bordar.  

 

Eu queria era estudar. E vim para uma cidade perto de lá de onde eu 
estudava, não é? Fui professora durante três anos e lá eu me inseri e me 
agreguei a uma senhora que bordava, ela trouxe a amostra do meu trabalho 
para uma empregada daqui, a mulher mandou um trabalho. Quando eu 
recebi meu primeiro trabalho, eu disse: “- eu vou conhecer essa mulher e 
vou embora para Caicó, e vou bordar e vou estudar”. E comecei a fazer - na 
minha época era o antigo ginásio -, eu fiz, cheguei aqui, fiz as provas, eu 
passei, fazia pelo rádio e eu nem conhecia o professor. Depois de muito 
tempo, já na universidade, foi que eu a conheci, e fiz esse curso ginasial, já 
estava bordando, trouxe a minha família do sítio, fiquei aqui. Depois, a 
gente comprou essa casa onde nós moramos muito tempo. Só minhas 
irmãs me vendo trabalhar, elas começaram a trabalhar. E eu fiz o vestibular, 
passei e pronto. Arranjei um emprego na universidade e estou aqui 
continuando com o bordado, que foi ele que me trouxe para cá. (MAÍRA, 
59). 
 
[...] Bordar à mão foi uma vizinha que aprendeu com a mãe dela e a mãe 
dela já aprendeu com as primeiras bordadeiras daqui da região de 
Timbaúba dos Batistas. Então era aquela atividade que vai passando de 
geração a geração. E ela me ensinou, depois eu aprendi à máquina, 
olhando. Só não tinha máquina. Eu não podia fazer aquela atividade. Então 
tinha uma prima, eu tinha uma prima, inclusive ela até já faleceu, que ela é 
daquelas pessoas que não tinham assim, deixa- me ver, assim, ela tinha 
muita vontade, mas se achava que não tinha muita técnica, ela trabalhava 
para as outras pessoas como cozinheira e falava muito que um dia queria 
aprender uma atividade para sair daquela vida. Então ela partiu para o 
bordado. Só que ela, quando começou a bordar, ela foi de uma criatividade 
muito grande, principalmente no colorido; então essa mulher ela me ajudou 
nesse sentido do colorido. E uma pessoa que foi muito importante na minha 
vida, foi uma empresária daqui, Mariquinha, ela até hoje ela é empresária. 
Quando ela viu uma amostra do meu trabalho, que foi a mulher que eu ia 
para a janela dela, eu bordei, ela foi e trouxe uma amostra do meu trabalho 
para mostrar para ela que ela já bordava para Mariquinha. Aí Mariquinha viu 
o meu trabalho e mandou um bordado para mim. Então quando eu fiz, eu 
vim entregar, aliás, eu mandei; eu passei muito tempo bordando para ela 
sem conhecê-la e quando foi um dia ela pediu que eu viesse aqui. Então ela 
me orientou como deveria ser e fez aquilo; muito trabalho que eu já comecei 
bordar bordando. Eu não tive aquilo de fazer uma amostra de fazer mal 
feito, eu já fui fazendo bem feito. E ela gostou e disse que eu viesse aqui 
que queria me orientar, por exemplo, em alguma coisa. Aí eu vim e fiquei. 
Ela me orientou de uma forma que até hoje o que eu faço, por exemplo, no 
bordado, faço com tudo que aprendi com ela. Ela foi muito importante na 
minha vida. Também, inclusive no sentido de vir morar aqui eu consegui 
morar perto da casa dela; então eu bordei muitos anos para ela. Ela é uma 
daquelas pessoas super-exigentes; e eu adorei porque eu também sou 
altamente exigente, acho que até mais que ela. E foi muito importante na 
minha vida. (MAÍRA, 59). 
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A aprendizagem do bordado ainda continua a acontecer com a ajuda da 

bordadeira experiente, Maíra (59), vizinha em seu próprio domicílio na comunidade. 

Isso é o que demonstra a entrevista de Lyna (21).  

 

Primeiramente eu aprendi com Mahe, minha vizinha. Sempre frequentei a 
casa dela. Ela é bordadeira antiga e sempre falou que ia me ensinar. Aí teve 
um curso bem antigo que era só para aprender a manejar a máquina, eu fui 
participar. Aprendi a manejar, fui dar os primeiros pontos que eu aprendi. 
[...] eu fui aperfeiçoando mais e aí mudamos de local; depois, mudou de 
novo para cá porque foram três locais, entendeu? Ela conseguiu uma 
máquina para eu ir treinando em casa e eu aprendi. 

 

Forma-se uma rede de aprendizagem: Lyna (21) ensina a mãe a bordar, 

(inversão de filha/mãe). 

 

[...] minha mãe era lavadeira, só que ela não queria mais lavar roupa. Então 
ela decidiu aprender a bordar, a gente conseguiu uma máquina, eu fui 
ensinando os primeiros passos a ela mas ela foi conseguindo. Foi assim 
uma terapia, para ela, o bordado. Pois quando ela vai para a máquina, ela 
diz que ali é o céu. [...] É assim: a gente borda para cá, e é uma etapa, uma 
faz o corte, outra faz o acabamento, outra o matizado. (LYNA, 21).  

 

Uma das bordadeiras entrevistadas (CAFRAN, 72) salienta ter aprendido a 

bordar com pessoa vizinha, mas enfatiza a função socializadora da escola normal 

regional que era assim definida em suas palavras: “preparava para exercer a função 

do magistério, preparava também a mulher, a moça para ser uma boa dona de casa, 

uma boa mãe”. Ela deixa claro, em sua resposta, que, realmente aprendeu - a 

bordar à mão - , embora reconheça que sabe pouca coisa do bordado à máquina. 

Para as duas bordadeiras entrevistadas (DARO, 73; MAHE, 56), a 

aprendizagem do bordado se efetiva, apenas, em atividade curricular na escola 

primária com professoras específicas, conforme relatam. No entanto, são duas 

trajetórias diferentes: Daro (73) formou-se professora e atuou no magistério durante 

26 anos, após os quais retomou o bordado. 

 

[...] eu tinha 12 anos de idade. Na escola primária tinha,[...] em Jardim do 
Seridó [...]há 60 anos nós tínhamos as prendas domésticas que aprendia na 
escola; as mulheres bordavam, aprendiam a bordar e os meninos 
aprendiam artes de carpintaria.[...] nosso era toda semana, dois dias por 
semana. As mulheres tinham mais facilidade e tinha quem orientasse [...] Eu 
aprendi aos 12 anos, eu me dediquei e achava bom o bordado. Depois eu 
[...] continuei estudando, fui me formar. Era professora, trabalhei 26 anos 
como professora e recantei o bordado. Mas quando eu me aposentei eu 
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disse: “- agora eu vou reiniciar meus bordados”. Aos 58 anos, eu reiniciei 
minha vida de bordado. (DARO, 73). 

 

 A outra entrevistada Mahe (56) continuou aprendendo a bordar à mão e à 

máquina e, nesse caso, em curso oferecido pela associação, exercendo a profissão 

de bordadeira. 

[...] eu tinha uma faixa de 12 anos, estudava numa escola lá em Acari e [...] 
existia o curso de bordado [...] que a professora vinha, tirava um dia na 
semana e ensinava. [...] Ali aprendi a fazer o bordado à mão [...] a fazer 
crochê, e aí aprendi por mim mesma, o ponto cruz [...] Aí existia o bordado à 
máquina, então eu tinha muita vontade de aprender o bordado à máquina, 
[...] fiz aqui em Caicó através do CRACAS107, como se diz da Associação, e 
aí eu fui aprender o curso de bordado à máquina. [...] Agora é 
completamente diferente porque a máquina você tem que pedalar, [ter] mais 
ou menos uma noção e cada vez mais eu fui aperfeiçoando mais o bordado. 
(MAHE, 56). 

 

Segundo Charlot (2000), há três formas de relação epistêmica com o saber a 

que chama de “figuras de aprender”: a ação no mundo, a regulação da relação com 

outros e consigo e a constituição de um universo de saberes-objetivos. Essa última é 

mais identificada e reconhecida nas aprendizagens no âmbito escolar. Trazendo a 

distinção entre as três figuras de aprender para a aprendizagem do bordado 

podemos dizer, por exemplo, que é diferente “aprender a bordar” e “aprender 

bordado”.  

No primeiro caso, “aprender a bordar” refere-se a dominar uma atividade, um 

trabalho de executar o bordado enquanto, no segundo caso, “aprender bordado” 

implica estudar e dominar um conjunto de enunciados que constituem um saber-

objeto – o que é o bordado. Parece claro, pelos relatos das entrevistadas, que a 

atividade curricular na escola elementar (primeiros anos da escola básica) 

possibilitou o “aprender a bordar”, ou seja, executar o bordado, particularmente as 

tipologias à mão.  

Como analisam Tardif e Raymond (2000), o tempo não é, definitivamente, 

somente um meio pelo qual estão imersos o trabalho, o trabalhador e seus saberes; 

também não é unicamente um dado objetivo caracterizado, por exemplo, pela 

duração administrativa das horas ou dos anos de trabalho. É também um dado 

subjetivo, no sentido de que contribui poderosamente para modelar a identidade do 

trabalhador. É apenas ao final de certo tempo de vida profissional ou tempo da 

carreira que o eu pessoal, em contato com o universo do trabalho, vai pouco a 

                                                           
107  Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó (Cracas). 
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pouco se transformando e torna-se um eu-profissional. A própria noção de 

experiência, que está no cerne do eu-profissional e de sua representação do saber 

de ofício/profissão, remete ao tempo, concebido como um processo de aquisição de 

certo domínio do trabalho e de certo conhecimento de si mesmo. 

É o tempo que a bordadeira (DARO, 73) atravessou, passando do bordado à 

mão com linha fina para o bordado com linha grossa, que ela estudou, enfrentou 

dificuldades porque esse bordado ponto-a-ponto não tem emendas e hoje ela faz 

com uma perfeição com quatro tipos de pontos e continua aprendendo, como relata. 

 

[...] comecei a bordar bordado à mão, que foi sempre do meu gosto bordar à 
mão, que quando eu era jovem a gente bordava; fazia em tecido grosso e 
em tecido fino; fazia todo estilo de bordado à mão, que eu ainda sei dessa 
parte. Como mais velha a vista distancia um pouco, eu vou bordar mais 
popular. Aí descobri o bordado com linha grossa. Eu bordo com linha 
grossa. Sei bordar com linha fina, mas o meu bordado é com linha grossa. 
Eu compro os fascículos, através daqueles fascículos eu escolho o melhor 
desenho que eu gostaria de bordar e vou dando tonalidade. [...] Esse jeito 
de bordado com linha grossa chama-se ponto-a-ponto. É um estilo com 
linha grossa, tem o tecido apropriado; nem todo tecido pode bordar, não é? 
Ele é um bordado sem avesso, você só borda pelo direito, ele é ponto-a-
ponto; então na época que eu aprendi tinha dificuldade porque esse 
bordado ele não tem emendas, ele não é como o ponto-cruz que você 
emenda; ele é um bordado inteirinho e tem seqüência, tem que ter 
seqüência, você tem que ter um fio de linha para chegar até lá. Como é que 
eu bordo com um fio de linha de 3m e meio? Eu tenho que estudar. Para 
bordar um lençol de cama eu tenho que raciocinar: “- eu vou bordar uma 
peça de cama, a peça é larga, eu tenho que ter um estilo de linha que 
chegue até o fim sem trocar e sem botar emenda”. Então, eu estudei isso, 
hoje eu faço com uma perfeição. No meu bordado ponto-a-ponto eu estou 
com quatro tipos de pontos, esse que era o propriamente dito, depois veio o 
ponto reto que é uma imitação do ponto cheio, depois um ponto, chamam 
ponto caseado. E agora nós temos um novo estilo, que a revista apresentou 
que vem de Santa Catarina; eu aprendi na revista, é o ponto “oitinho”. Ele é 
um diferencial do cruz, mas ele faz um ponto-cruz por cima do tecido. O 
ponto-cruz avança o avesso, ele não avança, então eu estou nesse novo 
estilo. (DARO, 73). 

 

O tempo vem colado à experiência a que se referem as bordadeiras nas 

entrevistas sobre as modificações que foram sendo praticamente impostas 

baseadas nas novas características nos móveis e roupas de cama e mesa e da 

introdução de meios de comunicação e da sua influência disso em seu trabalho. 

Nesse sentido, destacamos na entrevista de Lyna (21): “Bom, no decorrer do tempo 

a gente vai aperfeiçoando o conhecimento e vai aprendendo mais. Às vezes aparece 

um design novo você vai aprender um ponto mais delicado.”  

As mudanças de estilo e de design de móveis, por exemplo, acarretam 

alterações nas peças de cama e mesa que são bordadas e que atingem não apenas 
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as dimensões, mas também tipos de tecidos usados, cores e se é feito à mão ou à 

máquina. 

 

[...] um conhecimento de 30, 40 anos hoje é ultrapassado. Até porque a 
própria sociedade exige essa modificação. Por exemplo, os lençóis de 
cama, que a gente fazia há dez anos, tinham uma metragem, hoje [...] tem 
as camas estão aí nas casas comerciais totalmente diferentes Enquanto se 
fazia um lençol por 2,00; 2,20 de uma cama, hoje eu tenho de tirar uns três 
metros de tecido, para poder cobrir [...] E o cliente ainda olha assim: “- e dá, 
será que cobre mesmo?” Então a gente tem que acompanhar a evolução do 
tempo da sociedade; as exigências do mercado e para isso a gente vai 
aprendendo uns com os outros, a existência dos meios de comunicação o 
que aparece tanto em leitura, em jornais. Tem que pegar tudo que for 
aparecendo de informação. Com as próprias colegas. (CAFRAN, 72). 
 
[...] a gente vai sempre inovando aquele bordado. De primeiro, antigamente, 
só existia o bordado à mão; hoje em dia existe a máquina industrial que 
facilita o bordado porque tudo era à mão, mas os pontos, as coisas é quase 
a mesma coisa. É a mesma coisa porque se você faz um bordado à mão 
você faz um à máquina. Faz uma bainha se faz isso à mão, mas à máquina 
é a mesma coisa, agora outros pontos diferentes. Primeiro quando eu 
aprendi a bordar quase as pessoas não faziam os bordados costurados. O 
bordado costurado para facilitar o trabalho e deixar mais bonito o trabalho. 
Mas sempre os pontos são os mesmos, a gente vai inovando assim o 
colorido, outros designs diferentes no bordado, pregando outros designs 
diferentes no bordado. (MAHE, 56). 

 

Das entrevistas de Lyna (21), Cafran (72) e Mahe (56), infere-se como o 

tempo é também um dado subjetivo, pois contribui poderosamente para modelar a 

identidade das bordadeiras, justamente porque tem a ver com o aprender e o saber. 

Essa relação está clara no relato a seguir. 

 

Olhe, naquela época que eu aprendi eu bordava direcionada. Era um 
trabalho direcionado. Porque a dona da peça que eu estava fazendo dizia 
assim: “– olhe, você vai fazer isso, isso e isso.” Era direcionado, então hoje 
com a experiência que eu tenho, com a criatividade que eu tenho eu já faço 
é livremente, juntando o conjunto de aprendizado desde o início. Então hoje 
eu crio o meu estilo eu não sou mais direcionada, eu crio o meu estilo, eu 
faço diferente, eu procuro fazer sempre diferente, mesmo com traços do 
passado. O passado que eu falo é do que eu aprendi. Mas eu procuro criar 
o meu estilo complementando a minha criatividade. (MAÍRA, 59).  

 

A entrevista de Maíra sobre o seu trabalho, que era direcionado pela dona 

da peça que fazia quando começou, e o trabalho criativo que faz hoje a partir do que 

configura como o que aprendeu, vem confirmar que há uma relação de identidade 

com o aprender e com o saber. Aprender sempre é penetrar em uma relação com o 

outro, o outro fisicamente presente em nosso mundo, mas também esse outro que 

cada um leva dentro de si como interlocutor. Toda relação com o saber comporta, 
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portanto, uma dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão identitária: 

implica autonomia.  

A dimensão relacional do aprender e do saber na atividade das bordadeiras 

também se constitui em situações de favorecer a aprendizagem de outras pessoas, 

seja oferecendo cursos na Associação, seja em suas residências. É interessante 

assinalar que, entre as bordadeiras entrevistadas, três ministraram cursos de 

bordados à mão, uma de bordado à máquina, e duas não atuam ensinando. 

 

Ah, eu dou cursos de bordado à mão. Quando a gente só era da 
Associação, a Tear me convidou para dar um curso no bairro. Nós fomos 
para um bairro muito carente e a gente fez esse de bordado. A gente 
comprou o tecido, convocou o grupo e nós ensinamos lá a um grupo de 
meninas, dessas meninas de bairro pobre, [...] Então nós convocamos um 
grupo de pessoas eu e outra menina. Eu ensinava pela manhã e ela pela 
tarde. Eu num estilo e ela noutro; e a gente se uniu, então nós fizemos. 
Dessas meninas hoje tem bordadeiras que bordam para fora, é um espanto 
o bordado delas. Aprenderam com a gente. (DARO, 73). 
 
Eu já fui instrutora. Mas eu já fui instrutora de ponto-cruz [...] à mão. O 
crochê eu já fui instrutora também. Agora de bordado à máquina eu nunca 
fui instrutora. (MAHE, 56). 
 
Eu ensinei pouco tempo, mas sempre ainda hoje [...], sempre aparece para 
a gente ensinar. Eu fui instrutora um mês e quinze dias na penitenciária. O 
SEBRAE me convidou para ensinar, aí eu fui. Fui ensinar lá o crochê. E elas 
aprenderam, algumas já sabiam alguma coisa. (MAHE, 56). 

 

Já analisamos, anteriormente, neste capítulo, as entrevistas que 

responderam sobre a encomenda e trabalho domiciliar, em que as máquinas são 

recursos essenciais. Retomamos, agora, a aprendizagem do uso das máquinas de 

bordar e a compra por meio de linha de crédito que contam com apoio da 

Associação e Cooperativa e de parceria com o Banco do Brasil, respectivamente. 

 

Na Associação é oportunidade de dar curso. Como o Banco do Brasil é um 
grande parceiro, ele dá a oferta. As bordadeiras precisam comprar 
máquina e têm uma linha de crédito para comprar máq uina; se oferece 
às bordadeiras uma linha de crédito, contanto que ela arque com as 
despesas. Ela compra a máquina e vai pagando ao banco e vai melhorando 
o bordado dela na máquina nova. Aqui na associação. Aqui na 
cooperativa damos cursos.  Quando as meninas chegam para iniciar, a 
iniciante é aquele problema, é o ‘quebra agulha’. Tanto quebra a agulha 
como descontrola as máquinas, porque o aprendiz, o aprendiz sofre muito. 
Pelo menos trabalhar com os pés, tem pessoas que não têm habilidade de 
movimento com máquina de bordado; é com o pé, ter habilidade de 
movimentar o pé, saber movimentar o pé na hora certa para a agulha não 
furar o dedo. [...]. As máquinas são daqui da cooperativa. Aqui tem 30 
máquinas para as bordadeiras trabalha r. Quem quer vir bordar vem 
bordar aqui (DARO, 73, grifo nosso). 
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Essa entrevista de Daro relata procedimentos muito importantes para a 

expansão da Associação e da realização do trabalho solidário. Em primeiro lugar, 

cria condições de aprendizagem de interação da artesã e do artesão com um 

maquinário e, em segundo lugar, possibilita a sua aquisição.  

É preciso, no entanto, considerar que essa interação entre a subjetividade 

do ser que trabalha e o novo maquinário inteligente ocorre apenas porque a 

máquina não pode suprimir o trabalho humano. A máquina ainda não dominou o ser 

humano, ela necessita de uma maior interação. No entanto, a sociedade produtora, 

a empresa capitalista se impõe aos trabalhadores: impõe-lhes o distanciamento de 

um dia-a-dia autêntico, jornadas longas de trabalho, movimentos repetitivos que lhes 

causam doenças, necessidade crescente de uma melhor qualificação e preparação 

para alcançar a empregabilidade, a subcontratação, a remuneração por peça, o 

trabalho domiciliar, a falta de unidade entre trabalho e lazer, tempo a ser destinado à 

capacitação profissional. Nessas condições impositivas e degradantes, sem 

autonomia, anteriormente, trabalhadores em situações similares nas fábricas 

tayloristas fordistas criavam surpresas – sabotagens. Para Certeau (1994, p. 100-

101), isso “é astúcia”, ou seja, “utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário”. 

 

Surge, portanto, o envolvimento interativo que aumenta ainda mais o 
estranhamento do trabalho, ampliando as formas modernas de fetichismo, 
distanciando ainda mais a subjetividade do exercício de uma cotidianidade 
autêntica e autodeterminada. (ANTUNES; ALVES, 2004, p.347). 

 

As dificuldades enfrentadas na aprendizagem com as máquinas referem-se 

às habilidades motoras para manejo e controle do equipamento, bem como a 

determinado domínio ou experiência em ajustá-lo – velocidade e ponto (o que a 

bordadeira Cafran chama de “aconchego no ponto”). Como observamos, as artesãs 

e artesãos têm de dedicar um bom tempo, seja para o início nas técnicas do 

bordado à máquina, seja para o aperfeiçoamento contínuo ou aquisição de 

“empregabilidade”, palavra mágica, usada no meio capitalista para justificar que 

trabalhadores têm sempre novas necessidades de qualificação para acompanhar 

inovações ou desenvolver novas habilidades. Dessa forma, o capital está 
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transferindo aos trabalhadores o que era feito por ele, inclusive, utilizando a mágica 

da competitividade para enxugar a força de trabalho. 

 

A associação dá cursos. Por sinal eu não sei se está acontecendo agora 
um curso sobre máquinas industriais.  Porque às vezes é um simples 
aconchego no ponto; como elas às vezes não têm muita experiência ou na 
pressa de terminar o trabalho, manda chamar o mecânico, ela vai pagar 
$25,00 $15,00, $25,00, $30,00 reais, isso depende, é só apertar um 
parafuso só. (CAFRAN, 72, grifo nosso). 
 
Bem, através de cursos, [...] tem mulheres, meninas, adolescentes, 
senhoras, que passam uma semana para poder pedalar a máquina. Então 
quando vai, se é prá rodar para frente, elas rodam para trás, então é 
sempre o contrário. Então a gente tem aquela paciência de ensinar, pedir 
para ela observar como é que se faz. Eu sento e olha: a gente faz assim. E 
vai ensinando. Então geralmente hoje quase todo mundo tem uma 
máquina aqui, o foco de bordado. Quem vem aprender é porque já tem 
aquela intuição de querer borda r ou já começou com alguém e já quer 
fazer alguma coisa. Então não tem tanta dificuldade de sentar e de começar 
a trabalhar. Só o manejo que é mais complicado para quem não tem essa 
percepção de observar, porque até quem observa aprende tudo sozinho. 
(MAÍRA, 59, grifo nosso).  
 
A associação dá curso, oferece mão de obra porque é assim: a partir do 
momento que dá os primeiros pontos e já consegue fazer algo, pronto - 
você já pode adquirir um emprego, porque quando você tá aprendendo 
aqui, assim que você aprende, já tem peças para fazer.  (LYNA, 21, grifo 
nosso). 

 

A ABS organiza cursos, oficinas e palestras buscando possibilitar, além do 

aperfeiçoamento das técnicas de bordado, o conhecimento de elementos de custos 

e comercialização de produtos. Essas atividades contam com apoio do Sebrae e do 

Banco do Brasil. Dentre alguns saberes que foram mais difíceis de construir, estão 

os saberes relacionados às planilhas de materiais e custos, ao controle de estoques 

e à comercialização dos produtos. Seguem alguns trechos das entrevistas sobre 

esses aspectos. 

 

Na Associação, devido ter a estação de oficina de bordado da máquina , 
a gente convoca grupos para melhorar o bordado de Caicó, porque o 
bordado de Caicó é uma referência, já foi até para o exterior [...] Depois 
você vai ver ali a oficina, hoje à tarde vai funcionar. Então vai ver como 
funciona a oficina de bordado. É uma classificação e reclassificação do 
bordado para melhorar. Queremos fazer um bordado diferente, então 
arranjamos o que vem diferente, nós agora vamos começar a bordar 
diferente, vamos bordar pequenos slogans, com frutas da região, produtos 
do RN: nós apresentamos ali o camarão e vamos bordar, fazer detalhes 
para mostrar lá fora. Isso aqui é importante, representa o RN melhorando, 
aperfeiçoando a bordadeira para ela ter uma técnica para valorizar o 
trabalho com perfeição, diferenciar de outros bordados popular, que tem 
que diferenciar. (DARO, 73, grifo nosso). 
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A gente ministra cursos de requalificação  e também mostra a 
necessidade, faz com que ela sinta a necessidade de se requalificar. A 
gente também trabalha com as questões de valores da fauna e da flora, a 
questão do meio ambiente. A gente faz os bordados e elas sentem o prazer 
de fazer. (TEAR, 58, grifo nosso). 
 
[...] Também o Banco do Brasil, é nosso parceiro muito bom, ajuda muito. O 
Sebrae, então, sempre no início do ano, a gente faz um planejamento de 
tudo que está precisando de curso, palestra [...] o curso de 
associativismo,  de vendedor, porque muitos como se diz, bordam e é 
como se diz, faz o comércio de seu bordado, vende, [...] Então você tem 
que saber os custos, porque você não pode fazer um pano sem você saber 
quanto custa a linha e seu trabalho. Tem que fazer o planejamento 
direitinho, quanto esse pano ficou para poder você conseguir vender.  Para 
isso, sempre existem as palestras. Sempre o Sebrae está promovendo as 
palestras de venda. (MAHE, 56, grifo nosso). 

 

As trocas de saberes na associação e na cooperativa de maneira 

formalizada, através de cursos e atividades de capacitação e, também, de maneira 

informal nos diversos momentos em que as bordadeiras se encontravam, podem 

gerar um saber coletivo compartilhado por todas ou por um grande número dos 

associados.  

Esse saber coletivo passa a integrar a cultura do empreendimento 

econômico do bordado e possibilita a construção de outros saberes, principalmente 

a respeito do trabalho, de sua organização e da gestão da ABS e da Cobarts. Nesse 

sentido, estamos identificando a aprendizagem cotidiana, que surge nos processos 

de gestão e integração dos indivíduos nas atividades vivenciadas na associação 

solidária e que ultrapassam os seus aspectos econômicos, tal como assinalado por 

Pires e Carvalho (2004).  

Por outro lado, não podemos deixar de pensar nos aspectos capitalistas que 

atravessam as atividades da Associação e da Cooperativa nas parcerias com o BB e 

o Sebrae, mas, sobretudo, o sistema de encomendas. Esse processo de 

terceirização, mediante subcontratação e trabalho domiciliar nas encomendas, pode 

ser considerado indiretamente produtivo, já que não cria mais-valia diretamente para 

a ABS ou para a Cobarts, mas cria para algumas empresas capitalistas.  Assim, as 

associações que praticam a subcontratação e trabalho domiciliar acabam 

contribuindo para ampliar a produtividade do capital produtivo e, portanto a mais-

valia relativa desse capital. As bordadeiras não vivem apenas a terceirização, mas 

também a quarteirização108, com pagamentos muito baixos por peça, sem qualquer 

direito legal, o que abominam, mas aceitam por vários motivos, como o de estudar e 
                                                           
108 Convidam colegas bordadeiras para participarem junto a elas na encomenda. 
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o de complementar renda familiar, ou mesmo por não conseguir outro tipo de 

ocupação remunerada. Por isso, organizações da produção e do trabalho não 

capitalistas em si que pretendem ser alternativas solidárias acabam, 

contraditoriamente, fazendo o jogo da exploração ao utilizar os requisitos da 

flexibilidade postos pelo capital em sua fase mais recente.  

A bordadeira Lyna, 21 anos, a mais nova das entrevistadas, em nossa 

pesquisa, expressa seu sentimento em relação ao trabalho do bordado em sua vida. 

Ao fazê-lo, reescreve as características da organização produtiva na acumulação 

capitalista flexível: desemprego - trabalho funcional, precário, domiciliar – flexível. 

 

Bem o trabalho de bordadeira não me cansa; muito pelo contrário, me faz 
muito bem, porque eu gosto do que eu faço . E ele repercute de forma que 
eu tenho uma profissão, porque eu como bordadeira eu tenho uma 
profissão, uma fonte de renda,  porque com meus estudos eu preciso de 
dinheiro  né, meus pais não têm condições de dar e Caicó não oferece 
emprego .  Questão é que é muita gente para poucas vagas, por isso que 
onde você passa tem uma máquina, de dez casas, nove têm máquina. E é 
isso que acontece. Também é um trabalho flexível.  (LYNA, 21, grifo 
nosso). 

 

Na entrevista, Lyna (21) trata da concretude de suas condições de mulher 

que trabalha, e do trabalho que realiza, e podemos dela concluir: “a vida cotidiana 

não se mostra meramente como o espaço por excelência da vida alienada, mas, ao 

contrário, como um campo de disputa entre a alienação e a desalienação” 

(ANTUNES; ALVES, 2004, p.350).  

Nas entrevistas seguintes, todas as bordadeiras afirmam que gostam da 

profissão, do trabalho e se sentem gratificadas com ele. Alguns outros sentidos se 

destacam: Tear (58) diz que gostaria de estudar a história do artesanato para 

trabalhar melhor na associação; Cafran (72) diz que a atividade veio, justamente, 

preencher a sua vida de aposentada; Daro (73) mostra que seu trabalho é valioso, 

raro e difícil e Maíra (59) se sente realizada em ter aprendido cada dia mais o 

bordado. 

 

Eu não me canso, eu chego aqui todo dia de cinco ou cinco e meia ou seis 
horas. Até agora eu estou aqui todo dia. Não me canso. [...] Olhe, se eu 
tivesse que fazer outra coisa eu queria trabalhar assim com gente no dia-a-
dia. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa não. Eu já estou com 58 
anos e espero estar começando a estudar mais um pouco. A estudar para 
poder dar mais conhecimento. Chega num ponto que você precisa ter 
aquele conhecimento, então eu preciso mais me aprofundar na questão do 
dia-a-dia do artesanato. Um dia desses, eu assisti uma palestra sobre a 
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teoria e vi coisas importantes. Então está tendo sempre uma constante. 
Então o que eu estou precisando agora é estudar mais um pouco, com a 
questão acadêmica, para embasamento da história do artesanato, não só 
para história do Brasil no exterior. [...] Então eu fico feliz, [...] é tanto que eu 
fico de segunda a sexta aqui de manhã à tarde e à noite e quando eu chego 
em casa eu já fico pensando o que eu vou fazer no outro dia. A outra minha 
pasta é na igreja, porque eu também sou só. Então eu sou realizada. Se eu 
nascer de novo eu queria que Deus me desse isso de novo, porque eu acho 
que foi uma missão que Deus me deu. E esse Deus me deu essa mesma 
oportunidade de passar por tudo isso. (TEAR, 58). 
 
Eu me sinto alegre, me sinto feliz e aquilo me eleva minha vida. O meu 
trabalho me eleva. É tanto que eu nem falei porque existe o bordado de 
linha que é fina, mas ela tem seis fios de linha, então eu trabalho com 
aquela linha perfeita como se fosse um fio de linha só. Aí meus colegas 
dizem: ‘ - como é que você trabalha com seis fios de linha na agulha e eles 
não se deformam’. Eu digo: ’ - você tem que ter cuidado. É um estilo, é uma 
técnica que eu aprendi; eu fiz estola com seis fios de linha. Uma estola de 
um metro e meio ela gasta 21 ninhadas de linha, mas fica bonita. Bordado 
com aquela linha completa, mas gasta 21 ninhadas de linhas. É muita linha, 
viu, cada ninhada só tem oito metros [...].’ (DARO, 73). 
 
Eu gosto. Agora o trabalho, essa atividade vem justamente preencher a 
minha vida de aposentada. Porque praticamente eu comecei quase quando 
eu me aposentei. Eu me interrogava muito porque eu sempre gostei, 
sempre fui uma pessoa de extrema habilidade, sempre fui professora e 
sempre tive um cargo para exercer para minha responsabilidade. Eu me 
interrogava muito; quando eu me aposentar eu iria fazer o quê? Porque eu 
sabia que não ficava parada. Daí encontrei no artesanato e no bordado uma 
coisa que preenche a minha vida e que hoje eu trabalho mais do que antes. 
(CAFRAN, 72). 
 
Como eu já te falei no começo, já falei tudo, que gostava que amava a 
profissão. [Eu me sinto realizada em ter aprendido cada dia mais o bordado. 
Para mim é uma profissão que eu amo essa profissão] Ah! não me cansa, 
me sinto feliz, gosto de fazer isso. Como eu já passei por todas essas 
atividades, eu poderia fazer mestrado, doutorado, mas isso aqui é mais 
importante pra mim. Eu gosto de fazer, amo. (MAÍRA, 59). 

 

Nessas entrevistas de artesãs, todas com experiência de dirigente da 

Associação e com curso superior, identificamos respostas que buscam a unidade 

entre trabalho e felicidade, descoberta de vontade de fazer outra coisa, realização 

(TEAR, 58), alegria, felicidade, elevação/prestígio (DARO, 73); preencher a vida de 

aposentada (CAFRAN, 72); felicidade, amor (MAÍRA, 59). Compreendemos, com 

base no pensamento de Antunes e Alves (2004, p.347), que “o estranhamento 

permanece e mesmo se complexifica nas atividades de ponta do ciclo produtivo” em 

que “as formas de fetichismo têm uma concretude particularizada, mais 

complexificada [...]”.  

Os percursos das bordadeiras têm suas singularidades, alguns encontros ou 

desencontros, mas, certamente, trajetórias de vida, de trabalho e de formação 
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construídas em determinadas relações sociais. Os saberes, processos educativos e 

organização do trabalho artesanal de bordados das bordadeiras aos quais 

buscamos imprimir visibilidade neste estudo, através, principalmente, de suas 

entrevistas, constituem uma pequena parte do processo de formação e do processo 

de construção da cultura do trabalho do bordado na Associação. Como Josso (2002, 

p. 30) esclarece: “À escala de uma vida, o processo de formação dá-se a conhecer 

por meio dos desafios e apostas nascidos da dialética entre condição individual e 

condição colectiva.”  
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CAPÍTULO  5: TRABALHO E EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA DO 

TRABALHO SOLIDÁRIO: ARTICULAÇÕES DO ESTUDO DE 

CASO (II) 

 

Este capítulo articula teoria, conceitos, ou princípios com as particularidades 

do estudo de campo do que anuncia a prática econômica solidária como espaço de 

construção e reconhecimento de saberes, de processos educativos e uma nova 

cultura do trabalho na perspectiva da autogestão, da cooperação, da solidariedade e 

da participação que são investigados neste estudo de caso único na ABS109. Os 

estudos teóricos, revisão bibliográfica e a reflexão sobre a problemática abriram e 

reabriram caminhos, e foram sendo relacionados com documentos, dados 

secundários, notas de visitas, de observações e de conversas informais que, ao 

final, articularam-se como, num grande bordado, com as entrevistas realizadas com 

seis bordadeiras.  

O procedimento é similar ao do capítulo anterior em que, pela comparação das 

entrevistas, agrupamos respostas das entrevistadas identificando similaridades e 

diferenças manifestadas nas categorias, subcategorias, padrões e relações, segundo 

conteúdos temáticos das respostas e referencial teórico. Essas categorias constituem 

expressões abstratas das relações sociais, ambas produzidas por nós e, portanto, 

históricas e transitórias, como Marx (1982b) assinala com muita propriedade. 

Este capítulo visa analisar como se constituem os elementos de uma nova 

cultura do trabalho nos processos de organização e gestão de trabalho pelas 

próprias bordadeiras, no espaço da ABS, considerando os saberes e os processos 

pedagógicos (como práxis educativa), confrontados com elementos materiais e 

simbólicos da cultura do capital.  

Duas seções constituem este capítulo. A primeira seção apresenta a análise 

de constituição do empreendimento (associação e cooperativa), das relações de 

organização e de gestão bem como dos modos de participação e de envolvimento 

de artesãs e artesãos e de suas possíveis repercussões, a partir das entrevistas das 

bordadeiras, como por exemplo: “[...] a gente sozinho nesse mundo não é nada. 

Então nós estando juntos seremos forte” (TEAR, 58). “[...] ser membro da 

Cooperativa ou da Associação é a união do artesanato” (MAÍRA, 59). No decorrer da 

                                                           
109 Os elementos teórico-metodológicos deste estudo de caso único encontram-se detalhados no 
primeiro capítulo desta tese. 
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análise das entrevistas, foram identificadas as categorias de saberes dos direitos e 

do direito como fruto da luta coletiva e foram elucidativas a categoria movimento 

social como princípio educativo e a questão do reconhecimento e da valorização 

social do sujeito trabalhador do artesanato no bordado. 

Na segunda seção, apresentamos, a partir das entrevistas das bordadeiras, 

a análise de saberes de formas de trabalho, de práticas relacionadas à autogestão, 

à cooperação, à solidariedade, desenvolvidas no espaço da associação e da 

cooperativa. Consideram-se, também, os saberes que são construídos no 

planejamento de produção, na compra de materiais, na venda do produto bem como 

os processos educativos e as possibilidades de processos diferenciados dos 

propriamente capitalistas e das contradições envolvidas em empreendimento 

econômico solidário. Além da categoria trabalho como princípio educativo, 

considera-se, como elucidativa dos sentidos, a categoria cultura do trabalho, 

salientando-se a discussão acerca da concretização ou não de uma lógica 

diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em uma práxis cotidiana 

de formação do sujeito coletivo.  

 

5.1 SENTIDOS DA CRIAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DE ARTESÃS E ARTESÃOS 

DA PRODUÇÃO DO BORDADO EM ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA: 

SABERES DE DIREITOS 

 

Nesta seção, faremos a análise de categorias identificadas nas entrevistas 

sobre criação e organização de artesãs e artesãos da produção do bordado em 

associação e cooperativa, as relações de gestão bem como os modos de 

participação e de envolvimento e suas possíveis repercussões. A reflexão, nesta 

seção, tem, como eixos orientadores, os motivos da constituição da associação e da 

cooperativa, outras experiências em atividades de ação coletiva e a percepção a 

respeito das atividades iniciais nelas desenvolvidas. No decorrer da análise das 

entrevistas, foram criadas as categorias de saberes dos direitos e do direito como 

fruto da luta coletiva, e foram consideradas pertinentes a categoria movimento social 

como princípio educativo e a questão do reconhecimento e da valorização social do 

sujeito trabalhador do artesanato no bordado. 

No Brasil, os trabalhadores começaram a se organizar em iniciativas 
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associativas, no final do século XIX e início do século XX, sob influência dos 

imigrantes europeus e do movimento operário, principalmente com cooperativas 

agrícolas no campo e cooperativas de consumo nas cidades. Interessante que, 

desde 1903, a forma associativista foi reconhecida na legislação brasileira, tendo 

recebido um melhor estatuto jurídico, em 1932, ano da Revolução Constitucionalista 

e do crescimento político de G. Vargas. Em pleno governo militar, foi fixada uma 

Política Nacional pela Lei no 5.764, de 1971, ainda em vigor, que se completa com a 

legislação do Código Civil110 e da Constituição da República de 1988 (Art. 5o, XVII a 

XXI, e Art.174, par.2o) (BRASIL, 2002).  

A associação tem sido a forma mais básica para se organizar, juridicamente, 

um grupo de pessoas em busca de objetivos comuns. Dependendo dos objetivos, 

define-se a forma jurídica da associação, que pode ser: cooperativas, sindicatos, 

fundações, organizações sociais, clubes, centro cultural, etc. As cooperativas têm 

finalidade essencialmente econômica. Seu principal objetivo é o de viabilizar o 

negócio produtivo de seus associados junto ao mercado (SEBRAE, 2009). Já os 

movimentos sociais, urbanos e rurais, são organizados em torno das demandas por 

direitos sociais, culturais, por melhores condições de vida, acesso à terra, moradia, 

serviços públicos, etc., não se referindo aos movimentos no campo do trabalho, 

como o movimento operário ou de outras categorias laborais e nem os movimentos 

sindicais (GOHN, 2008). Nas lutas pelas condições de produção da existência 

popular mais básica, sujeitos coletivos são articulados por movimentos sociais. 

Esses sujeitos coletivos históricos são, a um só tempo, novos e velhos atores sociais 

em cena; já se manifestavam, mas, nos movimentos, têm publicamente maior ou 

novo destaque. E assim se descobrem e se aprendem como sujeitos de direitos 

(ARROYO, 2003). Os movimentos sociais frequentemente, se institucionalizam 

normativamente organizando-se em associações e cooperativas para atender a uma 

“exigência” estrutural ou conjuntural para receber recursos e repasses de verbas 

governamentais. Dessa forma, movimentos sociais passam ao status de entidade da 

sociedade civil organizada (GOHN, 2008). 

A atividade produtiva do bordado se inseria numa organização econômica do 

espaço agrário seridoense que, até o fim da primeira metade do século XX, esteve 

                                                           
110 Nos termos do Art. 53 do Código Civil, “constituem-se as associações pela união de pessoas que 
se organizem para fins não econômicos” (BRASIL, 2002). O Art. 54 especifica o que deve conter o 
processo de criação de uma associação.  
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marcada pelo binômio gado-algodão (SANTOS, P., 1994)111. Os estudos de Morais 

e Dantas (2001) mostram que a região se caracterizou por falta de alternativas de 

produção agrícola e, consequentemente, por estagnação econômica regional, uma 

vez que não houve uma necessária reorientação agrícola. Ocorreu uma expansão 

do plantio de pastagens para o gado resultando na redução de possibilidades de 

trabalho e de renda para os trabalhadores no campo e no aumento do êxodo rural. 

Mesmo até hoje no Seridó, as atividades humanas que se desenvolvem estão 

ligadas, predominantemente, à pecuária extensiva, à agricultura de sequeiro, com 

culturas e técnicas inadequadas, à indústria extrativista da cerâmica e à mineração. 

Observamos a expansão de diversas atividades como a do artesanato ao lado da 

ovino-caprinocultura, piscicultura, fruticultura e turismo como tendo potencialidades 

para promover a melhoria de condições socioeconômicas na região. Tudo isso 

repercutiu nas cidades do Seridó onde as migrações do campo ampliaram as 

periferias e acarretaram novas e maiores demandas de atendimento às 

necessidades básicas da população e de ampliação da infraestrutura urbana. Por 

outro lado, a falta de oferta de trabalho assalariado e o crescente desemprego 

alimentaram a expansão do trabalho informal (MORAIS; DANTAS, 2001; MORAIS, 

1999, 2005). 

Nesse contexto econômico incerto, em que a produção agrícola de 

subsistência perdeu relevância e, em contrapartida, crescia a atividade assalariada, 

ainda havia mais dificuldades para se encontrar ocupação por falta de experiência e 

pouca instrução. Bordar se tornou cada vez mais uma atividade de adaptação, para 

não dizer de sobrevivência uma vez que visava complementar rendimentos muito 

baixos num contexto econômico incerto. Assim, a produção e venda de bordados se 

tornaram meios de alcançar independência econômica, autonomia e 

responsabilidade social de artesãs e artesãos. Visando contribuir na concretização 

de tal objetivo, várias instituições e associações ou cooperativas já se encontravam 

organizadas ou estavam em processo de constituição.   

Uma de nossas entrevistadas, Tear (58 anos), participou do processo de 

articulação e criação da associação; tem muitas informações a respeito do histórico 

do grupo e participa em trabalhos de base da Igreja Católica. Em sua entrevista, 

Tear relata significativas aprendizagens em termos de ação coletiva organizada, tais 

                                                           
111 Análise detalhada no primeiro capítulo - A natureza e os procedimentos do estudo de caso, na 
seção 1.2. 
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como: coordenação de pequenos e grandes grupos, construção de propostas em 

grupo, modalidades de processos decisórios, percepções de luta coletiva, de diálogo 

e de negociação. 

Os motivos da constituição da associação, as primeiras atividades de ação 

coletiva e as articulações que deram base à organização das bordadeiras do Seridó 

encontram-se nos anos de 1960, “por necessidade”, como nos relata Tear (58 anos). 

Em sua entrevista, ela não define o sujeito da ação, mas que se entende, ao longo 

da entrevista, como sendo aqueles (as) que atuavam no Movimento de Educação de 

Base (MEB) e no Clube de Mães, inclusive a própria Tear, que ali se identifica.  

 

Fizeram um seminário com 55 sócios presentes. Eu fui. Fizeram um 
seminário para discutir a problemática das bordadeiras, porque nós 
tínhamos o MEB que era um órgão que trabalhava e tinha o Clube de Mães 
[...] Então eles começaram a trabalhar em Clube de Mães e depois desse 
Clube de Mães, eles sentiram a necessidade de formar. Então foi formada a 
Associação das Bordadeiras do Seridó. [...] tinha uma lojinha na rodoviária. 
fazia uma feirinha. Aquelas barracas. (TEAR, 58). 

 

Na iniciativa de reunir as bordadeiras, destacamos o MEB, criado pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1961112, cujo principal 

objetivo era desenvolver um programa de educação de base por meio de escolas 

radiofônicas especiais com recepção organizada, nos estados do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país. A educação de base era entendida como o conjunto dos 

ensinamentos destinados a promover a valorização do homem e o surgimento das 

comunidades (MEB, 1965, p.19 apud FÁVERO, 2004, p.4). 

A proposta inicial do MEB, em 1961, como Fávero (2004) explica, retomava 

em grandes linhas o conceito tradicional de educação de base, justificado pela Igreja 

Católica como exigência de sua ação evangelizadora junto às massas. Essa 

proposta insere-se na tomada de consciência, por parte da Igreja, do 

subdesenvolvimento e da necessidade de sua superação. O MEB concretizava a 

sua presença no social junto aos pobres e injustiçados, através de um projeto 

educativo proposto e desenvolvido por setores progressistas da Igreja Católica. 

Colocava-se, para diversos setores sociais e políticos naquele momento, o problema 

das “reformas de base”, entendendo de modo específico as causas estruturais do 

                                                           
112 As origens do MEB têm sido localizadas nas experiências de educação pelo rádio que foram 
realizadas pelos bispos brasileiros na Região Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte e em 
Sergipe, nos anos de 1950. 
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subdesenvolvimento a partir da qual se formulava uma proposta de superação da 

crise brasileira (FÁVERO, 2004, p.4-5).  

Ao promover a criação do MEB, a Igreja de certa forma acenava para a 

diminuição das desigualdades econômicas e sociais através do desenvolvimento. 

Quanto ao conceito de desenvolvimento, esse já vinha sendo aprofundado, desde a 

segunda metade dos anos 1950, quando o Brasil vivenciou o projeto nacional-

desenvolvimentista que, segundo Cardoso (1972, p. 331), "assumiu o papel de 

ideologia dominante, tomando sua forma mais precisa e mais global". Como 

ideologia, era progressista, na medida em que propunha o crescimento econômico 

fundado na industrialização. Entendia-se que o atraso do país em relação aos 

países desenvolvidos e a miséria de grande parte da população tinham origem na 

ênfase historicamente concedida à exportação dos produtos primários. Para superar 

esse atraso, seria necessária a integração mais dinâmica no sistema capitalista 

internacional e, para isso, era fundamental a educação.  

Objetivando a educação das massas para as reformas e para que elas 

próprias as defendessem de "ideologias estranhas", a Igreja operava no sentido de 

manter a hegemonia do poder dominante, desde que feitas as necessárias reformas. 

Assim, "Igreja e povo teriam participação ativa (no poder político), uma unidade 

inquestionada, mas com tutela da primeira, também foro de legitimidade do governo" 

(ROMANO, 1979, p. 188). O conceito de educação de base foi reelaborado em 

1962, referindo-se ao processo de autoconscientização das massas, à integração 

em uma autêntica cultura popular e à promoção de uma ação transformadora. O 

significado da cultura popular foi relacionado à conscientização, tendo em vista a 

opção por um projeto histórico de transformação, numa perspectiva que embasava 

os trabalhos da Juventude Universitária Católica, da Ação Católica e da Ação 

Popular (JUC), em meados de 1960. 

Considerando as dimensões totais do homem, entendemos como educação 

de base o processo de autoconscietização das massas, para uma valorização plena 

do homem e uma consciência crítica da realidade. Essa educação deveria partir das 

necessidades e dos meios populares de participação, integrados em uma autêntica 

cultura popular que leve a uma ação transformadora. Concomitantemente, deveria 

propiciar todos os elementos necessários para capacitar cada homem a participar do 

desenvolvimento integral de suas comunidades e de todo o povo brasileiro (MEB, 

1962 apud FÁVERO, 2004, p.10). 
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Desde a sua criação, o MEB fez referência à cultura, manifestando aspectos 

e propriedades da cultura expressos por Padre Vaz113 e também do PEC - Peuple et 

Culture, da França. Como um de seus objetivos específicos, o MEB assinalava "a 

valorização da cultura popular" e focava as manifestações da arte e da cultura do 

povo que se tornaram ideias-chave no livro de leituras Viver é lutar. No entanto, a 

consciência histórica e a cultura são intrinsecamente relacionadas: pela consciência, 

o homem reconhece o mundo humano; pela cultura, ele o constrói, afirmando-se 

nele como homem. O mundo da cultura é, assim, o mundo propriamente humano. 

Considerando que, da mesma forma que a consciência é sempre intenção-

expressão, também a cultura conjuga, dialeticamente, dois momentos análogos: o 

objetivo, que diz respeito à forma de realização, pois a obra da cultura encerra uma 

significação para o homem; e o subjetivo, que expressa a realização do homem 

através das obras culturais ou a ação humanizadora da cultura.  

O aspecto subjetivo da cultura, por sua vez, se desdobraria em duas 

dimensões, cuja origem é a mesma e única - o ato de transformação dialética do 

mundo: a dimensão da consciência, englobando ideias, valores, projetos; e a 

dimensão do agir, que compreende os instrumentos e as técnicas de transformação 

do mundo. Esses elementos constituíram a definição de cultura que passou a ser 

adotada pelo MEB (FÁVERO, 2004). Cultura é o processo histórico (e, portanto de 

natureza dialética) pelo qual o homem em relação ativa (conhecimento e ação) com 

o mundo e com os outros homens, transforma a natureza e se transforma a si 

mesmo, constituindo um mundo qualitativamente novo de significações, valores e 

obras humanas, e realizando-se como homem neste mundo humano. 

O golpe militar, de abril de 1964, não só acarretou a suspensão da utilização 

do livro de leituras do MEB, como também cortou a perspectiva política, 

desencadeando uma onda de denúncias e repressão policial, por parte do Estado e 

aguçando o controle ideológico da hierarquia sobre o MEB. Embora esse Movimento 

tenha reduzido bastante a radicalidade de modo de trabalho e comprometido, 

substancialmente, a sua vitalidade, e, ainda, apesar da crise de 1964, o período 

1961-1966 é seu período áureo, com experiências práticas e produção teórica sem 

igual até hoje (FÁVERO, 2004). 

                                                           
113 Vaz (1968) apresenta a concepção que fundamenta o MEB.  
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As primeiras atividades para a criação da associação como iniciativa do 

MEB em Caicó, nos anos de 1960, culminaram na organização da ABS, em 1973, 

mas o registro oficial ocorreu, de fato, em 1977, conforme o registro em Livro de 

Atas, tendo sido a primeira reunião ordinária da ABS em cinco de fevereiro de 1977, 

sob a presidência de Míriam Araújo, Coordenadora da Unidade Setorial da 

Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social (STBS), tendo sido eleita nessa data’ a 

diretoria provisória com a participação e, consequentemente, com a assinatura de 

quarenta e cinco bordadeiras. O sentido desse ato de fundação oficial foi expresso 

pela bordadeira Maíra (59 anos): “a Associação das Bordadeiras do Seridó [...] foi 

criada na década de 70 quando essas bordadeiras sentiram necessidade de 

organização”. 

O objetivo da ABS, conforme art. 2º de seu atual estatuto, é “congregar a 

classe de artesãos em bordado da Microrregião do Seridó, em torno de seus 

objetivos comuns, promovendo-os social e economicamente, em seus aspectos 

tecnológicos, legais, gerenciais, de recursos humanos, econômicos e financeiros”. 

Como estabelece o art. 4º do Estatuto, como associadas só poderão ser admitidas 

“as pessoas que possuam habilidades ligadas à cadeia produtiva do bordado 

artesanal, em suas diferentes etapas (riscar, bordar, acabamento, lavar, passar) 

sediadas na área de atuação do Seridó norte-rio-grandense”. A filiação de pessoas 

do sexo masculino está autorizada desde que se enquadrem nas especificações do 

artigo. 

Ainda nas categorias de saberes dos direitos e do direito como fruto da luta 

coletiva, identificamos, em 1978, a criação da Cooperativa Artesanal do Seridó 

(Coase) com o objetivo de superar os obstáculos quanto aos recursos e à 

comercialização dos produtos do artesanato do Seridó, incluindo-se aí o bordado. Ao 

longo das décadas de 1970 e de 1980, a ABS passou por um processo alternado de 

crescimento, decadência, soerguimento e talvez de estabilização numa rede de 

organizações que se apoiam. Esses momentos da ABS ocorrem no contexto das 

mudanças econômicas no país e na região.  

A partir da década de 1980, com o fim do ciclo de crescimento da economia 

brasileira, iniciou-se uma ruptura do padrão de estruturação do mercado de trabalho 

brasileiro, em que a tendência de aumento do assalariamento começou a se 

reverter, o que era evidenciado pelo crescimento do peso relativo dos trabalhadores 

sem carteira assinada, dos pequenos empregadores e dos trabalhadores por conta 
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própria. Embora esse mercado ainda fosse capaz de gerar empregos em um bom 

ritmo, os empregos gerados passaram a ser mais precários, tendência que se 

manteve até os primeiros anos da década de 1990. Além disso, já se percebia que o 

crescimento econômico não era garantia de redução das desigualdades sociais. 

Nessa conjuntura, a Constituição de 1988 preconizou a montagem de um complexo 

sistema de proteção social e de participação social.  

As mudanças no mercado de trabalho brasileiro se instalaram na segunda 

metade da década de 1990, quando a taxa de desemprego, até então relativamente 

baixa começou a se elevar, o processo de precarização do emprego intensificou-se, 

houve aumento da proporção de ocupações não-assalariadas, dificuldade de se 

gerar empregos para todas as pessoas que entram no mercado de trabalho e pela 

situação mais vulnerável enfrentada por grupos sociais como os negros, os menos 

instruídos, entre outros. Quanto ao sistema de proteção social, preconizado pela 

Constituição de 1988, constatamos que - mesmo considerados os avanços - as 

dificuldades foram maiores que a capacidade do Estado em promover tanto o 

desenvolvimento quanto a distribuição de renda (AMORIM; ARAÚJO, 2004).  

Nas décadas de 1980 e 1990, no contexto de aumento de desemprego e de 

expansão da economia informal, foram ampliadas as experiências de geração de 

renda por meio do associativismo sob influência da Igreja Católica, com as 

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, de sindicatos e de outras organizações de 

natureza não-governamental. A Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 174, 

parágrafo 2º, preceitua "A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas 

de associativismo" (SINGER; SOUZA, 2000).  

A ABS, em 1983, seis anos após a criação oficial, enfrentou uma crise e foi 

necessário, por parte das sócias um esforço para reerguê-la, conseguindo-se montar 

uma sede e oferecer cursos de capacitação. Segundo Tear, algumas bordadeiras 

deixaram a Associação e “foram cuidar dos seus negócios”, ou seja, “aproveitaram a 

informação que era acadêmica na questão de conhecimento de gestão e tocaram a 

sua proposta para frente”. Podemos vincular esse fato com aqueles concernentes à 

relação com o saber e com os da relação de saber que se desenvolveram na 

Associação, como analisamos no capítulo anterior, e que possibilitaram a algumas 

bordadeiras a autonomia para abrirem e gerirem seus próprios negócios do bordado. 

A entrevista da bordadeira, que vivenciou todas as atividades nesse período 

difícil pelo qual passou a organização, possibilita entender a constituição da ABS e 
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as relações que manteve com as sócias e com instituições públicas e organizações 

de natureza não-governamental. 

 

Em 83, nós começamos a fazer uma feira maior juntamente com o Governo 
do Estado. Nessa época não existia Sebrae, era só o Governo do Estado. 
Então começamos a fazer uma feira de artesanato e aumentando o número 
de clube de mães. Tinha clube de mães nos bairros e foi progredindo. Em 
83 [...] a Associação estava em decadência. A loja estava fechada, a 
presidente estava cansada e não queria mais. Então nós fizemos um 
trabalho de artesanato dentro do Proart114 e começou a revitalizar a 
Associação. Nós alugamos um prédio na Coronel Martiniano e começamos. 
Nós recebemos um birô com cinco conjuntinhos de recém-nascido na 
Associação. Então nós começamos a chamar as sócias e reerguer e foi um 
trabalho que tinha 400 sócios na época e a gente começou a trabalhar [...] 
fornecia para elas cursos de capacitação [...] o Sebrae veio mais ou menos 
de 87 para 90. E a partir de 83, nós fizemos a feira de artesão, que hoje nós 
temos 26 anos no mês de julho que é aqui na cidade. (TEAR, 58).  

 

O Governo do estado tem participado da promoção de feiras e da 

manutenção de centros permanentes de artesanato, a exemplo dos localizados na 

Capital (Natal), através do Programa do Artesanato (Proart). O objetivo é coordenar, 

formular e implementar a política estadual de desenvolvimento do artesanato, bem 

como organizar o setor artesanal através de investimentos em informação, 

cooperação, capacitação e marketing. A Prefeitura Municipal de Caicó cede uma 

sala onde funciona a loja da ABS, procurando sempre apoiar as feiras e eventos 

(APOLINÁRIO; SILVA, 2007). 

Apoio importante à associação tem sido oferecido pela Diocese de Caicó, 

especialmente ao disponibilizar espaços físicos através de contrato de comodato. A 

partir do Departamento Diocesano de Ação Social (DDAS), a Diocese busca 

organizar as bordadeiras, sobretudo na zona rural, em quesitos como produção das 

peças, comercialização, assessoria técnica em gestão e divulgação do trabalho 

localmente e na região. Para tanto, promove cursos de capacitação, incentiva o 

associativismo e a cooperação, mantém articulações político-institucionais com 

parceiros no Brasil e no exterior (APOLINÁRIO; SILVA, 2007). 

Um escritório do Sebrae foi instalado em Caicó, em 1986, quando a região 

do Seridó enfrentava sérios problemas em decorrência da estiagem. Uma pesquisa 

desenvolvida por esse escritório diagnosticou que a atividade mais utilizada pelas 

mulheres era o bordado que, ao longo da história, vinha gerando ocupação, renda e 

                                                           
114 Programa do Artesanato (Proart) do Governo do Estado do RN de promoção de feiras e da 
manutenção de centros permanentes de artesanato. 



 

 

223

auxiliando o sustento de seus familiares. Essas bordadeiras, apesar de pertencerem 

a associações e cooperativas, enfrentavam problemas, pois tinham produção e 

mercado, mas não havia compradores definidos tampouco pessoas capacitadas 

para gerenciar a produção. O Sebrae vem apoiando o bordado de Caicó, desde a 

capacitação até a participação em feiras e rodadas de negócios em todo o território 

nacional ou fora do País. O público-alvo de suas ações são os artesãos afiliados a 

associações, cooperativas e núcleos ligados à arte de bordar no município de Caicó 

e entorno (MENEZES, 2006). 

Outra iniciativa em que se envolveu a ABS foi a criação da Cooperativa das 

Oficinas de Produtos Artesanais e Industriais do Seridó (Coopais) em 2000. Essa 

Cooperativa visa desenvolver uma estratégia diferenciada e focada num mercado 

mais exigente, através da participação, apenas, nas grandes feiras nacionais e 

internacionais. Para tanto, significativas inovações foram experimentadas, tais como: 

coleções, codificação, desenhos exclusivos para grandes grifes, novas embalagens, 

entre outras (APOLINÁRIO; SILVA, 2007).  

Segundo o estudo de Menezes (2006, p.112), nas cidades da região do 

Seridó, a organização de associações e cooperativas de artesanato e de 

bordadeiras foi se consolidando de tal forma que, a partir de 2000, iniciaram a 

construção de uma representação mais ampla e unificadora para atuar na busca de 

apoio e fomento. Nesse sentido, a entrevista da bordadeira Tear nos remete aos 

sentidos da ampliação da rede de associações e cooperativas, o que se justificava 

por não mais haver um programa de governo voltado para o artesanato, incluindo o 

bordado. 

 

Quando foi em 2001, nós começamos a trabalhar a região do Seridó [...]. 
Cada município tinha a sua potencialidade, cada município tinha a sua 
organização e, naquele momento, o Governo estava quase aniquilado, sem 
nenhuma proposta para o artesanato do Rio Grande do Norte e 
principalmente do Seridó. O Seridó toda vida foi aquela região mais forte, 
mais reerguida, que luta; então, nós criamos o comitê, o Cracas - Comitê 
Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó que foi 
legalizado em 2001. (TEAR, 58). 

 

O Cracas foi criado pela reunião de vinte e quatro entidades de vinte e 

quatro municípios e cerca de oitocentos artesãos da região do Seridó (MENEZES, 

2006), tendo como objetivos: organizar a categoria dos artesãos na região, fortalecer 

as instituições existentes; criar instituições nos municípios onde, ainda, não existem; 
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(re) qualificar as artesãs; divulgar e comercializar os produtos artesanais, em nível 

regional e nacional; possibilitar aquisições conjuntas de matérias-primas e 

equipamentos, entre outros itens. As entidades ligadas ao Cracas que mantêm 

maior relação com a organização produtiva do bordado na região e se constituem 

em importantes organismos de representação são: a ABS, a Coase, a Coopais e a 

Cobarts, essa última criada depois, ou seja, em 2006.  

A forma de organização e a função do Cracas são esclarecidas pela 

entrevistada, destacando a importância das associações e cooperativas nos 

municípios. 

 

Depois [...] do Cracas, a gente começou a trabalhar, organizando as 
Associações, as Cooperativas do Seridó, de cada município e fazendo com 
que elas descobrissem: qual era a tipologia mais forte daquela região para 
formar grupos de produção [...]. Não vou dizer que está 100%, mas está 
mais organizado. Nós caminhamos, nós arranjamos um talão de nota fiscal 
para Associação das Bordadeiras não sei nem como, eu sei porque eu 
fiquei insistindo e insistindo ao governo e eles deram autorização para a 
gente fazer o talão. Mas agora ultimamente 2005, 2006, nós ficamos sem 
tirar nota fiscal, porque se a gente tirasse nota fiscal – CNPJ - a gente 
passava a ter uma empresa, então a gente ficou numa situação legal 
complicada; então a gente criou a Cooperativa. [...] nós começamos a 
trabalhar a Cooperativa e vimos essa questão, fazendo reunião. Em 2006, 
foi legalizada a Cooperativa das bordadeiras. Nós só vamos atingir a 
bordadeira com toda essa ligação [...] de Associação, de Cracas, da 
Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó [...] Nada impede que 
alguém faça parte da Associação do Seridó lá no seu município. Mas a 
gente luta para que eles se organizem cada um em seus municípios. 
(TEAR, 58). 

 

Em sua entrevista, Tear salientou a importância de identificar a tipologia da 

produção regional como forma de organizar a rede de artesanato. Ela explica o que 

é tipologia e a importância de se conhecer o artesanato desenvolvido e por quem, de 

forma a organizá-los e constituir a rede ou redes solidárias de colaboração e 

negócios. 

 

Tipologia é aquela atividade artesanal mais desenvolvida na região. Quais 
são as tipologias da região do Seridó? É o bordado, bordado à máquina e o 
bordado à mão. Nesse bordado à mão nós temos o ponto cruz, o vagonite. 
O bordado à mão rústico. Aí depois vem a questão da pintura, muita gente 
faz pintura, muito tecido em quadro nessa região. Eu tenho muita vontade 
de organizar uma coisa só pelas entidades do Seridó. Carnaúba tem, aí 
vem a questão do fuxico que é específico de Carnaúba dos Dantas. Quase 
todo o Seridó que trabalha no crochê tem uma tipologia que é pintura e 
crochê, cada cidade tem. Ouro Branco trabalha na questão do retalho, 
colcha de retalho. Então, a gente diz assim: “Vocês trabalham o forte de 
vocês no crochê”. “E no crochê você faz o quê? – Faço varão de rede”. 
Então, nós estamos trabalhando para organizar todas as pessoas que 
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trabalham em rede de artesanato. Faz uns quatro meses que a gente está 
trabalhando nisso em sete municípios e nós temos um objetivo de colocar 
uma loja aqui. (TEAR, 58).  

 

Já se utiliza a categoria mais atual na rede com vários sentidos, como 

ressalta Gohn (2008). A rede é composta de indivíduos, grupos ou organizações, e 

sua dinâmica está voltada para a perpetuação, a consolidação e o desenvolvimento 

das atividades dos seus membros. É iniciada a partir da tomada de consciência de 

uma comunidade de interesses e/ou de valores entre seus participantes. Entre as 

motivações mais significativas para o desenvolvimento das redes estão as que 

relacionam os níveis de organização social-global, nacional, regional, estadual, local, 

comunitário. Independentemente das questões que se busca resolver, muitas vezes, 

a participação em redes sociais envolve direitos, responsabilidades e vários níveis 

de tomada de decisões. Diferentemente das instituições, as redes não supõem, 

necessariamente, um centro hierárquico e uma organização vertical, sendo definidas 

pela multiplicidade quantitativa e qualitativa dos elos entre os seus diferentes 

membros, orientada por uma lógica associativa. Sua estrutura extensa e horizontal 

não exclui a existência de relações de poder e de dependência nas associações 

internas e nas relações com unidades externas (COLONOMOS, 1995).  

Por outro lado, a bordadeira, também, explicitou o sentido de se organizar as 

colegas de ofício residentes em outros municípios sob a forma de associações e 

cooperativas, em articulação com o Cracas, embora se admita apoiar, 

individualmente, aquela artesã que demonstrar interesse. 

 

A questão de cada município ter a sua Associação legalizada é importante 
porque depois o poder público municipal tem obrigação de ajudar. O Cracas 
não tem orçamento então nós, cada um vai colocando uma loja, então cada 
um vai lutando. Em Currais Novos, tem um centro, fruto de um trabalho de 
longas datas. [...] Hoje, nós temos três associações em Currais Novos; já há 
o entendimento que, dentro dessas associações, tem um conselho que 
administra esse conjunto. Aqui nós temos esse conjunto, nós temos aqui a 
sede do Cracas, a sede da Associação e a sede da Cooperativa. Eu recebi 
o pessoal de São Fernandes, de Ouro Branco, que vem porque está 
precisando de uma capacitação, está precisando de informação. (TEAR, 
58). 

 

Diferenciando o papel das três organizações, Tear esclarece que a 

Associação vai se voltar mais para um fim social. A Cooperativa é para o fim 

comercial. O Cracas tem a função da organização da categoria na região, ou seja, a 

luta pelo fortalecimento da categoria na região. Destacamos, ainda, a continuidade 
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no fortalecimento da ABS e da organização das bordadeiras de Caicó com a criação 

da Cobarts, com o apoio do Sebrae, em 2006, visando expandir a produção e as 

operações de venda de produtos e de compra de matérias-primas. Essa cooperativa 

foi criada com a subscrição de quotas-partes do capital social por vinte e uma 

bordadeiras para, nos termos da legislação vigente, celebrar acordos, contratos e 

convênios, comercializar a produção e prestar serviços.  

Ao longo da exposição das entrevistadas sobre as formas institucionais 

(ABS, Coase, Coopais, Cobarts e Cracas) em que se organizam artesãs e artesãos 

do bordado na região do Seridó, podemos perceber que as ações coletivas nelas 

desenvolvidas, “transitam num cenário contraditório, ora articuladas como uma 

organização, ora como movimento social propriamente dito” conforme expressão de 

Gohn (2008, p.451). Isso significa que o movimento social é tributário de dinâmicas 

sociais híbridas que estão presentes na estruturação organizacional da ação e na 

comunidade. Há, portanto, interconexões entre o local (comunitário) e o global 

(regional, nacional, supranacional, transnacional), o que gera uma cultura política 

que tem levado os movimentos e suas lideranças. 

 

[...] a alargarem sua visão cotidiana original e a descartarem os 
remanescentes de seu sectarismo restritivo, se ramificarem em várias 
direções e juntarem forças em frentes unificadas de ação [...]Trata-se de 
passar da análise de organizações sociais específicas, fragmentadas, para 
a compreensão do movimento real que ocorre na articulação dessas 
organizações, nas redes de movimentos. (SCHERER-WARREN, 1993, p. 
22). 

 

A ABS tem sido apoiada pela Diocese da Igreja Católica, desde a sua 

fundação da associação, e, ainda, pelo Sebrae e pelo Banco do Brasil, que, 

também, deram sustentação para a Cobarts e o Cracas, como relata a entrevistada. 

 

Esse prédio aqui a gente adquiriu há três anos. Uma concordata da Igreja 
Católica. Tinha esse prédio, isso era um salão, aí a gente pediu ao Bispo, 
ele com muita boa vontade de ver a turma de Caicó crescer no 
desenvolvimento aí ele cedeu; a gente fez a reforma, muito cara essa 
reforma, que só era um salão. Aí com essa reforma o Banco do Brasil 
investiu, nós temos o apoio do Sebrae; agora está mais distante o Sebrae 
porque ele viu que a gente se estabilizou e tá cuidando de outras 
Associações. E então isso aqui nasceu tudo por intermédio da Associação. 
A evolução desse prédio, essa digital. Aí nós fundamos a Cooperativa. 
(DARO, 73). 
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A Cobarts trabalha mais na questão da comercialização e o Cracas luta pela 

organização como um todo. Um novo desafio já está colocado, segundo Tear, 

referindo-se à implantação do Sindicato no sentido de assegurar a profissão 

regulamentada e, com isso, os benefícios da aposentadoria. O fim social da 

Associação é de “de valorizar o ser humano, de procurar dignidade” (TEAR, 58).  

Para explicar esse fim, a entrevistada narra a luta pela dignidade que nem sempre 

se alcança e, também, a das mulheres que são muitas, praticamente a totalidade, na 

Associação e que buscam valorização. Exemplificando o que poderia vir a ser 

projeto da ABS, a entrevistada cita a questão da saúde da mulher e a questão dos 

direitos da mulher.  

Há um diferencial na ação da associação. Mesmo atribuindo importância às 

fragilidades da família, são ressaltadas as suas possibilidades, entendendo-se as 

bordadeiras como sujeitas políticos. Para tanto, a ação adota um movimento que 

parte das vivências privadas para relacioná-las com as experiências vividas no 

espaço público, resguardando sempre nesse processo o espaço privado que é de 

cada família.  

Sendo assim, não se trata de trabalhar a autonomia econômica ou financeira 

ou a autoestima dos membros da família, mas descobrir ou resgatar as qualidades 

pertinentes ao sujeito público pelas quais é possível que essas famílias pensem, 

decidam e vislumbrem seus caminhos ou trajetórias. Esse é o “saber lidar com as 

pessoas” a que se refere a bordadeira Tear (58 anos) quando relata as 

aprendizagens acerca de participação no movimento social.  

 

Toda palestra eu tenho participado, todo seminário eu tenho participado [...] 
No tempo de estudante [...] fui líder de classe, então eu aprendi muita coisa 
da luta. Organizei a associação dos professores, depois o sindicato e no 
dia-a-dia [...] eu sempre arranjava alguma coisa, dentro da minha própria 
igreja, [...] eu comecei a aprender [...] como lidar com as pessoas na busca 
de luta por alguma coisa. (TEAR, 58). 

 

A atividade na diretoria como membro e fundadora do movimento das 

bordadeiras, ao participar da Associação, constitui uma aprendizagem, que Tear 

assim descreve: “primeiro, eu aprendi a lidar com as pessoas [...] porque fui vendo 

que a história não é assim como a gente quer e segundo, eu aprendi a fazer com 

que as pessoas adquirissem uma profissão para ganhar o seu pão de cada dia”.  
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A aprendizagem da “organização de luta” e da participação que ocorreu no 

exercício de outra profissão, o magistério, foi transferida para a o contexto da ação 

com as bordadeiras. Pais, mães e estudantes das escolas envolvidas no projeto de 

construção de conselhos de classe constituíam as famílias cujas fragilidades 

desafiam ações de superação com base no realce de suas possibilidades, como a 

Tear esclarece na entrevista. 

 

A gente começou a construir os conselhos de classe dos pais e mestres e a 
escola recebia dinheiro, uma vez formado o conselho. E eu vi ali muitos pais 
e muitas mães sem ter outro emprego ou outra coisa. E eu tive que olhar a 
solução, que eu vinculei primeiro de organização de classe, de organização 
de luta dizendo a eles que, para ser uma escola de qualidade, têm que 
participar, eles têm que estar dentro da escola. (TEAR, 58). 

 

O que parece mais importante no trabalho da Associação é a formação para 

o trabalho, na participação das atividades que são promovidas. A principal era 

ensinar a bordar e, depois, possibilitar a venda do bordado. 

 

Então muitos diziam: ‘ – eu não tenho nada a aprender’. Eu mesma cheguei 
numa reunião na minha igreja e uma pessoa disse assim: ‘ – eu ganho R$ 
100,00 limpando uma casa por mês e se eu tivesse dinheiro eu ia aprender 
a bordar’. Então eu disse: ‘ – você tem uma sala e uma máquina? Eu 
arranjo uma pessoa para lhe ensinar, você quer? Não precisa você gastar 
nada. Eu lhe dou se você quer, eu faço isso. Você vem porque o marido 
está dentro da igreja, está desocupado, está desempregado. Você quer? 
Então vá que nós temos uma pessoa muito boa que é Maria e que ensina a 
bordar. Ela leva para casa dela e ensina. Com a mãe de [...] foi assim, antes 
lavava roupa, aprendeu a bordar e hoje é feliz com a profissão. (TEAR, 58). 

 

Como expressa a bordadeira em sua entrevista, havia muita gente que não 

sabia como ia “fazer da vida” e, após aprender a bordar, passou a ter renda a ter 

também condições de uma profissão. E a artesã concluiu: “se você aprendeu a 

bordar e alguém pergunta a sua profissão, você diz: ‘ - sou bordadeira, sou artesão’. 

É uma identidade própria do lugar” (TEAR, 58). Na entrevista da bordadeira Maíra, 

(59), associam-se a precariedade das condições de vida e de formação para o 

trabalho, a oportunidade de aprender a bordar na ABS, a nova profissão e a 

obtenção de rendimento para o sustento. 

 

O que eu acho de mais importante em tudo isso é a sustentabilidade que dá 
àquelas pessoas, principalmente àquelas da área de risco. Elas começam a 
produzir e auto-sustentar, tanto os seus como ela mesma, porque eu quero 
chegar a um momento muito interessante que me marcou muito. E isso me 
emociona muito. Na época que eu fui presidente [da ABS], acho que em 
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2000; [...] veio um incentivo financeiro dos MEIOS, que é um órgão do 
governo do estado, e esse incentivo veio para nós conferirmos cursos, 
direcionarmos cursos para mulheres de 15, não de 16 a 50 anos de idade, 
principalmente aquelas que [...] estavam na área de risco. E nós saímos 
cadastrando essas mulheres de casa em casa. E começamos esse curso 
de 4 meses, eu morava num extremo da cidade e todos os dias a gente ia 
pela manhã e à tarde. Muitas não sabiam nem o que era rodar uma 
máquina, não conheciam o produto, mesmo morando aqui, que é muito 
divulgado o produto. Mas mesmo assim elas foram. [...] E no dia de 
encerramento do curso uma mulher jovem disse [...] assim: ‘ – graças a 
Deus que a gente hoje está com uma profissão de bordar, de auto se 
sustentar’. Ela acrescentou que, até aquele dia, ela [...] vivia da 
aposentadoria de pessoas idosas e que hoje estava com essa profissão e 
que ia bordar para as empresárias daqui do município. (MAÍRA, 59). 
 
[...] existe uma mudança muito grande porque primeiro ela começa a ter o 
próprio dinheiro, ela começa a comprar o que ela quer, não vai depender só 
do dinheiro do marido. – Não, ela tem o dinheiro dela, ela já pode fazer o 
que bem quiser com o dinheiro. Ela passa a ser mais feliz, ela passa a ficar 
mais tranquila nas suas compras, na conversa ela passa a ter um ambiente 
mais alegre, porque convive com as outras pessoas. Principalmente eu 
procuro muito entrar em contato com as bordadeiras da zona rural. Elas 
falam o seguinte: ' – olha, eu moro num sítio e eu trabalho até 10h30min, 
mas, depois, eu me sento na minha máquina e vou bordar’. Aí eu disse: ‘ – 
o que é que acontece com você depois?’ ‘ – Eu fico mais em paz, fico 
tranquila, eu vou dormir tranqüila porque eu faço as duas coisas ao mesmo 
tempo. Enquanto estou ajudando as tarefas do meu marido, eu estou 
também fazendo o meu’. (MAÍRA, 59).  

 

A questão do reconhecimento e da valorização social do sujeito trabalhador 

do artesanato de bordado encontra-se ligada aos diferentes aspectos que 

perpassam as entrevistas em relação à aprendizagem sobre os direitos. Nelas, 

destacam-se ter direitos, direito como fruto de luta coletiva, o processo de realização 

dos direitos e a dimensão coletiva dos direitos numa concepção que surge de lutas e 

práticas e que não se limita ao que se relaciona aos direitos definidos previamente 

ou à implementação de direitos formais abstratos. 

 

Ela inclui a invenção/criação de novos direitos, que surgem de lutas 
específicas e de suas práticas concretas. [...] O direito à autonomia sobre o 
próprio corpo, o direito à proteção do meio ambiente, o direito à moradia, 
são exemplos (intencionalmente muito diferentes) dessa criação de direitos 
novos. Além disso, essa redefinição inclui não somente o direito à 
igualdade, como também o direito à diferença, que especifica, aprofunda e 
amplia o direito à igualdade. (DAGNINO, 2004, p.104). 

 

 

Essa questão, também, se relaciona aos aspectos que estão vinculados às 

aprendizagens sobre as relações de poder nas dimensões individuais, coletivas, da 

associação e da sociedade em geral bem como sobre os vínculos entre o público e o 
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privado na organização da associação e da sociedade.  

Avançaremos nessa direção considerando, nas entrevistas, como são as 

relações de organização e de gestão na Associação bem como os modos de 

participação e de envolvimento de artesãs e artesãos e suas possíveis 

repercussões. 

A bordadeira Tear (58), em sua entrevista, salienta que a ABS e a Cobarts 

têm os seus membros e esses têm os seus direitos e deveres, embora inscritos em 

organizações diferentes, trabalham juntos. O importante não é falar sobre os 

direitos, mas atuar. “Não só o dinheiro no bolso, mas a questão da consciência do 

ser humano. Os deveres deles são: pagar a mensalidade, participar, defender sua 

entidade, valorizar e ter participação ativa, de sentir-se membro” (TEAR, 58).  

Se a pessoa trabalha com o artesanato, com o bordado, pode iniciar o 

processo de inserção na ABS e/ou na Cooperativa, como definem as entrevistadas. 

Inscrita, a artesã tem direito de vender seu produto, de participar de encomenda, 

precisa contribuir com o percentual do lucro de venda. 

 

[...] uma pessoa que trabalha com artesanato vai à Associação com o 
documento, se inscreve, coloca seu nome bem direitinho, endereço, tudo. 
Então essa pessoa que se inscreve lá tem direito a ir à feira, vender a 
mercadoria na Associação, e se vier alguma encomenda, alguma coisa 
assim, então as pessoas têm direito de receber a encomenda também, de 
trabalhar e dentro da encomenda a gente trabalha assim. (MAHE, 56). 
 
Tanto da Cooperativa como da Associação [os membros] têm direito de 
participação nas feiras de rodadas de negócios com percentual que varia de 
5 a 10 por cento do lucro da venda que é feita do produto. Do preço das 
peças, do que é vendido lá fora, a Associação e a Cooperativa ficam com 
10 por cento para poder manter isso aqui. O Banco do Brasil patrocinou a 
implementação, mas o dia a dia é a presidente junto com essas artesãs, 
que vendem essa produção, que vai se manter com esse percentual. Muitas 
vezes é ela mesma que faz a limpeza geral daqui porque quando a coisa 
aperta, ela não tem como pagar. (MAÍRA, 59). 
 
Como a Associação não insere [emite] nota fiscal para comercialização, 
então o comitê criou a cooperativa. Então aquelas pessoas, aquelas artesãs 
que são sócias da Associação elas também participam da organização da 
Cooperativa. Por quê? Porque pela Associação elas adquirem o material e 
pela Cooperativa elas o comercializam. (MAÍRA, 59).  

 

Entre Associação e Cooperativa há complementaridade. Com relação ao 

processo de participação dos trabalhadores na gestão dos empreendimentos 

econômicos solidários, é fundamental que a cooperativa e/ou associação forneça as 

seguintes condições aos seus associados: que os sujeitos tenham plenas condições 
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de participação; que as sugestões e críticas apresentadas pelos trabalhadores 

sejam levadas em consideração pelo coletivo; que exista, por parte da diretoria, uma 

política de transparência e de esclarecimento de suas ações perante os demais 

membros das cooperativas e/ou associações (RECH, 2000).  

Pelas entrevistas, percebemos que as bordadeiras se referem à participação 

na gestão, nas decisões da Associação e da Cooperativa, como por exemplo: 

“através de reuniões, de assembleias extraordinárias, de palestras. E a gente vai 

crescendo” (TEAR, 58).  

 

A gente faz uma reunião. [...] na questão do trabalho a gente junta todo 
mundo. [...] Vem uma feira a gente junta todo mundo. Então todo mundo 
participa. Vai ter um curso aqui a gente avisa a todo mundo. Para a questão 
das atividades nós não temos essa questão da divisão. Na Cooperativa 
trabalhamos com todas. [...] a gente dá os cursos a quem precisa. (TEAR, 
58).  
 
Elas têm o direito de voto, não é? E quando [...] a presidência vai elaborar 
um projeto ela faz uma reunião, comenta, vai ouvir a opinião delas; vai 
entrar um novo membro, é uma reunião, uma plenária que elas é que vão 
decidir se aquela pessoa, aquela artesã entra ou não entra para o quadro. 
Entendeu? E também quando vai, quando elas não estão cumprindo com 
seus deveres, existe também uma plenária. Já tem um estatuto; então rege 
de acordo com o estatuto. O dia a dia da Cooperativa como da Associação 
é de acordo com o estatuto que já foi elaborado e tem toda aquela coisa de 
seguimento. (MAÍRA, 59). 
 
Toda primeira terça-feira do mês há uma reunião e, no final do ano, há uma 
assembleia extraordinária. A Cooperativa também abre reunião e tudo que 
ocorre a gente convoca para informar. Está acontecendo isso, a gente faz o 
quê? Então, participam todos. Quem quer e quem não quer fica sabendo. 
(TEAR, 58). 

 

As assembleias são previstas nos estatutos da associação e da cooperativa, 

sendo a assembleia ordinária anual, podendo haver assembleias extraordinárias 

convocadas, excepcionalmente, para determinadas decisões nos termos do 

estatuto. 

 
A cooperativa tem a assembléia geral. [...] no início do ano. Foi convocada 
por rádio [...] fizemos a convocação por telefone. [...] a gente se reúne e 
vamos debater: [...] quando precisa, se convoca uma reunião extraordinária 
para decidir alguma coisa [...] A última reunião da cooperativa foi uma 
assembléia, [...] de trinta e uma a trinta e três sócias, [...] Participam vamos 
dizer que 75%. E na última, 65%. [...] É problema de ônibus, família? 
(DARO, 73). 

 

A direção da ABS e da Cobarts é eleita conforme estatuto em assembleia 

conforme relatam as entrevistadas. As decisões são tomadas por votação. Nas 
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entrevistas, quatro bordadeiras demonstram desconhecer o estatuto social da 

associação, mesmo tendo participado de sua aprovação, e outros aspectos legais 

relativos ao associativismo. Isso pode dificultar a construção de regras de 

convivência, a realização de contratos e pactos mútuos coletivos que garantam a 

existência do próprio grupo.  

As bordadeiras participam, também, da organização da administração da 

Cooperativa, sobretudo quando se trata de encomenda de bordado. 

 

Da Cobarts nós somos membros, a gente tem obrigação. Eu vou começar 
na obrigação. A obrigação de participar das atividades, decidir. A 
Cooperativa vai receber encomendas, então vamos reunir o grupo, vai 
chegar uma encomenda grande. Quem quer participar? Tem aquela que 
diz: “– não, eu não quero participar, porque o lucro é pequeno”. Então 
vamos arcar. Chegou uma encomenda de tanto nesse final de abril, chegou 
uma encomenda de mil peças de paninhos de bandejas para um município 
aqui perto de Caicó, então a gente se uniu; o lucro ia ser pequeno, mas nós 
não vamos deixar de trabalhar. O lucro é pequeno, mas se é uma 
encomenda vai dar margem de surgir outras encomendas. [...] a gente deu 
conta dessa encomenda em dia e o adquirente ficou muito feliz. É tanto que 
ele já tem uma proposta de uma nova encomenda. [...] Estão chegando 
encomendas. Temos o tecido, arranjamos o tecido. Nós temos um pequeno 
lucro, a gente manda bordar e tira aquele percentual pequeno para a gente 
e o resto é da cooperativa [...]. (DARO, 73). 

 

As decisões são rotineiras, por exemplo: aceitar ou recusar encomendas, 

comprar ou não comprar certo produto, participar ou não de algum evento. Nas 

entrevistas, quando se referem às reuniões e assembleias, esclarecem que são 

organizadas quando vão ser tomadas decisões, tais como: decidir cargos a serem 

assumidos dentro da associação, representações para eventos e feiras e a 

participação em cursos de formação. Existem, também, reuniões esporádicas para 

discutir o pagamento da contribuição, ou problemas que, porventura, surjam. 

Segundo a entrevistada Daro (73), na Cooperativa: “Participa um pequeno 

grupo [...]. A diretoria foi eleita há dois anos e esse grupo está unido sempre”. Já na 

Associação, a participação na tomada de decisões tem sido bem diminuta até por 

parte de membros da diretoria. Segundo a entrevistada, quem participa: “Somos 

nós. Esse grupo, esse minigrupo. Eu chamo, agora, minigrupo, é porque a direção 

mesma que são nove pessoas não existe mais. Então, a gente se reúne, nós somos 

cinco, existem cinco pessoas para decidir os problemas da Associação” (DARO, 73). 

Quanto à participação na ABS, foram identificados dois motivos principais 

que ainda vinculam bordadeiras como seus membros: a compra de material e a 
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venda de bordados produzidos. Como assinala a bordadeira Mahe (56): “Tem sócia 

também que só está sócia para comprar a matéria-prima, agora não todas. A maioria 

trabalha em casa, coloca mercadoria para vender quando vem, tem cinco por cento 

para a Associação e o resto é dela”. No entanto, a bordadeira Maíra (59) ressalta a 

importância de ser membro da ABS ou da Cobarts como forma de estar inserido na 

rede produtiva e de comercialização do bordado. 

 

Bem, ser membro da Cooperativa ou da Associação é a união do 
artesanato. É o fortalecimento desse processo produtivo, é o fortalecimento 
da comercialização. É também um amparo para a artesã porque ela sendo 
cooperada ou associada conseqüentemente ela tem muitos direitos. Por 
exemplo, ela tem direito à carteirinha de sócio, que essa carteirinha dá 
direito a você comercializar o seu produto. Entendeu? Os deveres é o 
seguinte, de pagar a mensalidade também. Aqui tem uma taxa, eu acho que 
se não me engano é anual essa taxa; e de comercializar seu produto e tem 
feira tanto no regional ou estadual, nacional e até exterior, porque nós já 
fomos numa feira no exterior e levando a produção daqui de dentro. 
(MAÍRA, 59). 

 

A entrevistada Maíra (59) acrescenta que as bordadeiras se educam e se 

fortalecem juntas na Cooperativa e exemplifica como isso acontece na aquisição da 

matéria-prima, em que, agrupadas em quatro ou cinco, solicitam produto em outros 

centros comerciais que o vendem por melhor preço. Além de adquirirem, por 

exemplo, a linha, que é mais barata em São Paulo, a empresa entrega o produto e 

ainda concede trinta dias de carência, além de uma linha de crédito a um por cento 

ao mês. Essa linha de crédito vai depender da possibilidade da venda de cada 

artesã. Esse pequeno empréstimo poderá ter 58 dias de carência e ser pago em 

quatro anos com um por cento de juros.  

Ressaltamos que a participação de bordadeiras na ABS tem se reduzido ao 

longo do tempo. “No momento áureo, a Associação tinha umas 80 bordadeiras. [...] 

Foi em 1997.” (TEAR, 58).  

 

[...] eu entrei, acredito, que há seis anos na Associação. O nosso grupo era 
muito grande e era tanto que o que havia na associação dava prá fazer 
feiras: Minas Gerais, Piauí, tinha mercadoria para expor em tudo isso, mas 
devido a que o grupo foi se desfazendo, da Associação restou apenas uma 
representação. A Associação é uma casa comercial que a gente pode expor 
alguma coisa lá, mas o grupo, como é pequeninho, não tem essa oferta de 
produtos devido o grupo ser pequeno. (DARO, 73). 

 

Uma das razões para a sobrevivência da Associação parece ser o fato de 

existir um pequeno núcleo estável de bordadeiras sócias, que permaneceu no 
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empreendimento desde sua formação e é capaz de mantê-lo funcionando. Por outro 

lado, a existência de uma parcela muito variável de membros que entram e saem da 

associação leva a supor que há dificuldade de integrar os novos membros ao grupo. 

Outro fator é o pagamento de uma taxa mensal que cada associado tem de 

depositar para as despesas da ABS. 

 

A liderança da Associação está um pouquinho em decadência; pouca gente 
e elas querem sair e ficar só na Cooperativa porque na Associação elas 
pagam uma taxa. Na Cooperativa, a gente trabalha para vender peças para 
poder pagar. No caso da Associação, como tem poucos sócios e tem que 
pagar despesas, fica sobrecarregado. (TEAR, 58). 
 
Olha, na associação é um número aproximadamente de 24 a 25 artesãs. 
Elas colaboram com uma mensalidade para efetuar o pagamento de uma 
funcionária que existe na Associação; por quê? Porque elas não contam 
com a colaboração do governo municipal; então, para, efetuar esse 
pagamento, elas mantêm essa mensalidade. (MAÍRA, 59).  
 
[...] já chegou até cem inscritos, mas é quando, às vezes, assim vem um 
benefício para a associação, vem um empréstimo aí que todo mundo se 
inscreve, mas hoje não está assim não. Já passou, vamos dizer que a 
pessoa se inscreve e a pessoa paga duas ou três mensalidades, para pagar 
e a gente já conversa com a pessoa. (MAHE, 56). 
 
As bordadeiras na associação têm de pagar a taxa. Agora elas têm o direito 
de comprar matéria-prima mais barata, de expor seus produtos nas lojas, de 
participar das feiras, de participar também do convênio que o Cracas tem 
com o Sesc na área de lazer, então [...] tinha um convênio para cada uma 
comprar celular e ficar mais barato, mas elas não gostaram não, foi muito 
caro. É porque o artesão em si, ele se acha coitadinho e acha que tudo 
deve ser de graça e não é assim. Eles têm que investir, eu digo que é um 
investimento. Também tem o direito de fazer o curso. (TEAR, 58). 

 

Ao se referir aos problemas que envolvem a autogestão, as entrevistadas 

tratam como maiores entraves, questões relativas a recursos para incrementar e 

viabilizar o empreendimento. A mensalidade ou a porcentagem sobre as vendas é 

utilizada para manter os gastos cotidianos como pagamentos de água, luz, telefone, 

garantir o envio de encomendas (fretes) e a compra de algum material necessário à 

produção. Nas entrevistas, são perceptíveis os problemas financeiros enfrentados, 

principalmente aqueles relacionados à irregularidade do pagamento das 

mensalidades e do elevado custo de materiais necessários.  

No entanto, em relação ao arrefecimento da participação das artesãs e 

artesãos na associação e cooperativa, Singer (2002, p.19) aponta como um dos 

maiores vilões da autogestão “o desinteresse dos sócios, sua recusa ao esforço 

adicional que a prática democrática exige”. Segundo esse autor, a insuficiente 
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formação democrática dos sócios é, na maioria das vezes, a razão do fracasso da 

prática solidária e seria de se esperar que a convivência e o envolvimento nas 

atividades da associação estivessem sendo abertos à contribuição de todos os 

membros, estimulando-se a intercomunicação e o diálogo.  

 

A autogestão tem como mérito principal não a eficiência econômica 
(necessária em si), mas o desenvolvimento humano que proporciona aos 
participantes. Participar das discussões e decisões do coletivo, ao qual se 
está associado, educa e conscientiza, tornando a pessoa mais realizada, 
autoconfiante e segura [...] As pessoas não são naturalmente inclinadas à 
autogestão, assim como não são à heterogestão. (SINGER, 2002, p.21).  

 

Julgamos pertinente aprofundar a reflexão. Por que a pouca participação dos 

membros na Associação? O processo de gestão é realmente propício à 

participação? Essas são algumas questões que precisam ser objeto de análise por 

todos. A participação, a autogestão, a cooperação e a solidariedade são formas de 

vínculos estabelecidos por interações dialógicas em que pensamos, trocamos ideias, 

compartilhamos planos, mas, certamente manifestamo-nos afetivamente sobre o 

que nos é comum ou não, sobre o que desejamos ou não. 

Em relação à prática da gestão partilhada, ou da autogestão, até que ponto 

todos participam das decisões e, inclusive, nelas conseguem incorporar o seu ponto 

de vista? Ela eleva o grau de comprometimento dos indivíduos, reforça os laços 

mútuos e favorece a criação de um ambiente de confiança mútua? Quanto à prática 

do trabalho partilhado, como ocorre? Depende de escolhas feitas em conjunto? É 

legitimada pelo consentimento da maioria? Favorece a polivalência e a flexibilidade 

no trabalho, conforme as flutuações da demanda e outras necessidades 

circunstanciais? Propicia que a criatividade dos trabalhadores experimente novos 

arranjos, potencialize competências adormecidas e confira ao trabalho um sentido 

positivo e estimulante?115 

Com base em casos de êxito da economia solidária nas diversas regiões do 

Brasil cujo sentido geral pode ser resumido, Gaiger (2004) concluiu que a gestão e o 

trabalho partilhados funcionam em circuitos complementares que se reforçam 

mutuamente. Ambos introjetam, nos trabalhadores, o sentimento de 

responsabilidade pelos resultados do empreendimento, pela renda de cada um e 

pela sobrevivência de todos. Os interesses individuais tornam-se solidários, à 

                                                           
115 Questões baseadas no estudo de Gaiger (2004). 
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medida que se realizam por meio de concessões de parte a parte e ficam 

hipotecados a uma espécie de altruísmo recíproco, cuja contrapartida não está 

apenas em ser correspondido, mas nas gratificações morais e extramateriais que 

proporciona. 

Respaldados em Boaventura Santos (2005b), definimos, neste estudo, que 

as formas alternativas de sociabilidade e de reinvenção de vínculos sociais nos 

empreendimentos solidários precisam ser desenvolvidas em comunidade, com 

ênfases nas dimensões da participação e da solidariedade e na racionalidade 

estético-expressiva, em suas dimensões: o prazer, a autoria e a artefactualidade 

discursiva ou linguagem (SANTOS, B., 2005b)116. 

Na seção seguinte deste capítulo, daremos continuidade ao estudo 

analisando saberes de formas de trabalho, de práticas relacionadas à autogestão, à 

cooperação, à solidariedade, que se desenvolveram no espaço da associação e da 

cooperativa. 

 

5.2 OS SABERES E A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DO TRABALHO SOLIDÁRIO: 

A INVISIBILIDADE DO QUE SE CONSTRÓI 

 

Analisamos, nesta seção, os saberes desenvolvidos no espaço da 

associação e da cooperativa e que se referem às formas de trabalho, às práticas de 

autogestão, de cooperação, de solidariedade, ao ciclo de produção e de 

comercialização bem como aos processos educativos, considerando as entrevistas 

das bordadeiras e as outras fontes deste estudo. Foram, também, analisados os 

saberes que são construídos no planejamento de produção, na compra de materiais, 

na venda do produto.   

A categoria trabalho, como princípio educativo, predominou nas referências 

e discussão acerca da participação e gestão democrática, bem como na 

identificação das formas de trabalho, indicadas nas entrevistas pelas bordadeiras: a) 

trabalho independente, autônomo, em casa, por conta própria (relativamente); b) 

trabalho solidário, na ABS ou Cobarts em que a artesã produz, ainda de forma 

autônoma, em casa, a peça para vender na lojinha ou na feira, contribuindo com o 

percentual estipulado; c) trabalho solidário, por encomenda na ABS ou Cobarts, em 

                                                           
116  Capítulo dois desta tese. 
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que a artesã produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão de tarefas; 

d) trabalho não solidário ou por encomenda de subcontrato pela “empresária do 

bordado” em que a artesã produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na 

divisão de tarefas. Já a partir do trabalho solidário, na ABS ou Cobarts em que a 

artesã produz, ainda de forma autônoma, em casa, a peça para vender na lojinha ou 

na feira, contribuindo com o percentual estipulado, começa a emergir a dimensão 

histórica específica da sociedade capitalista, em que o trabalho assume a dimensão 

de alienação, pois o resultado do trabalho é a mercadoria que não pertence ao 

trabalhador. As bordadeiras, nas entrevistas, expressam variações no valor cobrado 

pelo bordado segundo o sistema de encomenda, a existência ou não de 

parcelarização, sendo que há valores em torno de 20 a 40% e até desconhecimento 

do valor. Parece-nos que existe uma aproximação do trabalho como sendo trabalho 

abstratamente geral, que está inserido em um conjunto social e na lógica do 

mercado, e cuja textura não está exatamente nas mãos das bordadeiras. 

Além da categoria trabalho, como princípio educativo, reafirma-se a 

categoria cultura do trabalho, salientando-se a discussão acerca da concretização 

ou não de uma lógica diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em 

uma práxis cotidiana de formação do sujeito coletivo, tendo sido abordada a questão 

do trabalho alienado, saberes e a cultura do trabalho solidário, focalizando a relação 

de trabalho terceirizado, domiciliar entre as bordadeiras e as “empresárias do 

bordado”. 

São analisadas as formas de trabalho no espaço da associação e da 

cooperativa e a percepção de práticas dos princípios e valores, tais como: a 

autogestão, ao invés de heterogestão; a cooperação, no lugar da competição; a 

substituição do individualismo pela solidariedade e a centralidade do trabalho e não 

do capital. Assim, procuramos dar continuidade à análise dos saberes na atividade 

produtiva solidária do bordado, considerando-se como são construídos saberes no 

planejamento de produção, na compra de materiais, na venda do produto, bem 

como os processos educativos e as possibilidades de processos diferenciados dos 

propriamente capitalistas, buscando-se identificar as contradições envolvidas em um 

empreendimento econômico solidário. São discutidas contradições presentes e 

diferenças quanto aos sentidos associados ao capitalismo nesses aspectos e, 

sobretudo à cultura do trabalho solidário.  
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Se o trabalho na formação histórica do capitalismo impõe limites à 

emancipação humana, não podemos desconhecer que, ao mesmo tempo, o trabalho 

como princípio educativo, norteia processos de humanização e de atualização 

histórica do próprio homem, por ser práxis que comporta como um de seus 

fundamentos, a integração entre ciência, cultura e trabalho.  

Consideramos as situações de trabalho nas relações com a formação como 

sugere Schwartz (2003)117. Também compartilhamos com esse autor o 

entendimento de que o trabalho envolve relação entre o prescrito e o real, ou seja, 

de que ele é espaço de decisões e escolhas, sempre baseadas ou orientadas por 

critérios ou valores. A experiência industriosa é um trabalho sobre valores, não no 

sentido de assumir os valores universais, mas de colocar valores humanos e sociais 

em movimento e, por conseguinte essa atividade promove a mediação com o meio 

através dos valores, possibilitando associar o individual e o coletivo, bem como os 

níveis macro e micro da vida social. Como mediação, a atividade está atravessada 

por contradições potenciais, podendo, inclusive, promover transgressão.  

Como já analisamos na seção inicial deste capítulo, os valores principais no 

trabalho solidário de artesãs e artesãos do bordado do Seridó, que se organizam na 

ABS e na Cobarts, compreendem a autogestão, a participação, a cooperação, a 

solidariedade. O trabalho solidário fixa esses valores em movimento envolvendo a 

construção de saberes e de novas práticas, mas não sem resistências. Esses são os 

eixos orientadores da reflexão com base nas entrevistas articuladas com outras 

informações obtidas em campo a respeito das atividades da associação e da 

cooperativa. Além da categoria trabalho como princípio educativo, julgamos 

importante considerar a categoria cultura do trabalho, salientando-se a discussão 

acerca da concretização ou não de uma lógica diferenciada daquela vinculada pela 

economia capitalista, em uma práxis cotidiana de formação do sujeito coletivo.  

A autogestão é um valor e uma característica imprescindível de um 

empreendimento solidário (EES). É participação dos associados ou cooperados na 

administração de todas as etapas e momentos do empreendimento; permite que 

cada membro se sinta responsável por ele e garanta a democracia ao quebrar 

vínculos com a antiga noção de empregado x patrão, o sentimento de ser 

subordinado, fruto de uma educação para a submissão e de experiências com a 

                                                           
117 Conforme discutimos no segundo capítulo e, mais especificamente, no terceiro capítulo esta tese. 
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heterogestão presente nas empresas capitalistas. Mas, como está, de fato, 

acontecendo a autogestão na Associação e na Cooperativa? As bordadeiras 

participam da gestão, das decisões da Associação? E da Cooperativa? A análise se 

iniciou, ao final do capítulo anterior, mas aqui a retomamos porque percebemos uma 

relação entre a não-participação e a expansão do trabalho domiciliar e afastamento 

das artesãs e dos artesãos dos espaços da Associação e da Cooperativa. Na 

entrevista de Daro, (73) está a pista. 

 

[...] a maioria trabalha em casa,  porque não tem como trabalhar; mode à 
distância né? E eu sou uma das pessoas que dou muita permanência 
aqui por ser membro da direção . Então, todo dia de manhã eu estou aqui. 
Se tiver alguma coisa para resolver sobre a tesouraria eu estou aqui com 
[...] porque a Cooperativa precisa de uma pessoa assim mais vivida que não 
vacile muito com as coisas né? Ela me escolheu, eu disse: ‘- logo eu?’ 
então a gente trabalha junto seguindo esse ritmo. Quando aparece alguma 
coisa na Cooperativa para resolver, se convoca um encontro, uma seção 
ordinária ou extraordinária dependendo né; mas a Cooperativa só faz a 
assembleia anual . Agora pronto nós temos que convocar uma reunião 
extra então a gente se reúne para debater. Eu apresento o que pode fazer 
para melhorar, porque o nosso capital é baixo. (DARO, 73, grifo nosso). 

 

Compreendendo que o membro da cooperativa, como subcontratado, realiza 

seu trabalho em seu domicílio e que a assembleia ordinária é anual e que não 

ocorrem situações de convívio mais frequentes, não podemos supor que haja, 

portanto, entre os associados e cooperados um grau de confiança e de diálogo 

aberto e que eles se envolvam em decisões rotineiras no dia-a-dia da Associação. 

As discussões são pontuais nos períodos de encomendas e de planejamento de 

feiras e muitas decisões próprias do gerenciamento cotidiano ficam a cargo dos 

membros da diretoria nos termos dos Estatutos.  

Em entrevista, ao tratar de disponibilidade das companheiras para trabalhar 

juntas na Associação, Maíra responde: “Individualismo muito grande, muito forte o 

individualismo. A questão de não passar informações para as outras. Eu acho que é 

medo da competição. [...] Então existe uma desunião muito grande entre as sócias, 

existe sim”. De fato, o maior vínculo com a associação/cooperativa é a participação 

na produção quando são feitas encomendas à associação ou quando os produtos, 

que vão para a exposição na lojinha da sede, são vendidos. Em todos esses casos o 

lucro vai para a artesã ou o artesão. 

No capítulo quatro, analisamos as formas de subcontratação, dentre elas a 

encomenda implicando o trabalho domiciliar, e que se encaixam nas formas 
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precarizadas de trabalho (HARVEY, 1993; SINGER, 2004) na atual configuração do 

trabalho no capitalismo flexível.  

Utilizando o trabalho informal na condição de trabalho domiciliar com 

remuneração somente pelas tarefas realizadas ou por peça produzida, as empresas 

capitalistas ampliam a acumulação de capital pela superexploração principalmente 

ao tornar mais precário o trabalho feminino, subcontratando mulheres com jornada 

de trabalho parcial e remuneração bastante reduzida. Isso afeta ainda, por outro 

lado, a educação e os cuidados aos filhos e filhas das mulheres que são mães, além 

de prejudicar outras atividades, como o trabalho doméstico, estudo, lazer, que todas 

elas possam realizar. As entrevistas apresentam descrições dessas situações. 

 

O meu trabalho é móvel, porque eu estudo pela manhã então eu bordo à 
tarde, mas quando é necessário eu estudar à tarde, [se tenho] alguma 
prova, aí eu deixo o bordado e vou estudar. Porém no final de semana eu 
pego aquele tempo, entendeu, que eu não peguei na semana. (LYNA, 21). 
[Nesse caso, a artesã fica prejudicada em seu tempo de descanso ou lazer]. 
 
Elas fazem a lida de casa e se sentam na máquina e vão trabalhar. Muitas 
delas ultrapassam 10 horas de trabalho, 8 horas, varia muito, é de acordo 
com as necessidades de cada uma. Têm algumas delas que estudam, 
então passam o dia trabalhando e estudam à noite; outras estudam pela 
manhã e assim vai indo. Outras vão deixar o filho na escola, vão pegar. 
Então elas nunca contam assim 8 horas seguidas. (MAÍRA, 59).  
 
Eu dedico meu dia, eu tenho que trabalhar 4 horas no meu bordado. [...] 
Trabalho 1 hora de manhã. [...] eu sou dona de casa tenho que resolver 
uma coisa, tenho que ir ao banco resolver uma coisa, [...] Então tirei uma 
hora aqui, ainda faltam 3 horas. À tarde quando eu chego em casa [...] aí 
vou trabalhar mais 1 hora. São duas horas. Mas à noite eu tenho que 
trabalhar duas horas para completar minhas 4 horas de trabalho porque se 
não, não venço [...] Agora tem dias que eu não trabalho as 4 horas, eu 
tenho que crescer aquela hora no dia seguinte. Quando não dá eu vou 
dormir e acordo cedo [...]a minha lâmpada é fluorescente [...] eu completo à 
noite. (DARO, 73). 
 
Muitas trabalham em casa, mas eu acredito que a faixa de trabalho delas 
dura em média 6 horas. Tem umas que fazem as coisas de casa e ainda 
trabalham à noite, teve uma que disse assim [...] eu estou dormindo toda 
noite [...] 11 horas, 12 horas porque eu tenho que fazer o almoço. E ainda 
faço minhas atividades. (TEAR, 58). 

 

Essas descrições são de superexploração do trabalho feminino precarizado 

que se expande e sobre o qual as entrevistadas não conseguem apresentar uma 

crítica, como já analisamos no capítulo quatro. 

Na relação com a gestão na Associação, Tear (58), em sua entrevista, 

revela como artesãos e artesãs aprendem e assumem tarefas na associação, tanto 
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no que se refere à produção do bordado, como por exemplo, o design, quanto à 

administração e à comercialização. 

 

[...] aqui nós temos pessoas que podem nos ajudar num design, que podem 
nos ajudar num relatório, que podem nos ajudar num sentido de uma 
palavra para dizer vai dar certo, como também têm outras que dizem assim 
não vai dar certo. Então dentro da caminhada é preciso trabalhar com 
várias. Eu digo isso porque nós temos pessoas que vêm aqui só para ver a 
comercialização, para cortar um tecido, nós temos pessoas para fazer uma 
planilha, nós temos. [...] A planilha de preço daqui de primeiro era a coisa 
mais difícil da gente chegar, hoje já tem. Agora tem coisa que é assim, por 
exemplo, eu não bordo, mas sou capaz de abrir uma Associação, não é? 
Quanto é que está no estoque, porque na convivência com cada um eu 
tinha feito; quanto é que sai, quanto é que precisa, o que é necessário. Essa 
parte, eu aprendo com elas e elas aprendem comigo alguma coisa. (TEAR, 
58). 

 

Outras bordadeiras entrevistadas expressam o reconhecimento da 

importância do trabalho em equipe ou em grupo ou em oficinas na associação, para 

falar sobre tecidos, design, preços e para resolver como fazer ou tomar providências 

em diferentes situações.  

 

Tanto eu trabalho só, como eu trabalho, como se diz, com as colegas. 
Muitas vezes os trabalhos têm que fazer junto com os colegas e outros dão 
para trabalhar só. Eu me sinto realizada em ter aprendido cada dia mais o 
bordado. Para mim é uma profissão que eu amo essa profissão. Trabalhar 
só é bom, mas dividir, eu acho até melhor, porque uma dá opinião de uma 
coisa, outra dá de outra e assim vai indo. (MAHE, 56). 
 
Eu trabalho em casa, eu bordo assim só. Eu trabalho na sala e minha mãe 
borda no quarto. Mas não é uma coisa que seja só porque quando [...] diz 
assim: ‘ – olhe, tá precisando fazer umas encomendas aqui na oficina’. 
Então nos deslocamos de casa para cá para fazer essas oficinas, esse 
trabalho e é uma união, é um trabalho em conjunto e é muito bom. (LYNA, 
21). 

 

A entrevista de Maíra (56) demonstra a sua visão do trabalho em grupo para 

a criação do design do bordado, e, sobretudo, para estimular outras artesãs na 

criação e na avaliação do seu trabalho.  

 

Eu crio em qualquer momento do dia, agora ocorre esporadicamente isso. 
[...] tenho aquele estalo aí eu vou, levanto e passo para o papel. [...] o que 
eu faço aí todo mundo aceita aquilo que eu faço, mas eu não quero isso, eu 
quero opinião de quem sabe também porque eu não detenho todo o 
conhecimento do bordado. Talvez eu saiba um pouquinho a mais porque eu 
me dedico desde muitos anos nisso aqui, mas, por exemplo, se eu crio um 
design eu trago para cá, eu mostro, eu digo: ‘ – olha aqui’. Porque eu olho 
de uma forma e você já olha de outra que de repente está faltando alguma 
coisa. Então eu gosto de trabalhar em grupo com a equipe porque a opinião 



 

 

242

é muito importante, e também é uma maneira de difundir o trabalho, de 
mostrar. De repente, tem outra pessoa que tem a criatividade que fica só 
naquilo com vontade de fazer e não faz ’ – porque Maíra já sabe fazer e só 
ela, e eu tenho vergonha de fazer o meu porque ela já faz’. Entendeu? 
Então eu procuro sempre mostrar que eu não sou “a tal”, que eu queria que 
alguém chegasse também e fizesse comigo. Desafios, eu gosto de ir até o 
fim mesmo que vá dar errado, que as pessoas digam que está errado, mas 
aquilo atua em mim como se fosse um incentivo. (MAÍRA).  

 

Buscamos nas entrevistas alguma resposta para as questões: Você trabalha 

com outras pessoas? Nesse caso, como você divide o trabalho, as tarefas com 

outras pessoas? Como você se sente nesse trabalho com outras pessoas? 

Encontramos na entrevista de Daro (73) uma resposta na qual ela conta que 

trabalha com outra bordadeira.  

 

Quando eu me sinto assim muito sozinha eu vou trabalhar na casa da 
minha colega, que é a prima do meu marido. Eu aviso para ela: ‘- você está 
em casa hoje, agora à tarde?’ ‘- Eu vou prá aí trabalhar com você’. Então eu 
vou prá lá, a gente decide alguma coisa porque ela me ajuda muito, ela é 
quem nos trabalhos mais complicados monta, ela é a costureira, ela é a 
minha costureira. Nós somos bordadeiras, mas ela tem perfeição de 
costura. Então ela é quem faz o acabamento das minhas peças principais, 
ela é quem faz. As peças simples eu faço, então eu vou para lá apresento, 
vamos bordar aqui. Então a gente chega lá, bate aquele papo: ‘- vamos 
bordar hoje aqui. Está aqui esse bordado aqui dessa revista eu quero fazer’. 
Aí ela: ‘- tire uma revista para mim’. Eu digo: ‘ - vamos ficar nós duas. Você 
olha para lá e eu olho pra cá. Vamos tirar o mesmo bordado’. Ela escolhe 
uma corzinha e eu escolho outra e vamos trabalhar juntas. (DARO, 73). 

 

A sequência do relato de Daro (73) sobre como trabalha junto à sua colega 

(também costureira e que faz acabamento das peças principais de bordado) denota 

uma relação de parceria entre ambas: bordar o mesmo design com cores diferentes. 

A esse propósito, vejamos o depoimento abaixo: 

 

Se ela não concluir eu deixo a revista para ela terminar porque eu domino 
ele mais fácil. ‘- Amanhã eu venho pegar a revista para gente fazer e ver o 
que a gente faz. Reproduzo; daquilo ali a gente vai fazer um bordado bem 
bonito. Ela faz bordado para mim, ela como é uma pessoa mais simples: ‘ - 
eu quero bordar para você, mas você vai me pagar’. ‘ - Está bom’. Ela faz o 
bordado para mim e a gente faz junto e vamos dar o acabamento, eu pago 
para ela e eu vou aguardar. Exponho lá na loja ou mando para feira, vou 
mandar agora em junho. Vamos mandar para Goiânia, final de junho. Antes 
do final de junho, estamos mandando mercadoria. Porque isso aqui tem um 
bocado de coisa que eu tenho que dar conta para mandar. (DARO, 73).  

 

Pela entrevista de Daro (73), a amiga realiza aquilo que faz melhor pelo qual 

a ela é paga uma quantia, ou seja, é remunerada por esse seu trabalho. Essa peça 
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de bordado é exposta na loja ou vai para a feira para ser comercializada; e já se usa 

o termo mercadoria. Perguntamos: essa cultura de trabalhar em conjunto é 

cooperação? Consideramos que, em alguns aspectos, sim. São duas artesãs 

atuando juntas; elas são independentes, autônomas e mantêm relações simétricas 

de poder. No entanto, é uma situação de cooperação orientada pelo valor de troca, 

uma delas recebe pelo trabalha que fez. Porém não ficou explícito como esse valor 

foi estabelecido, tampouco se sabe como será fixado o valor da venda e se, ao final, 

haverá divisão entre ambas as artesãs. Resta dúvida quanto ao papel de Daro (73) 

nessa relação.  

Cooperação é forma de trabalho em que trabalhadores atuam 

conjuntamente em prol de uma produção interligada que só pode ocorrer a partir de 

uma ação interligada entre vários setores de trabalho, ou seja, a base do processo 

produtivo seria o resultado de um esforço social comum.  

O capitalismo se apropriou da cooperação e nela introduziu mecanismos e 

tecnologias de produção e de gestão de força de trabalho de forma a obter maior 

acumulação de mais valia absoluta e relativa. Na estruturação capitalista flexível 

contemporânea, como já nos referimos nesta seção, encomenda implicando o 

trabalho domiciliar é uma forma de subcontratação, trabalho precarizado. Portanto, o 

estilo de cooperação que nele ocorre é de exploração do trabalho. Retomamos 

alguns trechos de entrevista retirados dos textos do capítulo quatro, da análise de 

encomenda. 

[...] trabalho com um grupo de bordadeiras, elas na casa delas e eu na 
minha, mas a gente se reúne semanalmente para trocar ideias, para acertar 
um preço, para acertar um designer, um tecido [...]. (CAFRAN, 72). 
 
A direção é mais minha. No entanto, eu procuro e cada um discute o 
assunto que merece. Por exemplo, a pessoa que risca eu converso com ele, 
que é quem sabe riscar, sabe mais que eu, tem mais especialidade do que 
eu. A pessoa que faz o colorido, eu converso com ela sobre as cores. [...] a 
moça que faz só branco, se faz vazado, se faz cheio, se bota mais é bainha, 
que são pontos usados no bordado. [...] eu faço mais isso individual. Com 
aquela que está com a peça para gente discutir. [...] por último vem a parte 
da lavadeira e da engomadeira [...]. (CAFRAN, 72). 

 

Há, de fato, trabalho de forma coordenada e integrada das bordadeiras, mas 

isso acontece por etapas ou operações separadas, em que as relações com saberes 

no âmbito da atividade do bordado já não abrangem todo o ofício de bordar, mas 

uma etapa dele. O trabalho conjunto com divisão de tarefas, segundo o ciclo de 

produção do bordado por encomenda, tem uma direção assumida por uma pessoa e 
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existem as especialidades referentes a cada etapa do processo, que são atribuídas 

distintamente a cada artesã ou artesão. Eles são capazes de trabalhar no mesmo 

espaço ou não, de conhecer os meios e o processo global de produção, mas 

trabalham numa atividade específica e precisam dominar bem essa tarefa. Além 

disso, a remuneração de cada artesã é por peça, cabendo à empresária responsável 

pela encomenda, provavelmente, um percentual a mais.  Os produtos repassados à 

empresa capitalista são vendidos com maior preço, havendo, portanto, ganho em 

mais valia relativa, pela terceirização e precarização da força de trabalho. Como já 

analisamos no quarto capítulo118, a parcelarização das operações e do trabalho e a 

destituição do conhecimento da totalidade do ofício do artesão são preceitos básicos 

da constituição do trabalhador sob o capitalismo. Esses são, portanto, princípios aos 

quais se contrapõem os princípios do empreendimento econômico solidário: 

cooperação, autogestão, solidariedade e participação (SINGER, 2000, 2004; 

GAIGER, 2000, 2003; RECH, 2000). 

A cooperação significa a existência de interesses e objetivos comuns pelos 

membros das organizações junto à união de seus esforços e de suas capacidades, a 

propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados obtidos e a responsabilidade 

solidária sobre os possíveis ônus. Como Marx (1983) considera, a cooperação é o 

poder de ação da força coletiva e seria uma forma de o trabalhador superar sua 

individualidade em prol de um objetivo comum. A autogestão é prática participativa 

pelos membros das organizações das definições estratégicas e cotidianas dos 

empreendimentos, da direção e coordenação dos processos de trabalho e das 

ações nos seus diversos graus e interesses; implica que os verdadeiros sujeitos da 

ação devem ser protagonistas e não coadjuvantes. Portanto, parece “depender” da 

cooperação. Outro princípio é a solidariedade como prática participativa pelos 

membros das organizações em diferentes dimensões: na justa distribuição dos 

resultados alcançados; nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de 

capacidades e da melhoria das condições de vida dos participantes; nas relações 

estabelecidas com o meio ambiente, expressando o compromisso com um meio 

ambiente saudável; nas relações firmadas com a comunidade local; na participação 

ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e 

                                                           
118 As encomendas de peças bordadas são contratadas por clientes de todo o país e até do exterior 
junto à ABS e à Cobarts ou às denominadas “empresárias do bordado” (APOLINÁRIO; SILVA, 2007, 
p.5). 
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nacional; nas relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter 

emancipatório; na preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e consumidores; 

e no respeito aos direitos dos trabalhadores.  

Como poderiam artesãs e artesãos que trabalham sob encomenda retomar 

os princípios dos empreendimentos solidários? Há outros caminhos? 

Nas verdadeiras cooperativas de trabalhadores, estes devem ser os 

proprietários dos meios de produção e os autogestores da organização 

cooperativada. O trabalho cooperativo precisa envolver a produção, o consumo e o 

crédito para que possa fortalecer uma cultura de cooperação e solidariedade capaz 

de contrapor ao movimento de reprodução do capital. É possível que haja caminhos 

se explorarmos as contradições sobre as quais se assenta o modo de produção 

capitalista, as relações sociais que o produzem e reproduzem e que atravessam as 

instituições sociais, como a própria cooperativa que pretende ser solidária e 

contestadora da lógica capitalista. Fazem-se necessárias discussões e debates 

pertinentes, visando encontrar caminhos que considerem as potencialidades e os 

limites de uma organização alicerçada sobre a relação trabalho-formação- 

emancipação. Outras ações práticas mais imediatas incluem a participação dos 

processos que organizam os recursos para fazer funcionar o empreendimento, 

apropriando-se de formas mais autônomas de produzir a gestão, através de uma 

racionalidade própria aos empreendimentos solidários. Como propõe Boaventura 

Santos (1991), a lógica do EES é a de comunidade baseada em vínculos de 

reciprocidade, ou seja, trabalhadores com objetivos, interesses comuns, 

comprometidos entre si de forma a atingir essas metas compartilhadas, nas quais se 

diluem as separações entre interesses individuais e coletivos. Não há comunidade 

sem solidariedade e sem participação; é necessário, pois, ceder espaço à 

racionalidade estético-expressiva, ou seja, a atividades prazerosas, alegres, 

reconhecimento de autoria no que é feito ou apresentado, e espaços de diferentes 

linguagens. Ademais, é preciso acentuar o vínculo social entre capital e trabalho, de 

quem trabalha, que deverá se apropriar do produto final deste trabalho, além de 

participar da sua gestão e organização. Para isso, é necessário criar mecanismos 

institucionais da gestão do empreendimento, numa forma de racionalidade mais 

solidária e justa, o que significa participar, cooperar, ser solidário, de fato, e 

autogerir-se. 
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A organização da produção envolve saberes de comercialização, 

planejamento da produção e compra de materiais, entre outros aspectos. Por 

exemplo, concernente à comercialização, já se desenvolveram saberes quanto às 

feiras, rodadas de negócios, pontos de vendas e o esforço de vendas das dirigentes 

de associações e cooperativas e das “empresárias”. Para as feiras e rodadas de 

negócios, há cartão da Associação e catálogo de produtos, de forma a divulgar e 

suscitar encomendas. Para a comercialização, há embalagem padrão com o slogan 

da cooperativa e do Banco do Brasil que apoia a iniciativa. 

 

[...] quando você vai para feira pede o cartãozinho, pega informação, pega 
tudo, já vem o catálogo, a gente leva tudo para feira, nas rodadas de 
negócio também. Tem muitas rodadas de negócio então isso aí é ótimo. 
Porque nas rodadas de negócio é onde há as encomendas. (MAHE, 56). 
 
Para comercialização nós contamos com embalagens. A mercadoria tem 
que ter uma embalagem. A associação ou a cooperativa aqui também têm 
que ter sua embalagem com o slogan da cooperativa. Como o Banco do 
Brasil dá apoio tem o slogan do Banco do Brasil, tem que ter que é para 
apresentar lá fora. (DARO, 73). 

 

As feiras constituem os maiores espaços de comercialização para clientes 

do país e do exterior, além de possibilitar ampla divulgação do que é feito em Caicó.   

 

Nós temos a oportunidade de feira. Nós temos cinco feiras no Brasil, às 
vezes coincidem [...] Final do ano nós mandamos para Minas Gerais; uma 
menina foi expor em Minas Gerais, no grupo foram cinco pessoas, de Minas 
Gerais foram até Goiânia e de Goiânia foram até Brasília, foi quase um mês 
de viagem e vendeu muito bem, vendeu bem. Agora tem que levar muita 
mercadoria porque como agora nós temos agora o carro. Nós temos um 
sprinter que é prá levar tudo do bordado. Dá prá ir cinco pessoas e 
completar com o bordado. A gente é quem arca com a despesa. (DARO, 
73). 
 
Bem, tanto o Sebrae quanto o Banco do Brasil incentivam muito essa 
comercialização. É através de feiras, de rodadas de negócios, de pessoas 
que vêm lá do exterior que vêm para cá conhecer nosso produto. Então está 
havendo uma difusão muito grande desse nosso trabalho. Nós participamos 
de todas as feiras e rodadas de negócios que existem aqui no Brasil. Salão 
de Turismo agora vai um pessoal para o Salão de Turismo em S. Paulo. Vai 
uma artesã apresentar o nosso trabalho tradicional e também através de 
pedidos dessas instituições que nos ajudam que são nossas parceiras; por 
exemplo, o Sebrae, o Banco do Brasil faz pedido. Agora, por exemplo, o 
secretário da indústria [...] pediu um jogo americano com os produtos que 
são exportados. Os produtos do estado que são exportados, são: camarão, 
melancia, melão, essa coisa toda. Então nós fizemos agora e vamos fazer 
os pedidos. (MAÍRA, 59).  
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A participação das artesãs em feiras internacionais, nacionais e locais via 

entidades (Cracas/ABS, Coase e Coopais), geralmente conta com o apoio de 

instituições de promoção e financiamento, especialmente o Sebrae e o Banco do 

Brasil. Merece destaque a Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó (Famuse), 

que ocorre em Caicó, no mês de julho, durante as festividades de Nossa Senhora de 

Sant’Ana (Padroeira da Cidade). Essa festa é considerada uma das maiores do 

Nordeste, atraindo milhares de pessoas; nesse período, as vendas de bordados 

chegam a ter acréscimo de até 80%. Além das feiras, há alguns pontos de vendas, 

tais como as “lojas” das entidades de representação e lojas de particulares. 

A comercialização do bordado se dinamiza pela realização das feiras e das 

rodadas quando a maior parte das encomendas se define. Assim, o planejamento de 

produção parece ainda muito difícil.  Segundo Maíra (59), “as sócias produzem sem 

datas, para datas, por solicitação e para ter no ambiente de vendas delas, porque 

elas não têm lojas, vendem em casa. Então elas alcançam desníveis. Agora, é mais 

por solicitação. Ultimamente é mais por solicitação.”  

Em sua entrevista, Tear assinala que o planejamento é o mais difícil e tem 

de ser aprendido na prática. Com quem está nas feiras se aprende a metragem, a 

qualidade que o comércio está exigindo, o que é comercializar e a troca de 

mercadorias, o que é vender, o que se vende em cada região, as inovações que se 

tornaram necessárias nos produtos tais como tamanho da peça, design, cores e 

tecidos. Essas mudanças nas características que as peças de bordado deverão ter 

são da cultura de hoje de casa e até da família e são entendidas nas feiras para 

serem aplicadas como inovações nos bordados. Reuniões são realizadas para tratar 

desses assuntos, salientando-se as diferenças de tipo de tecido e de fios em relação 

à tipologia do bordado. Dessa maneira, saberes são compartilhados no 

empreendimento e podem gerar um saber coletivo que passa a integrar a cultura da 

ABS e da Cobarts.  
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Eis a entrevista de Tear (58): 

 

Isso aí é o mais difícil mesmo, sabe por que, porque eles só vão aprender 
fazendo, vendo e fazendo, em papel assim quanto é essa peça, essa linha 
em Caicó. [...] você tem que se impor ao mercado e mostrar com segurança 
e clareza, então nós temos, um número muito grande de bordadeira, mas 
essa técnica de como vender é do dia a dia que vai aparecendo, elas [as 
artesãs] vão participando de feira, vão sabendo, vão vendo o que o 
mercado quer. Porque quem está lá na feira, é que vai saber a metragem, a 
qualidade que o comércio está querendo, para chegar e passar para elas. 
Às vezes nem entendem. Mas elas têm que entender o que é comercializar 
e a troca de mercadorias, mas nós já estamos com um grupo bom. [...] há 
uns dois anos atrás, a gente estava entendendo nosso levantamento de 
Minas Gerais, o que é que Minas Gerais compra isso, esse tal produto e já 
vai inovando, [...] porque eles querem novidade. Hoje ninguém está mais 

 

 

Figura 8: Toalha bordada 
Fonte: Iracema (2011) 

Figura 9: Tecido bordado 
Fonte: Iracema (2011) 
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querendo toalhas de 5 metros não. Eles têm que entender, [...] que a cultura 
de hoje de casa e até da família só são só dois filhos, apartamento 
pequeno, aí tudo isso tem que ir dizendo para eles. [...] É um número 
pequeno (de sócios da Cobarts) que compra em conjunto, porque hoje nós 
estivemos com 29 ou 23 e hoje nós estamos com 110. Eu vou marcar a 
reunião para dizer quem é que compra, quem quer comprar, para dizer 
quem vai para Fortaleza e elas vão e compram e é, como se diz, é devagar. 
Porque uma não pode comprar 30 ou 40 metros, só pode comprar um 
metro, então a gente vai juntando. Compra em Fortaleza. Agora em São 
Paulo a gente compra a linha. A gente também compra tecido em São 
Paulo. A gente fez uma reunião para mostrar o tipo, o tecido e os fios. A 
gente viu que tem coisa aqui que é mais barato que em São Paulo. Hoje a 
maior parte da gente está trabalhando com o percal. Ai o percal; a gente 
sente dificuldade de fazer o crivo, porque o crivo, ele tem que ser desfiado, 
o percal já é mais difícil porque ele une o pólo e o algodão, ele está quase 
acabado. (TEAR, 58). 

 

Já na compra de materiais ou insumos são evidentes os saberes acerca de 

escolha de fornecedor e de forma de pagamento para obter melhor preço. Também 

se destaca o saber da relação dos insumos como fatores de valor de venda da peça 

de bordado, em que a cooperativa compra bem mais barato e direto da fábrica da 

qual obtém um prazo para pagar. Isso repercute no preço da peça, como mostra a 

entrevista de Mahe (56). 

 

[...] é a cooperativa quem faz através da associação, vem diretamente da 
fábrica: tecido, linha. Então a gente quer comprar, compra, mas a gente 
sempre compra bem mais barato. A linha aqui, com todos os gastos, chega 
por R$ 5,00. No comércio a gente está comprando de R$ 6,90 R$ 7,00. 
Então o preço é diferente, a cooperativa comprando direto da fábrica. 
Compram linho, todos os tecidos. A fábrica dá um prazo para pagar. Por 
exemplo, se a bordadeira gastou R$50,00 de material total depois dele 
prontinho, você bota uma percentagem a mais para poder vender. E esse 
preço depende da peça, ele varia de peça para peça. (MAHE, 56). 

 

O valor de venda da peça de bordado envolve vários outros fatores e se 

constitui um dos saberes que se constrói nas relações entre artesãs e artesãos na 

associação e na cooperativa. Pelas entrevistas, percebemos saberes 

compartilhados sobre a forma como é colocado o preço do bordado para venda.  

Lyna (21 anos), a mais nova das bordadeiras entrevistadas, sintetiza alguns 

aspectos: “É o preço daquela peça calculado em todos os detalhes de sua produção. 

Como exemplo, o tecido, a linha, o design e o trabalho da artesã”. O fator comum 

apontado, no cálculo do preço da peça de bordado para associadas da Cobarts, é o 

percentual de 5 a 10% lembrado por Tear. Percebemos que o percentual destinado 

à artesã gira em torno de 20 a 30% mas pode ser maior ou menor dependendo do 

tipo e montante de peças ou de “negociação” da artesã de acordo com tipo de peça. 
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O percentual correspondente ao custo de material é fixo, mas a dúvida é quanto 

corresponde ao trabalho da artesã, que parece variar de 40% a 60% sobre a soma 

de tudo anteriormente considerado, ou seja, material, taxa da cooperativa, margem 

de negociação, embalagem.  Uma das entrevistadas assinala que “ganhando trinta 

por cento no valor está bom”. Seguem as entrevistas. 

 

A gente faz o trabalho assim, faz o material que é fixo e depois soma o 
custo de tudo, a gente bota 40%. Tem bordadeira que bota 60%. Por quê? 
Porque tem um custo alto, a Cooperativa e tem um percentual de 
negociação. Então a gente bota um percentual de negociação. É numa faixa 
de 5 a 10% para a Cooperativa e a margem para fazer a negociação para 
vender é que tem os descontos. Se for pago em cartão tem um desconto, 
então fica numa faixa de 10% também. Então desses 40% a gente está 
sabendo que só vai ficar 20% e se a pessoa faz a peça e tem a questão da 
embalagem, essa parte todinha a gente vai botando. (TEAR, 58). 
 
Bem, o preço depende da peça e paralelo ao trabalho da bordadeira aos 
gastos que foram efetuados prá elaboração daquela peça. No caso de um 
grande pedido, geralmente é um preço de grande pedido mesmo, de um 
montante. Quando é a peça individual, ela já tem outro preço que vai recair 
mais para cima da elaboração. Da elaboração, sim, porque o preço que 
você vai elaborar uma peça é diferente do preço que você vai elaborar dez, 
vinte ou trinta; então geralmente existe um preço mais ameno, tanto na 
elaboração quanto na venda. (MAÍRA, 59). 
 
Depende porque se você faz um paninho de bandeja com linho é um preço. 
Um paninho de bandeja comercial é outro. Esse tecido é um preço então o 
preço é outro. Aí variam os preços depende do tecido usado para fazer o 
pano. Depende do preço do tecido do pano. (MAHE, 56). 
 
Voltando só o meu trabalho, só o meu porque saber do bordado da 
cooperativa é mais amplo. No meu bordado eu faço a peça, eu vou analisar. 
Eu analiso o valor que eu gastei, pela metade eu sei quanto custou. Eu 
ponho a linha que eu gastei quanto entrou e aí eu vou analisar. Eu gastei 
tudo isso em matéria prima e mais o complemento. Nós temos, além de 
tudo, de mandar lavar: tem peças que só a engomadeira profissional é 
quem engoma bem, porque o primeiro engomado é o que dá o brilho no 
trabalho, aí elas são mais careiras. Aí eu ponho tudo em cima daquele 
trabalho. No meu trabalho eu só quero ganhar trinta por cento em cima do 
valor gasto. Eu ganhando trinta por cento no valor está bom. Eu analiso, 
ponho trinta por cento em cima, dá para vender “X”, então é isso que eu vou 
vender. (DARO, 73). 
 
Bom, nas feiras eu acredito que é o dobro para tirar o imposto e tudo que se 
gasta. É o dobro do custo do material, para tirar o imposto. Agora, quando é 
uma peça exclusiva quem dá o preço é quem está fazendo. Porque se você 
quer uma roupa com tudo do bom e melhor então eu dou o preço a você. O 
preço muda com certeza. É o preço daquela peça calculado em todos os 
detalhes de sua produção. Como exemplo, o tecido, a linha, o design e o 
trabalho da artesã. Eu quem dou o preço que ela é exclusiva. (LYNA, 21). 
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Com o propósito de entender como as bordadeiras acompanham a 

comercialização na ABS e na Cobarts, analisamos suas respostas à questão: Você 

tem informações sobre quanto é cobrado pela peça que você bordou?  Pelas 

entrevistas, notamos a dificuldade de separar componentes do valor de venda da 

peça e de nele identificar o que, realmente, fez jus à bordadeira. Na entrevista de 

Tear, (58) está explícito que, no pano de bandeja vendido por R$15,00, “[...] elas 

bordam o pano de bandeja a R$ 5,00”. Na entrevista de Mahe (56), ela estabelece 

até 20 a 30%,uma vez que ela utiliza serviços para riscar, lavar, engomar. É na 

encomenda que o valor da peça é mais vago, pois depende de design, número de 

peças e o que a artesã ou artesão irá fazer (MAÍRA, 59). 

 

Eu acho que é um quarto, se a gente for botar, eu acho que é. Porque o 
pano de bandeja, se a gente for vender, a gente vende por R$ 15,00. E elas 
bordam o pano de bandeja a R$ 5,00. A R$ 5,00 é o pano de bandeja e elas 
sabem que o preço é esse. (TEAR, 58). 
 
Sabe. A gente tem conhecimento que a peça vale “X” e a gente vai receber 
“X”. Fica uma reserva para cooperativa. (DARO, 73). 
 
Vamos dizer que fez uma vira e gastou R$100,00 naquela vira. Você bota a 
percentagem em cima daquilo que você gastou. A gente pode botar, 
depende da peça pode botar até 20 a 30%. A pessoa que está fazendo ela 
sabe quanto vai ganhar naquela peça. Então mesmo que você tenha o 
material, você tem que botar seu trabalho. Se eu mesma faço a peça 
todinha, mas eu dependo de uma pessoa para lavar, dependo de uma 
pessoa para vir riscar, não faço tudo sozinha porque o bordado tem muita 
coisa, tem de pegar o pano, riscar, tem que bordar. Depois tem que levar o 
pano para lavar, depois engomar, botar na embalagem tudo e mandar 
despesa e tudo isso, tem que tirar a despesa. (MAHE, 56). 
 
[...] sabe sim. Quando ela vai, por exemplo, receber uma encomenda, o 
designer elabora, [...] reúne as bordadeiras, as artesãs e vai já mostrando o 
design [...] A diretoria contabiliza todo o gasto e vem a mão de obra e vem o 
preço que vai dar para pessoa que encomendou. Então ela, a bordadeira, 
pega aquela peça que quiser. É tanto, isso aqui é tanto. Às vezes a gente 
dá a linha do trabalho, os instrumentos e às vezes não. Então o preço 
diverge quando dessas duas formas. E no final contabiliza tudo e já tem dito 
o preço aí é que diz o preço à pessoa que quer a encomenda. (MAÍRA, 59). 

 

Percebemos, nas entrevistas, que as referências ao valor cobrado pelo 

bordado revelam variações segundo o sistema de encomenda, a existência ou não 

de parcelarização, valores em torno de 20 a 40% e desconhecimento do valor.  

Mesmo em relação ao valor recebido, as respostas são evasivas, sendo 

apresentadas razões para variações no preço bem como possibilidade de acordo 

com a cooperativa para obter valor melhor. Ainda assim, fica uma expressão de 

relativa insatisfação, em que a artesã, concomitante ao esforço, coloca o seu gosto 
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pelo trabalho. Há artesãs que já fixaram o preço de seu trabalho e o negociam de 

acordo com a encomenda, como Mahe (56) narra em sua entrevista. Já Daro (73) 

assinala que, se o preço proposto não está em consonância com o do mercado, elas 

conseguem “na cooperativa mudar o preço da peça para poder ganhar uma parcela 

melhor”.  A entrevistada Lyna (21) aponta para a fase de acabamento, em que a 

remuneração é insignificante. “E dá muito trabalho fazer porque requer muita 

atenção e aperfeiçoamento”. Isso revela outra face injusta ou precária da 

parcelarização e da remuneração por peça. 

 

Não, já tem o preço direitinho, o preço dela é tanto [...]. Tem [artesã] que às 
vezes é mais cara um pouquinho, [outra] que é mais em conta. Se um pano 
de bandeja para lavar custa um real e se for encomenda grande ela pode 
até baixar porque a encomenda é grande, então ela vai ganhar mais. 
(MAHE, 56). 
 
Sabendo que vai receber e se o preço não for bem adequado a gente fica 
preocupado porque trabalhei tanto e vou ganhar tão pouco. [...] Quando ela 
[a bordadeira] sabe que aquela mercadoria não está num preço bem 
razoável para o mercado e nós estamos com muita vontade de trabalhar 
sabendo que lá fora essa peça vale muito mais [então a gente consegue na 
cooperativa mudar o preço da peça para poder ganhar uma parcela melhor. 
(DARO, 73).  
 
Muita gente que faz acabamento fica muito desanimada com o preço. Agora 
para mim não, porque eu gosto. Porque quem faz acabamento, a quantia é 
pouca. E dá muito trabalho fazer porque requer muita atenção e 
aperfeiçoamento. Não pode ficar uma coisa digamos assim “labrojeira”. Tem 
que ficar uma coisa bem bonita. (LYNA, 21). 

 

Que outra leitura podemos fazer dessas entrevistas no que se refere aos 

saberes da valorização do bordado (valor de venda, valor que a bordadeira recebe), 

como estão construídos individual e coletivamente pelas artesãs? 

Parece-nos que se encontra uma aproximação do trabalho como sendo 

trabalho abstratamente geral, que está inserido em um conjunto social e na lógica do 

mercado, e cuja textura não está exatamente nas mãos das bordadeiras. Existe, de 

fato, na Cooperativa e na Associação, os elementos de construção de uma cultura 

pela perspectiva de valor de uso e não, apenas, de troca, pelas quais artesãs e 

artesãos têm sentimentos de produtores e de sujeitos criadores. É claro que também 

ficam explícitos os elementos de expropriação e de alienação na divisão de trabalho, 

na encomenda, no trabalho domiciliar. Por outro lado, ao se comercializar a peça 

bordada, ao se efetuar a troca - uma forma do próprio processo de produção, dessa 

realidade - surge uma abstração que faz do trabalho incorporado, trabalho abstrato, 
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uma abstração social, um processo real específico do capitalismo que é efetivado 

pelo mercado. Na realidade da troca, o trabalho abstrato é trabalho alienado; a 

subjetividade humana é expropriada: quem produz, cria, é separado do que 

produziu, do que criou. Pelo que podemos perceber a partir das entrevistas das 

bordadeiras, elas mostram relativo entendimento de que as peças feitas por elas têm 

valor de uso para elas, mas têm também um valor como mercadoria para venda (o 

valor de troca) e que esse valor, entre outros elementos, depende do mercado (a 

feira, a rodada de negócios, por exemplo), sendo necessário e problemático 

estabelecê-lo para conseguir vender os seus produtos.  

Para analisarmos acuradamente a questão do trabalho alienado, saberes e a 

cultura do trabalho solidário, focalizamos a relação de trabalho entre as bordadeiras 

e as “empresárias do bordado”,119 que, segundo Apolinário e Silva (2007, p.4) são 

cerca de 50 mulheres das quais muitas também são sócias da ABS e que 

comercializam encomendas contratadas por clientes. As empresárias, que já foram 

bordadeiras, assumem uma função muito mais de gestão do bordado do que de 

artesã, divulgando, captando clientes e subcontratando informalmente artesãs e 

artesãos. Visando atender a determinada meta de produção ou encomenda, essas 

“empresárias” subcontratam o trabalho da bordadeira, fornecendo-lhe os principais 

insumos do bordado, tecido e linha. As bordadeiras subcontratadas fazem o bordado 

em sua própria residência (trabalho domiciliar), indo receber o pagamento do serviço 

na casa da contratante, geralmente, no momento da entrega da peça. Esse mesmo 

procedimento se aplica para os demais subcontratados, riscadores (as), lavadeiras e 

passadeiras. A informalidade nas relações de trabalho é marcante, não existindo 

uma empresa formal, legalmente constituída. Além de fornecer tecidos e linhas às 

bordadeiras, em alguns casos, as empresárias providenciam a manutenção das 

máquinas de bordadeiras subcontratadas; acompanham, diariamente, a confecção 

do bordado. Tudo isso para que a meta de produção ou encomenda seja cumprida 

no prazo e na qualidade esperada. Portanto, o que, geralmente, era feito por uma 

pessoa, no caso da encomenda, envolve diferentes profissionais e habilidades, cada 

                                                           
119 Neste estudo, já abordamos esse tema do sistema de encomenda intermediada por “empresárias 
do bordado” no terceiro capítulo em relação à precarização do trabalho, terceirização ou 
subcontratação, trabalho domiciliar e a remuneração irrisória por peça constituindo uma verdadeira 
super exploração. No quarto capítulo identificamos nas entrevistas a categoria encomenda 
intermediada por “empresárias do bordado” como trabalho domiciliar e pagamento ou remuneração 
por peça como precarização através da terceirização. 
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um desempenhando funções diferentes no processo de produção de bordados 

(APOLINÁRIO; SILVA, 2007).  

Nas entrevistas com as bordadeiras nesta pesquisa, há críticas quanto à 

relação entre a empresária que intermedeia encomenda de produção de bordados 

para empresas capitalistas por terceirização, subcontratação e trabalho domiciliar. 

Na entrevista de Maíra, destacamos a atitude gerencial da empresária como de 

quem se posiciona a favor do capital: “elas não tratam a bordadeira como uma 

trabalhadora [...] não trata como ser humano”. Não há também orientação para o 

trabalho ou supervisão e a remuneração por peça de bordado; parece ser, 

aproximadamente, de 50% do valor a que corresponderia em mercado. 

 

[...] elas não tratam a bordadeira como uma trabalhadora, como uma 
pessoa que precisa. [...] Ela não lembra que ela passou sono, que ela 
deixou outra atividade para desenvolver aquela peça no dia que ela quer. 
Então, entendeu, não trata como ser humano. Ela não mostra, por exemplo, 
ela não mostra: ‘- olhe fulana, você fez isso assim eu não gostei’. Ela não 
procura: ‘ - não, faça assim’. Ela não senta na máquina e faz, mostra: ‘ - 
olhe gente, eu quero isso assim’. E eu faço isso com as minhas, eu faço. E 
elas chegam para mim e dizem: ‘- você é a única pessoa aqui que dá valor 
a gente’. Então isso para mim é muito importante. Eu procuro ver porque eu 
sou bordadeira e sei o trabalho que uma peça dá para fazer. Então eu não 
vou pagar pela metade do preço só para ter um lucro que eu quero não, em 
primeiro lugar está a minha bordadeira. (MAÍRA, 59). 

 

Uma clara manifestação de insatisfação, identificada em entrevista de 

bordadeira, refere-se ao fato de as empresárias serem ainda sócias da ABS e da 

Cobarts, de participarem de seus eventos, de terem em paralelo a extensa rede de 

trabalho informal envolvendo bordadeiras nos seus trabalhos de encomendas, mas 

de não se envolverem de fato nos compromissos da Associação. Percebemos que o 

motivo dessa recusa por parte das empresárias está no preço “baixo” e na 

quantidade “grande”, mas implícito parece haver uma concorrência entre elas e a 

Associação. 

 

Bem, o que acontece ultimamente, o que acontece aqui na Associação é o 
seguinte: as empresárias, porque é uma associação que é feita por 
empresárias, que não deveria ser. Então tem uma empresária aqui que tem 
100 bordadeiras. Então ela não disponibiliza uma bordadeira para aquela 
encomenda que vai chegar, não disponibiliza porque ela não quer. Porque 
geralmente uma grande encomenda o preço é razoável, então ela não 
disponibiliza nem nada, ela vem aqui só para participar somente. Ela segura 
a mão de obra dela que ela não vai deixar uma bordadeira dela para fazer 
um trabalho desse porque vai atrasar o trabalho dela. Então é por isso que 
isso aqui, essa Associação tem muitos entraves nesse sentido. Ela faz o 
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seguinte: ela vem como sócia, ela vem participar da conversa do pedido, 
mas ela não recebe para dar às bordadeiras dela porque o preço já é 
estipulado baixo porque é grande quantidade. (MAÍRA, 59). 

 

Na entrevista anterior, há uma referência explícita ao fato de as empresárias 

exercerem influência na Associação. Elas participam como sócias, assistem à 

reunião sobre encomenda, mas não repassam para as bordadeiras com os quais 

trabalham porque desejam que elas se dediquem, apenas, ao seu trabalho. A 

alegação, para isso, é que a encomenda na Associação e na Cooperativa é vultosa 

e tem preço baixo ou razoável. Segue-se, então, outra entrevista, a da bordadeira 

Daro que corrobora a anterior e completa sobre as encomendas feitas à cooperativa 

serem grandes, “o lucro” ser pequeno e ainda haver a parte da cooperativa. 

 

Há obrigação de participar das atividades, decidir; a cooperativa vai receber 
encomendas, então vamos reunir o grupo. Vai chegar uma encomenda 
grande. Quem quer participar? Aquela que diz: ‘ - não, eu não quero 
participar.’ Porque o lucro é pequeno, então vamos arcar. [...] nesse final de 
abril chegou uma encomenda de mil peças de paninhos de bandejas, para 
um município aqui perto de Caicó, então a gente se uniu, o lucro ia ser 
pequeno, mas nós não vamos trabalhar. O lucro é pequeno, mas se é uma 
encomenda vai dar margem de surgir outras encomendas, Então a gente se 
arcou, deu conta dessa encomenda em dia e o adquirente ficou muito feliz. 
É tanto que ele já tem uma proposta de uma nova encomenda. Como 
ontem, sábado chegou uma encomenda de panos aí, que a gente começou 
hoje. Está chegando encomendas. Temos o tecido, arranjamos o tecido. A 
gente já tem e vamos dar encaminhamentos, quem quer participar, o lucro é 
pequeno porque temos que deixar o lucro para Cooperativa. Nós temos um 
pequeno lucro, a gente manda bordar e tira aquele percentual pequeno para 
gente e o resto é da cooperativa. (DARO, 73). 

 

Compreendemos quatro eixos de trabalho ao considerarmos o conjunto de 

entrevistas das seis bordadeiras e das categorias, subcategorias e outros itens nelas 

identificados quanto às formas de trabalho, às práticas de autogestão, de 

cooperação, de solidariedade, ao ciclo de produção e de comercialização bem como 

aos processos educativos bem como os saberes que são construídos no 

planejamento de produção, na compra de materiais, na venda do produto.  

Todos esses eixos se ligam à categoria do trabalho como princípio 

educativo. O primeiro eixo que supomos existir e chegou a ser referenciado em uma 

das entrevistas é o do trabalho independente, autônomo, em casa, por conta própria 

(relativamente). Trabalhando com suposições, podemos vincular ao primeiro eixo - 

trabalho independente - a dimensão ontológica do trabalho, como mediação na 
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produção de bens, conhecimento e cultura; trabalho como valor de uso ampliado. 

Um exemplo:  

 

[...] o meu bordado é à mão; eu não pertenço ao bordado à máquina, eu 
encomendo, mas o meu bordado é à mão. Eu faço minha parte eu bordo, 
exponho minhas peças. Eu bordo cama, mesa e banho lá e boto para expor 
[...] Bem. Eu dedico meu dia, eu tenho que trabalhar 4 horas no meu 
bordado. Eu tenho esse horário eu estipulei, eu quero trabalhar 4 horas, 
hoje eu dou 4 horas de bordado [...], eu faço pra atender a encomenda. Eu 
faço prá ter estoque também [...]. (DARO, 73)120. 

 

O segundo eixo que identificamos é do trabalho solidário, na ABS ou 

Cobarts em que a artesã produz, ainda de forma autônoma, em casa, a peça para 

vender na lojinha ou na feira, contribuindo com o percentual estipulado. Já a partir 

desse eixo, começa a emergir a dimensão histórica específica da sociedade 

capitalista, em que o trabalho assume a dimensão de alienação, pois o resultado do 

trabalho é a mercadoria que não pertence ao trabalhador. Como já analisamos nas 

entrevistas das bordadeiras, na realidade da troca, um valor para a peça de bordado 

como mercadoria a ser vendida era pouco entendido, ou seja, o trabalho abstrato é 

alienado. Esse valor torna-se ainda mais difícil de ser entendido na condição de 

peça de bordado sob encomenda (terceiro eixo).  

Como terceiro eixo, situamos o trabalho solidário por encomenda na ABS ou 

Cobarts em que a artesã produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão 

de tarefas. Ao trabalharem na cadeia da encomenda, a subjetividade, a criação das 

artesãs se submete à execução repetitiva porque são produzidas peças iguais em 

quantidade e em prazo definido. Não, apenas, sofre o corpo, mas a identidade se 

anula, rompem-se os vínculos entre produtor e produto, sujeito e objeto, alienam-se 

o processo e o produto. Nesse trabalho não solidário ou de subcontrato por 

encomenda pela “empresária do bordado” (quarto eixo), identificamos uma lógica 

vinculada à exploração capitalista.  

O quarto eixo é trabalho não solidário ou por encomenda de subcontrato 

pela “empresária do bordado” em que a artesã produz a parte da peça de bordado 

que lhe cabe na divisão de tarefas. Essa precarização pelo sistema de encomenda 

intermediada por “empresárias do bordado” vem se intensificando e já existe, em 

                                                           
120 Essa entrevista tem mais um trecho que colocado mudaria o exemplo: “Eu exponho nas duas 
lojas, aqui na cooperativa e da Associação, aí fica aguardando as vendas, e quando há feira eu 
ponho um pouco daquela mercadoria e mando pra feira”. (DARO, 73). Ou seja, o exemplo completo é 
aplicável ao eixo dois. 



 

 

257

vários setores, inclusive no têxtil e de confecções, fazendo com que o trabalho 

domiciliar, a remuneração irrisória por peça e a negação de qualquer direito aos 

trabalhadores temporários constituam uma verdadeira superexploração dos 

trabalhadores no período de crise do capitalismo “flexível”. Julgamos importante 

entender que empreendimentos econômicos solidários são atravessados por 

contradições do capitalismo e alguns agem como empresários, ou seja, se inserem, 

organicamente, no capitalismo na medida em que recriam formas não-capitalistas 

como mecanismos de exploração e contribuem para a acumulação de mais valia 

relativa de empresas capitalistas. 

É no campo de relações contraditórias em que trabalham as mesmas 

artesãs - ora como independentes; ora como solidárias - que outros saberes e 

práticas se constituem como elementos de uma nova cultura do trabalho, 

salientando-se, aqui, a necessária discussão acerca da concretização ou não de 

uma lógica diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em uma práxis 

cotidiana de formação do sujeito coletivo. 

Em termos de princípio de empreendimento econômico solidário, uma práxis 

cotidiana de formação do sujeito coletivo centra-se na cooperação. Assim, 

cooperação significa tomar parte de um empreendimento coletivo cujos resultados 

dependem da ação de cada um (a) dos (as) participantes (JESUS; TIRIBA, 2003). 

Portanto, cooperar significa participar com a disposição, o empenho, o compromisso 

de fazer com, de empreender com, de produzir com, o que pode, também, ser visto 

como valor, como resultante de uma representação, de uma visão de mundo e visão 

de homem.  

Estudo realizado com mulheres de uma cooperativa de calçados (FISCHER; 

CANTO; CARGNIN, 2006) mostrou que saberes de cooperação são desenvolvidos 

ao longo da vida e trabalho e têm sido produzidos no cotidiano em que a observação 

da prática do outro e a sua própria constituem-se no modo de aprendizagem central. 

 

No trabalho na cooperativa fica marcante a ênfase que dão para a ajuda e 
‘colaboração’ durante o processo de trabalho bem como para a união no 
sentido de alcançarem objetivos comuns. As tarefas, novamente, são 
aprendidas e ensinadas principalmente pela observação das (os) colegas e 
na própria prática, fazendo e trocando experiências e se ajudando. 
(FISCHER; CANTO; CARGNIN, 2006, p.4). 
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Em nosso estudo de caso, particularmente nas entrevistas das bordadeiras, 

foram considerados a disponibilidade das companheiras para ajudar; interesse pelo 

trabalho das companheiras, atenção, enfim a cooperação no sentido de trabalhar 

junto, respeito, troca de ideias sobre o trabalho na Associação. Em quatro 

entrevistas, encontramos referências como a de Tear (58) que prefere quantificar de 

início – “nós temos 70%, companheirismo, respeito, ajuda mútua” – e explica depois 

“elas têm um pouco de dificuldades de associativismo”. Já a bordadeira Lyna (21) se 

refere a “aquelas que ajudam como também tem aquelas que preferem se importar 

com seus próprios produtos”, mas ainda assim avalia como muito grande a união na 

Associação. Ainda lembra-nos do egoísmo, principalmente com relação a dinheiro e 

da questão da competição. Na entrevista de Mahe (56), o destaque é que tem quem 

coopera, mas a dificuldade é na hora de atender a uma encomenda. Finalmente, 

nesse agrupamento, a entrevista de Cafran (73) explicita a questão de que “em um 

grande grupo nem todos estão disponíveis todas as horas porque depende da vida 

de cada um”, mas há participação na organização de mercadorias, há interesse, há 

comunicação. Seguem-se os trechos destas quatro entrevistas: 

 

Não vou dizer a você que nós temos 100%, mas nós temos 70%, 
companheirismo, respeito, ajuda mútua. Mas nós encontramos muitas 
pessoas que elas tratam as outras de um jeito, mas a gente sabe que 
muitas têm as suas decepções [...]. A principal dificuldade delas é porque 
elas têm um pouco de dificuldades de associativismo121, elas querem, 
participam, mas elas precisam participar mais. Então elas não são muito 
fiéis ao associativismo ao cooperativismo. Passa um bocado de tempo para 
elas poderem entender que é importante. Quando está bom para elas está 
todo mundo aqui, mas quando não está muito bom. (TEAR, 58). 
 
Bem, toda regra tem a exceção. Existem aquelas que ajudam como também 
tem aquelas que preferem se importar com seus próprios produtos. Não se 
importam tanto com a Associação. Mas há, sim, uma união muito grande. 
Quando vem, aí elas ajudam, mas tem as exceções, que em todo local tem. 
Há com certeza muito respeito. Primeiramente, não tem como todo mundo 
bordar igual porque cada uma tem seu conhecimento e sua prática, mas 
minhas professoras, que eu tive, elas repassaram tudo, aí com o passar do 
tempo eu fui aperfeiçoando. Tipo assim: quando a gente vai aperfeiçoando 
a gente vai criando coisas novas. Eu já percebi que às vezes tem esses 
pulinhos do gato [...], porque é do ser humano mesmo ser egoísta em certos 
pontos, principalmente com relação a dinheiro. Aí tem muitas peças mesmo 
que é isso que acontece. É questão da competição, se eu der todo o mapa 
para ela na hora da competição ela está na minha frente. E ela pode ser 
mais esperta. (LYNA, 21). 
 
Tem umas que são legal (sic), quando vê um negócio, diz: ‘- ah! eu quero 
ajudar!’ Outras: ‘- eu quero assim’. Tem muitos casos de alunas que 
aprendem aqui, mas quando vem encomenda elas dizem: ‘- não posso!’. 

                                                           
121 Cavalcante (2009). 



 

 

259

Sempre tem essas coisas. Sempre tem outras atividades: “- eu estou 
trabalhando’. ‘- Eu estou cheia [...]. Quando chega a encomenda eu faço, 
arrumo as colegas e fazemos a encomenda. Muitas não querem saber, 
outras estão interessadas, outras até ajudam, outras você pede opinião elas 
te ajudam, outra diz assim: “- Se eu fizer esse trabalho desse jeito eu não 
quero que ninguém faça igual’. Mas hoje em dia as pessoas fazem do 
mesmo jeito, não tem por onde correr. Tem de tudo. Venha nós e o nosso 
reino nada. Mas têm outras que fazem das tripas coração para ajudar. 
(MAHE, 56).  
 
Em um grande grupo nem todos estão disponíveis todas as horas porque 
depende da vida de cada um, mas sempre a gente se reúne para fazer uma 
coisa. Por exemplo, vai haver uma feira, a gente vem para cá organizar toda 
essa mercadoria, sempre tem um grupo que vem para cá. Há interesse, 
porque se eu faço determinadas peças e me perguntam sobre outras eu 
indico quem sabe fazer. Então há interesse. É pouca, a gente se comunica 
bem. Agora você sabe que com todo grupo ele tem os seus encraves, não 
é? Se você tem no grupo, vamos dizer 20 parceiros, todos não se dão bem, 
isso é normal na nossa vida do dia a dia, não é? (CAFRAN, 72).  

 

Considerando a questão da cooperação nas outras duas entrevistas de 

nosso estudo, as respostas explicitam expressões que falam por si: ‘cada macaco 

no seu galho’, só faço para mim’, individualismo, desunião. 

 

Na Associação há muita distância de sociativismo, (sic), ‘cada macaco no 
seu galho’. Elas dizem: ‘- Eu faço em casa’. Porque às vezes a gente diz: ‘- 
fulana, você podia fazer esse risco para mim? Você risca bem, eu não sei 
riscar’. ‘- Não, eu só faço para mim’. Aí elas se distanciam da gente. Tem 
essa história de ‘só faço para mim’. ‘- O que eu sei eu faço para mim e 
ensino a quem não sabe’. Foi quase isso que eu respondi, não é? (DARO). 
 
Individualismo muito grande, muito forte o individualismo. A questão de não 
passar informações para as outras. Eu acho que é medo da competição. 
Inclusive ali na Famuse passa um questionário no penúltimo dia, penúltimo 
e último, para saber quanto você vendeu, e de acordo com as vendas eu 
acho que seria a minoria que iria acontecer isso, por exemplo, na questão 
de empréstimo. Então se a feira tem uma renda tal, então com certeza é 
liberado empréstimo, mas elas têm medo de falar quanto vendeu, algumas 
falam, outras não. E se eu quero uma informação de onde ela comprou um 
tecido mais barato elas não falam. Se a “renda renascença”, que a gente 
compra de Pernambuco. Eu passei muitos anos aqui atrás de saber quem 
era que vendia, e quando eu falava: ‘ - Não, veio ontem. Não, veio a 
semana passada’. E nunca eu tive que ir lá. Então existe uma desunião 
muito grande entre as sócias, existe sim. (MAÍRA, 59). 

 

As atitudes de individualismo e de competição entre artesãs fazem com que 

os saberes já construídos como experiência de vida não possam ser compartilhados 

e confrontados com novas experiências nas interações e no trabalho em grupo e, 

assim, colaborarem na formação. Os saberes, considerados saberes da formação, 

são aqueles elaborados nas experiências de formação organizadas pelo próprio 

grupo ou por organizações externas. São percebidos na capacidade de formulação e 
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construção de ideias, na sistematização de conhecimentos empíricos, no uso de 

novos instrumentos e, são compartilhados, apenas, quando há cooperação. 

Quando questionada se havia cooperação e como ocorria no trabalho, a 

entrevistada Cafran (72) se referiu ao tempo e ao ritmo flexíveis que consegue na 

produção, organizado de forma descentralizada, individual, domiciliar em que ela e 

suas colegas bordadeiras se comunicam por telefone. Comparecem à Associação 

para oficinas e existem reuniões à tarde. 

 

[...] a gente não trabalha aqui no grupo [...], o nosso trabalho não é 
centralizado aqui, é individual em cada casa. Mas no telefone a gente se 
comunica. Geralmente as nossas reuniões são à tarde, geralmente 3 horas. 
Geralmente obedecem ao horário comercial: De 7h às 11h ou 7:30 às 11:30 
de 13:30 às 17:30. Não tem os dois horários. Quando vem aqui para oficina, 
mas na sua casa você tem 10h. Tem 10h você trabalha o que você acha 
que puder trabalhar. Quando chega a hora de eu estar fazendo uma coisa 
eu procuro muito porque meu trabalho tanto eu posso fazer sentada como 
eu posso fazer em pé, então uma hora eu estou sentada quando tenho que 
ir para a máquina eu tenho de me sentar, mas eu aproveito [...]. É só uma 
questão de adaptação. (CAFRAN, 72). 

 

A bordadeira Mahe (56) ressalta que o trabalho em casa é flexível, de 

acordo com a sua disponibilidade, mas, quando se trata de atender a encomenda, o 

trabalho é na associação no horário fixado e em casa para dar conta. 

 

Sozinha é à vontade, você está na sua casa, você trabalha a hora que der 
certo. Agora quando tem a encomenda a gente vem para cá e tem horário 
fixo de tal a tal. Tem que ser aquele horário fixo. Mas em casa você trabalha 
à vontade. O horário é você quem manda. […] Às vezes eu trabalho até não 
sei que hora da noite para dar conta de uma encomenda que vem e tem 
que dar conta. (MAHE, 56). 

 

Outra situação de trabalho cooperativo na associação é citada na entrevista 

de Maíra (56) e acontece na preparação de material para as feiras. Uma crítica 

acompanha porque as bordadeiras que participam nessa época [afinal se interessam 

em vender seus bordados]122 não aparecem na Associação para cooperar. 

 

[...] eu acho que deveria existir mais cooperação, principalmente das 
bordadeiras, das sócias. Porque se restringe em quem? [...] e já que todas 
usufruem mais do que participam como sócias, por que só na época de 
feiras é que elas vêm pra cá, aí passa a noite, passa o dia só arrumando o 
seu material? [...] Por que uma não vem e faz a limpeza disso aqui? [...] por 

                                                           
122 Outro exemplo de cooperação relacionado a interesse específico é citado em entrevista: “[...] na 
aquisição da matéria-prima elas se juntam, quatro a cinco pessoas, mandam pegar o produto em 
outros centros comerciais que é mais barato, por exemplo, em Fortaleza.” (MAÍRA, 59). 



 

 

261

que precisa pagar uma funcionária ali?[...] Por que ela não vem passar o dia 
ali colocando, bordando e atendendo as pessoas que chegam? Por que não 
são todos os dias que se vendem bordados aqui? Por que é que elas não 
enchem aquela loja de mostruários? Cada uma coloca um mostruário. São 
vinte e tantas pessoas que tem ali. [...] (MAÍRA, 59). 

 

Aspectos críticos são apontados, tais como: isolamento ou individualismo, 

competição, falta de confiança, falta de colaboração, tudo isso pode ser entendido 

como ausência de cooperação. 

 

Nosso grupo da Associação é muito isolado, é isolado mesmo. Na 
Associação todas individuais, cada uma trabalha em casa. Ninguém quer 
trabalhar junto, mesmo aquelas que fazem alguma atividade à mão: ‘ – não, 
não vou para Associação não. Eu fico em casa mesmo’. Elas respondem 
isso. [...] Eu acho que é de proteção para gente não saber o que ela está 
fazendo. Passa a cópia [design/risco do bordado] para as outras. Ela segura 
aquela cópia. Eu não, eu tenho o maior prazer. Alguém gostou desse meu 
trabalho aqui? ‘ – você me dá prá eu tirar a cópia? ’ Dou, não tem nada a 
ver. Nós estamos numa evolução, essa história de só aprender, não. A 
gente está evoluindo. (DARO, 73). 

 

A entrevista de Maíra (59) se refere à desunião até para tratar do “preço da 

bordadeira ao dia” ou do ”preço da peça” que não existe. 

 

Aí o que é quê acontece, o preço de uma peça não existe também uma 
combinação, elas são altamente desunidas. Por exemplo, uma peça de 2m 
deveria ser pago tanto, então não existe, há uma diferença muito grande de 
preço. (MAÍRA, 59). 

 

O esvaziamento da sede da Associação é objeto de indagações da 

bordadeira ao responder sobre a cooperação das bordadeiras associadas e resulta 

em proposta. O melhor uso do espaço da Associação é objeto de sugestão em 

entrevista por Maíra (59)123 para que as bordadeiras possam divulgar e comercializar 

seus produtos durante o ano inteiro. Essa é “uma visão de trabalho” que as artesãs 

ainda não têm.  

 

Existe um espaço para a comercialização, então se as artesãs chegassem a 
conclusão e colocassem a mercadoria delas aqui, tanto aqui como na 
Associação isso iria existir uma divulgação maior. Elas iriam estar aqui e 
elas não precisavam de pagar funcionário porque existia uma todo dia, por 

                                                           
123 Quando se aposentou, há pouco mais de três anos, Maíra resolveu abrir a sua loja de bordados 
(atualmente, enfrenta as dificuldades de ser uma pequena empresária, como lidar com as 
dificuldades do mercado, da produção e da circulação). Sua loja revela uma parcela representativa 
dos bordados que são feitos em Caicó: enxovais e roupas repletos de matizes e de bordados em 
richelieu.  
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exemplo, uma semana uma vinha outra semana outra vinha. Elas não têm 
visão de trabalho, elas não têm essa visão. (MAÍRA, 59). 

 

A sugestão foi desenvolvida como “perspectiva de atender ao público”, 

sendo que Maíra (59) propõe que a Associação e a Cooperativa criem um “núcleo 

de produção”, “capaz de fazer as encomendas que recebem”. 

 

Esse núcleo de produção seria dinamizado pela Associação ou pela 
Cooperativa, porque nós temos máquinas. Elas só funcionam quando vão 
dar curso e elas podiam servir ao núcleo de produção. Não precisa vir 30 
pessoas nem 20 não. Bastava um núcleo. Começava com um núcleo de 3 
ou 4 pessoas tanto na máquina industrial como no acabamento final.[...] o 
núcleo de produção seria muito importante por quê? Porque o bordado já 
está difundido, [...] a Cooperativa na questão de pedidos de 500 peças, por 
exemplo, pediram essa semana 100 peças, hoje já recebi um telefonema 
que querem 200, para o dia 10 de julho. Se tivesse aqui um núcleo de 
produção seria rápido, ela não ia perder tempo [...]. Então as sócias daqui 
que são empresárias e não disponibilizam suas bordadeiras para fazer o 
pedido da própria Associação e Cooperativa enquanto sócias; então a 
dificuldade maior [para a qual] um núcleo de produção seria a solução para 
essa elaboração desse pedido, o cumprimento desses pedidos. Seria isso. 
(MAÍRA, 59). 

 

Compreender as razões pelas quais as artesãs cooperam, ou não, implica, 

sem dúvida, o empenho em realizar análises mais detalhadas. Estudando a 

participação de mulheres em empreendimentos de economia solidária, Guérin 

(2005) entendeu que as mulheres são conduzidas a essas experiências; num 

primeiro momento, buscando um meio de aliviar suas obrigações e conseguem isso 

por meio de seu compartilhamento e da melhoria de seu cotidiano. No entanto, o 

que, de fato, vai definir a participação delas serão suas necessidades concretas de 

vida, já que, para isso, nem todas as atividades geradoras de renda na economia 

solidária são plenamente satisfatórias. Por outro lado, há outras necessidades e 

expectativas diferentes que essas artesãs têm de acordo com sua instrução, divisão 

das obrigações familiares e condições socioeconômicas, particularmente com as 

mudanças atuais nos níveis de pobreza na região e no país a partir de políticas 

sociais e de algumas mudanças econômicas. 

Em alguns trechos das entrevistas, os relatos das bordadeiras são bastante 

reveladores da importância do trabalho de bordar para o grupo familiar e para elas. 

O trabalho gera satisfação, alegria, prazer e realização, não parecendo constituir um 

fardo, tampouco pode ser definido exatamente como um trabalho marcado pela 

alienação. Embora observemos que alguns aspectos da relação capital e trabalho 
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não são de conhecimento das bordadeiras, há uma estreita relação entre elas como 

sujeitos e o objeto de seu trabalho, o bordado. Esse produto de cada artesã que o 

faz traz a marca da subjetividade de quem o produz. Não apenas as condições 

materiais estão ali marcando a peça de bordado, mas também a vontade e a criação 

individual das bordadeiras. O trabalho de bordar lhes permite criar e assim lhes 

favorece a condição de serem elas mesmas, muito mais do que adquirir e ter bens 

materiais. 

Na entrevista de Daro (73), podemos perceber com que atenção e 

sensibilidade ela se refere a um momento de seu trabalho ao atender a um cliente e 

de como, a partir das escolhas dele, ela cria o bordado desejado por ele e, para ela, 

bastante prazeroso.  

 

Eu digo: ‘- como você quer? Você vai-me dizer como quer e eu vou tentar 
expor no tecido. Você me dá a cor da linha porque tem que ter uma 
tonalidade de linha, né? E os tamanhos’. Agora eu vou criar, está lá na 
revista, eu vou escolher isso aqui. Quando a pessoa escolhe esse bem 
difícil eu digo: ‘ – é muito difícil, no começo é, mas dá prá fazer’. Eu gosto 
de fazer o mais difícil, porque aquele difícil poucas pessoas fazem, sabe? 
Eu quero uma borboleta. Eu vi uma borboleta X em tal canto. Eu digo: 
‘_você traga a borboleta que eu vou colocar as minhas ideias’. É tanto que 
eu bordei agora ultimamente uma historinha com borboletas; dez 
borboletas: são cinco de um lado e cinco de outro e a borboleta tem os 
detalhes, você tem que formar asa, tem que formar o propriamente dito 
corpinho da borboleta, os detalhes, mostrar uma perna que se mostra no 
bordado. Então tem detalhes. Então é aquele estilo que eu gosto de fazer. É 
um desafio. (DARO, 73).   

 

Esse relato na entrevista de Daro (73) e outros similares já apresentados 

neste estudo, são relevantes ao indicarem que as bordadeiras dedicam-se e se 

colocam num fazer que remete aos saberes, à imaginação, à conversação e à 

realização, que correspondem ao processo de desalienação do trabalho que essas 

mulheres provavelmente experimentam. Encontramos similaridade na pesquisa 

realizada por Silva (1998) sobre o trabalho de mulheres fiandeiras, tecelãs e oleiras 

em unidades camponesas do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. 

O trabalho, numa perspectiva ampliada, pode ser compreendido a partir de 

uma distinção pensada por Hannah Arendt (2005a) acerca das atividades do animal 

laborans, do homo faber e do homem de ação, assim como de seu significado para 

a afirmação da liberdade humana e da dignidade da política. Arendt assinala a 

importância da completa inversão de posições entre vita contemplativa e vita activa. 

Acrescenta que, na vita activa, distinguem-se três atividades humanas: o labor, o 



 

 

264

trabalho ou a fabricação, a ação124 e as três condições humanas: a própria vida, o 

pertencer-ao-mundo ou a mundanidade,e a pluralidade. 

 

Seja como for, a experiência fundamental que existe por trás da inversão de 
posições entre a contemplação e a ação foi precisamente que a sede 
humana de conhecimento só pôde ser mitigada depois que o homem 
depositou sua fé no engenho das próprias mãos. Não que o conhecimento e 
a verdade já não fossem importantes, mas só podiam ser atingidos através 
da ‘ação’, e não da contemplação. (ARENDT, 2005a, p.303). 

 

Ao privilegiar a ação, criticar a era moderna e a importância que foi atribuída, 

nessa época ao trabalho, colocando-o, acima de todas as outras atividades, Arendt 

(2005a) tenta resgatar o que seria um verdadeiro espaço público, plural e autônomo, 

de deliberação e de iniciativa.  

O labor é a atividade que se relaciona às necessidades vitais produzidas, e 

se caracteriza por exigir a participação efetiva do corpo para garantir a subsistência, 

atividade do animal laborans que toma as coisas boas da natureza e se mistura com 

elas ao laborar e consumir, ou seja, participa, efetivamente, com o corpo na 

produção e no consumo. A atividade do labor tem como condição humana a própria 

vida. Um bom exemplo disso, utilizado pela autora, é o do lavrador que amanha o 

solo para tirar daí o sustento. Grande parte do que produz é consumido no próprio 

processo de laborar e, findo o ciclo natural entre preparar o solo, plantar, colher e 

consumir nada mais resta do seu esforço doloroso, sendo preciso iniciar, 

novamente, todo o processo, visto que o labor “preso à engrenagem do movimento 

cíclico do processo vital do corpo, não tem começo nem fim” (ARENDT, 2005a, 

p.156).  

Integrando o nosso estudo, tomamos, para reflexão, trecho de entrevista que 

descreve o labor da bordadeira terceirizada, por encomenda, utilizando sua máquina 

em casa, subcontratada por uma empresária do bordado para fazer grande 

quantidade de uma mesma peça em curto período de tempo: [...] ela não trata a 

bordadeira como uma trabalhadora, como uma pessoa que precisa. [...] Ela não 

lembra que ela passou sono, que ela deixou outra atividade para desenvolver aquela 

peça no dia que ela quer. Então, entendeu, não trata como ser humano” (MAÍRA, 

59). 

                                                           
124 Há uma polêmica em relação à tradução da obra de Arendt (2005a), sendo também utilizada a 
sequência trabalho, obra ou fabricação e ação. No entanto, os sentidos são os mesmos.  
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O trabalho, por outro lado, é a atividade exercida pelo homo faber que vê a 

natureza como a fornecedora de materiais que passam a ter valor com o trabalho 

que ele executa sobre a matéria que lhe chega às mãos. O processo de fabricação, 

que tem começo e fim definidos, é uma atividade na qual participa em alto grau a 

capacidade cognitiva do artífice que fica, a sós, com a imagem, o modelo mental do 

futuro produto que irá produzir e, após produzi-lo e compará-lo com a imagem que o 

orientou, caso queira, pode livremente destruí-lo. A atividade do trabalho ou 

fabricação tem, como condição humana, o pertencer-ao-mundo ou a mundanidade. 

É o caso, por exemplo, da construção de uma casa e da casa que se constrói, da 

peça de bordado, do exame médico, da obra de arte em cuja produção concorrem a 

contemplação do modelo que se quer produzir, a fabricação e a comparação da obra 

feita com a imagem que a inspirou.  

No nosso estudo de caso, consideramos trecho de entrevista de uma 

bordadeira em que ela se refere aos instrumentos, às aprendizagens, aos saberes, 

às mudanças e inovações que ocorrem na prática do bordado e às necessidades de 

aperfeiçoamento, objetivo dos cursos da ABS. Importante, nessa referência, é a 

exigência de criatividade para um bordado “mais bonito” que se exemplifica pelo 

curso de colorido. 

 

Acontece o seguinte, a gente de vez em quando faz um curso. Vamos dizer 
que agora é o curso de colorido porque para poder renovar a pintura tem 
que ficar uma coisa assim tudo tem que ser renovado. Antigamente o 
bordado era diferente [...] só tinha o bordado à mão, hoje em dia já tem a 
máquina. Tem a industrial também que ajuda, mas continua o bordado à 
mão e o bordado à maquina doméstica [...] é bom a gente sempre ter os 
cursos para ir e aperfeiçoando cada vez mais. A bordadeira aprende a 
bordar mesmo em casa, ela aprende a praticar em casa, ela fica praticando, 
mas aí vem um bordado diferente, tem que ter uma criatividade para poder 
aquele bordado ficar cada vez mais bonito. (MAHE, 56). 

 

Outro trecho de entrevista de Tear, constante do nosso estudo de caso, 

descreve uma oficina de bordado antigo que resgata histórias de vida e peças de 

bordado de outras épocas encontradas em casa, bem como experiências das 

artesãs participantes. O objetivo do curso é recriar e montar peças de bordado de 

casamento, noivado, bodas de prata, de ouro de outras épocas, atendendo à 

encomenda do SESC. Nessa referência, destaca-se a relação entre trabalho, 

subjetividade e identidade, bem como a compreensão de que o trabalho ou 

fabricação é criação e envolve a concepção (capacidade cognitiva) de quem produz 
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ou produziu ou irá produzir: interessante é que possibilita diferenciar a criação de 

sua cópia e os seus respectivos contextos sociais e históricos.  

 

A gente faz uma oficina, que faz uma inovação, então nasce delas mesmo 
aquele desejo de [...] resgatar [...] Pronto tem peças em casa de 
antigamente. Então desse jeito eu nunca fiz aquele bordado que quando 
minha mãe era pequena ela falava. O copo de leite bem feito, então a gente 
aproveita aquilo ali e vai ministrar. Então às vezes surge de uma 
necessidade, de uma saudade, está na história de vida delas, experiências 
delas, até do vestido que ela vestiu quando era criança. É vontade de 
montar, de recriar, e de mostrar. [...] Então uma vai complementando a 
outra. Agora nós estamos com encomenda para o SESC, casamento, 
noivado. A gente faz aquela peçazinha e coloca um emblema, as iniciais, o 
nome, as iniciais, mas tem outro nome. Bodas de prata, de ouro, então a 
gente bota o monograma da sua letra. (TEAR, 58). 

 

A ação é a atividade política por excelência, possível, apenas, de acontecer 

na pluralidade do convívio humano, e o único instrumento válido para sua realização 

é o uso da palavra. “Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de 

que os homens vivem juntos; mas a ação é a única que não pode sequer ser 

imaginada fora da sociedade dos homens” (ARENDT, 2005a, p.31). Na experiência 

da polis, a ação e o discurso separaram-se e tornaram-se atividades cada vez mais 

independentes. A ênfase passou da ação para o discurso e para o discurso como 

meio de persuasão, não como forma especificamente humana de responder, replicar 

e enfrentar o que acontece ou o que é feito. “O ser político, o viver numa polis, 

significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através de 

força e violência” (ARENDT, 2005a, p.35). 

É característico de a ação política possuir um começo definido e um fim 

imprevisível. Alguém que inicia algo que dependa de que seus pares sejam 

persuadidos unicamente pela palavra, da necessidade, da importância, da 

viabilidade ou da justeza de uma causa, não pode ter certeza dos resultados que 

atingirá. O homem de ação depende inteiramente dos semelhantes, assim como o 

animal laborans necessita de que outros disponibilizem os meios que lhe 

possibilitem suprir as necessidades da existência.  

Diferentemente do labor e do trabalho/fabricação, atividades que podem ser 

realizadas na privacidade, a ação política, a atividade do político, do homem de ação 

- que contrasta com o homem de teorias, a exemplo do cientista político ou do 

filósofo que encontra mais satisfação na contemplação que na ação - só tem sentido 

se for realizada no espaço público, no campo do diálogo e da construção de 
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consensos em torno do bem comum. Ou seja, ação tem como condição humana a 

pluralidade. O homo faber, por sua vez, estabelece a própria esfera pública, o 

espaço que possibilita o intercâmbio de bens e produtos. “A esfera pública do homo 

faber é o mercado de trocas, no qual ele pode exibir os produtos de sua mão e 

receber a estima que merece” (ARENDT, 2005a, p.174). O animal laborans, por 

outro lado, devido à sua natureza gregária, não é capaz de construir e habitar uma 

esfera pública. Ele habita o mundo artificial idealizado e criado pelo homo faber, que 

retira da natureza o que necessita para criar o mundo artificial do animal laborans. 

Um bom exemplo do poder e do engenho do homem moderno sobre a natureza são 

as diversas formas de produção de energia. Partindo da queima de combustível 

orgânico chega à produção e controle da energia advinda de fusões nucleares. 

Segundo Arendt (2005a), o homem moderno totalmente imbuído da ética 

que possibilitou o sucesso do modelo capitalista de produção e gozando das 

facilidades proporcionadas por ferramentas cada vez mais aperfeiçoadas, confunde 

a luta por sobrevivência (labor) com a falsa ideia de liberdade e felicidade, 

despercebido que está de que os produtos do trabalho, originariamente destinados 

ao uso (artesanato), passaram a ser produtos do labor (industrializados), destinados 

ao consumo, conforme a lógica capitalista. Ele se satisfaz em consumir e relega 

para um plano de menor importância as outras atividades e capacidades humanas 

que podem tornar a existência mais significativa, a vida mais digna de ser vivida. 

Ao longo deste estudo, analisamos como o trabalho moderno, atividade que 

se exerce na esfera pública, definido e reconhecido como útil com diferentes formas 

de remuneração, de contratação e de implementação de direitos de força de 

trabalho, tem empobrecido o sentido mais pleno da vida humana. 

Segundo Arendt (2005a), o que determina a singularidade e a 

individualidade de cada um dos homens não é simplesmente o fato de existir 

corporalmente, mas sim o fato de que os homens agem e esses atos podem ser 

acompanhados de discursos e narrações que dão conta da ação empreendida, 

revelando também o agente. Ou seja, o homem se distingue de seus semelhantes 

pela capacidade que tem de realizar a própria história a qual não teria sentido se 

não houvesse os meios para torná-la de conhecimento público. 

De nosso estudo, a entrevista da bordadeira Tear nos remete aos sentidos 

da ampliação da rede de associações e cooperativas, que se justificava por não 

mais haver um programa de governo voltado para o artesanato, incluindo o bordado. 
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Quando foi em 2001, nós começamos a trabalhar a região do Seridó [...]. 
Cada município tinha a sua potencialidade, cada município tinha a sua 
organização e naquele momento o Governo estava quase aniquilado, sem 
nenhuma proposta para o artesanato do Rio Grande do Norte e 
principalmente do Seridó. O Seridó, toda vida foi aquela região mais forte, 
mais reerguida, que luta; então nós criamos o comitê, o Cracas - Comitê 
Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó que foi 
legalizada em 2001. (TEAR, 58). 

 

Entre as bordadeiras, o design, 

na linguagem comum conhecido como o 

risco ou o desenho do bordado, é 

extremamente importante não apenas 

por nele estar o sentido da criatividade 

de quem borda, mas também por trazer 

a realidade cultural, a tradição da arte e 

do artesanato local. A entrevista da 

bordadeira Maíra (59) expressa um 

fragmento da ação realizada no âmbito da Associação, de narrativas que dão conta 

dessa ação empreendida, revelando, também, agentes e novas ações construídas 

no campo dos consensos. 

 

A Associação geralmente ela, junto com o Sebrae [...] procura trazer 
pessoas de fora para implementar aqui cursos de design; e mesmo que aqui 
não tenha sido assim, bem proveitoso, porque quem é de fora, quem vem 
fazer um curso desses, não conhece a nossa realidade, que eu sou, como 
pesquisadora, eu sou contra. Porque aqui nós temos pessoas qualificadas 
para isso, nós conhecemos a nossa realidade. Então não precisa de seu 
fulano arquiteto vir fazer um design aqui porque ele vai puxar prá área dele. 
Então isso nos deu a oportunidade de criarmos design, de implementar a 
Associação na questão da fauna e flora; principalmente aquelas espécies 
de animais e vegetais que estavam extintos ou semi extintos, bordando no 
nosso dia a dia, nas nossas peças vendáveis, só que para isso nós 
resgatamos, eu não sei nem se ainda usa essa palavra resgatamos.[...] Nós 
recuperamos pontos que já estavam esquecidos no nosso bordado. Porque 
esses pontos eles tinham chegado aqui na região, tinham sido elaborados 
quando essa arte foi trazida pelos portugueses pelas mulheres portuguesas, 
no final do século XVIII e início do século XIX. Então com a evolução, com o 
aparecimento de outros motivos florais, com a competição da China e 
mesmo o próprio bordado do Ceará, esses pontos foram esquecidos. Então 
existia uma carreira, uma corrida muito grande para suplantar essa 
competição, principalmente a do Ceará. Então com essas criatividades, com 
essas implementações, nós começamos a olhar para nós mesmos; o que é 
que nós temos - muita coisa bonita, - por que é que nós vamos copiar? Por 
que nós não fazemos no nosso dia a dia, o que a gente vê, está ao nosso 
alcance? Então existe essa implementação, essa inovação através dos 
cursos de qualificação e requalificação, criando outros designs que agora 

 
Figura 10:  Toalha de mesa 
Fonte: Iracema (2011) 
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nós estamos tentando diminuir o motivo. Por que? Porque a mão de obra é 
muito cara e não precisa. Muitas vezes a gente deixa de vender um pano de 
bandeja, uma peça por que? Porque lá fora nós sabemos a conservação, a 
preservação, como manter uma peça, mas o turista lá fora ele não sabe, ele 
não sabe. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando 
fazer, através de cursos e mais cursos aqui na Associação, é criar um 
design que seja adaptado ao dia a dia da modernidade das pessoas. Da 
carreira, dessa corrida contra o tempo. Então vai tornar o nosso produto 
mais barato, a mão de obra mais barata e também vai ser mais vendável. 
(MAÍRA, 59).  

 

 

 

Percebemos, então, que os agentes se revelam nos atos de discutir o design 

do bordado, avaliam condições e decidem como agir.  

Se a revelação do agente não ocorre no discurso, segundo Arendt (2005a), 

a ação perde seu caráter específico, tornando-se um feito como qualquer outro; 

passa a ser, apenas, um meio para atingir um fim, tal como a fabricação é um meio 

de produzir um objeto. Isso ocorre sempre que deixa de existir convivência, quando 

as pessoas são meramente “pró” ou “contra” os outros, e, assim, o discurso pode se 

tornar mera conversa ou mesmo discussão violenta. 

 

Sem o discurso, a ação deixaria de ser ação, pois não haveria ator; e o ator, 
o agente do ato, só é possível se for, ao mesmo tempo, o autor das 
palavras; e, embora o ato possa ser percebido em sua manifestação física 
bruta, sem acompanhamento verbal, só se torna relevante através da 
palavra falada na qual o autor se identifica, anuncia o que fez, faz e 
pretende fazer. (ARENDT, 2005a, p.191). 

 

Por outro lado, a autora sustenta que, apenas, o intercâmbio constante entre 

os homens, por meio da ação e da fala, cria o mundo verdadeiramente humano. 

  

Figura 11: Bordado feito à máquina doméstica 
Fonte: Iracema (2011) 

Figura 12: Bordado feito à máquina doméstica  
Fonte: Iracema (2011) 
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Nesse sentido, retomamos o pensamento de Freire (2003)125 segundo o qual, 

homem e mulher, sujeitos de seu contexto, são essencialmente dialógicos, 

construtores de linguagem, aprendizes na vida e para a vida, que, na interação 

constante com o meio, consigo mesmo e com o outro, enquanto seres inacabados e 

históricos constroem coletivamente processos de humanização. 

 

O labor assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida da 
espécie. O trabalho e seu produto, o artefato humano, emprestam certa 
permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero 
do tempo humano. A ação, na medida em que se empenha em fundar e 
preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para a 
história. (ARENDT, 2005a, p. 16). 

 

Nos termos propostos por Arendt (2005a) para a ação política embora a ABS 

reúna as bordadeiras e constitua um espaço de convívio, de troca, de pluralidade e 

de relativa cooperação, não há reais condições de decisão mediante diálogo e 

persuasão. 

Como a ação política depende do diálogo e da construção de consensos em 

torno de objetivos compartilhados no espaço público – ABS, o pensamento de 

Arendt (2005a) possibilita questionar os obstáculos que ainda persistem para as 

bordadeiras realmente atuarem como construtoras de suas histórias de trabalho e 

vida. 

Para a continuidade de nossa reflexão, buscamos alguns tópicos do trecho 

anterior da entrevista da bordadeira Maíra que expressam as ações racionais, 

técnicas e instrumentais, que orientam o mercado e o trabalho em contraste com o 

mundo da vida do bordado. Salientamos a percepção da entrevistada de que o 

saber técnico do curso de design da área de arquitetura é distanciado da realidade e 

pouco útil. Por outro lado, ela relata a forma como na Associação foram criados 

designs a partir de bordados do cotidiano e, nesse sentido, demonstra alguns 

saberes acerca do mercado: “[...] Nós estamos tentando [...] é criar um design que 

seja adaptado ao dia a dia da modernidade das pessoas. [...] Então vai tornar o 

nosso produto mais barato, a mão de obra mais barata e também vai ser mais 

vendável” (MAÍRA, 59).  

Essa relação entre o saber vivido, o saber técnico e o mercado pode ser 

entendida pela teoria de Jürgen Habermas (1988), que compreende a sociedade em 

                                                           
125 Ver Capítulo 2. 
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dois mundos complementares: o mundo da vida é a dimensão das sensações, das 

maneiras, dos sentimentos, da comunicação, dos acontecimentos, da cultura e do 

entendimento entre os sujeitos; o mundo sistêmico é a esfera do trabalho e do 

mercado orientado pela ação estratégico-instrumental capitalista. 

O mundo da vida é o cotidiano em que os indivíduos agem, se defrontam e 

se integram com suas ações e reações, relações sociais, interpessoais, 

intersubjetivas e comunicativas;  o mundo do sistema confere uma integração 

sistêmica regulada pelo mercado e pela racionalidade econômica. Embora interajam, 

o mundo vivido é fragilizado, adaptado ou sofre tentativa de colonização e 

“tecnicização” pelo mundo sistêmico através da ciência, da técnica, da razão 

instrumental, da burocratização e do trabalho organizado de forma racional.  

Habermas (1988) considera que trabalho e interação são dois aspectos-

chave do processo de autoformação dos seres humanos em sociedade e resgatou a 

interação como o agir comunicativo mediatizado simbolicamente. O mundo do 

trabalho ficou encapsulado no mundo do sistema e desse modo, ao seguir uma 

racionalidade técnica instrumental, o mundo do trabalho seria corresponsável pela 

fragmentação do mundo da vida provocada pelo mundo sistêmico. Na busca de uma 

alternativa emancipatória, é a razão comunicativa que poderia restabelecer a 

harmonia do ser humano consigo mesmo e com o mundo, possibilitando uma troca 

entre a relação sujeito-objeto pela linguagem-mundo. Esse novo paradigma está 

centrado na argumentação e contra-argumentação dos indivíduos, na linguagem, na 

fala, na construção de uma situação ideal de fala, em que todos tenham vez e voz, 

no consenso e na intersubjetividade, ou seja, relação sujeito-sujeito; é uma razão 

comunicativa intersubjetiva que caminha à margem da condição instrumental e se 

baseia no entendimento mútuo de ouvintes sobre o mundo objetivo, social e 

subjetivo.  

O pensamento de Habermas (1988) tensiona a relação das bordadeiras com 

as exigências das “empresárias” do “mercado”, dos patrocinadores, dos 

capacitadores, dos financiadores e dos clientes. 

As entrevistas das bordadeiras nos revelam que elas percebem seus 

saberes, sendo, às vezes, deixados à margem enquanto tentam lhes ensinar 

conhecimentos e técnicas que não fazem parte de seu dia-a-dia ou que elas ainda 

não veem como aplicar na realidade em que trabalham. Trata-se, então, da lógica do 

mundo sistêmico capitalista que desqualifica os saberes do mundo vivido, quando 
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essas duas dimensões precisam estar integradas de forma solidária para responder 

às necessidades sociais. Nas ações vitais, na vita activa, mais do que vencer, o que 

importa é vencer com o outro, é convencer por meio do diálogo. 

Pelo nosso estudo, percebemos no comportamento da bordadeira Daro (73), 

uma certa empatia com o cliente, expressa na fala abaixo: 

 

Como você quer? Você vai-me dizer como quer e eu vou tentar expor no 
tecido. Você me dá a cor da linha porque tem que ter uma tonalidade de 
linha, né? (DARO, 73). 
 
Eu gosto de fazer o mais difícil, porque aquele difícil, poucas pessoas 
fazem, sabe? Eu quero uma borboleta. Eu vi uma borboleta X em tal canto’. 
Eu digo: ‘- você traga a borboleta que eu vou colocar as minhas ideias’. É 
tanto que eu bordei agora ultimamente uma historinha com borboletas; 9 
borboletas, são cinco de lado e cinco de outra e a borboleta tem os 
detalhes, você tem que formar asa, tem que formar o propriamente dito o 
corpinho da borboleta, né? Os detalhes, mostrar uma perna que se mostra 
no bordado. Então tem detalhes. Então é aquele estilo que eu gosto de 
fazer. É um desafio. (DARO, 73). 

 

Ainda considerando o pensamento de Habermas (1988), refletimos que o 

bordado foi introduzido e se tornou atividade econômica no Seridó (Caicó) no 

“mundo da vida” mas houve uma integração sistêmica (via associação, feiras, 

cooperativas, competição no mercado, terceirização, tecnologia e outras formas de 

racionalidade econômica analisadas nesta tese. 

Entendemos, nas entrevistas das bordadeiras, que o trabalho de bordar está 

muito enredado em suas vidas com o seu sentido mais fundamental – o de 

realização do ser humano –, ainda que fragilizado pelas relações capitalistas atuais, 

esse trabalho não assume plenamente a forma de trabalho alienado, fetichizado. A 

ação, nesse sentido, é uma das categorias fundamentais para a emancipação 

humana e representa, não só o alcance de uma relativa autonomia enquanto 

capacidade de conduzir o próprio destino, como também a expressão da 

singularidade individual. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A utopia da emancipação permeia atravessa o desenvolvimento desta tese 

que aborda a dimensão educativa em empreendimentos econômicos alternativos à 

organização e à gestão tipicamente capitalistas. Consideramos utopia pela 

discussão de Boaventura Santos (2002a, p.254) com base no “princípio esperança” 

(BLOCH, 2005, p.22) que destaca o sentido da “utopia concreta” vinculada ao 

processo em sua tendência, como tensão do que está iminente acontecer, mas é 

tolhido; e, em sua latência, como elemento correlato das possibilidades reais 

objetivas ainda não concretizadas no mundo (BLOCH, 2006).  

Conflitos e possibilidades se cruzam nos empreendimentos organizados e 

geridos pelos próprios trabalhadores, que buscam preservar princípios e valores, tais 

como: a autogestão, ao invés de heterogestão; a cooperação, no lugar da 

competição; a substituição do individualismo pela solidariedade e a centralidade do 

trabalho e não do capital. Denominados empreendimentos econômicos solidários 

(EES), como alternativas concretas de organização e gestão do trabalho, em seus 

diferentes espaços e tempos sociais, neles se desenvolvem processos educativos, 

de aprendizagem e de construção de saberes no e pelo trabalho. A inquietação de 

Meszáros (2004, p.5), refletida no questionamento a seguir, alerta-nos todo o tempo 

acerca dessa educação: “será ela conducente à autorealização dos indivíduos como 

‘indivíduos socialmente ricos’ humanamente (nas palavras de Marx), ou está ela ao 

serviço da perpetuação, consciente ou não, da ordem social alienante e finalmente 

incontrolável do capital?” 

Por outro lado, esses processos educativos de aprendizagem e de 

construção de saberes no e pelo trabalho, em redes de trocas de experiências no 

espaço de um EES, criam elementos de uma cultura do trabalho muito peculiar aos 

trabalhadores que ali atuam. Determinada, em última instância, pelas relações de 

produção, a cultura do trabalho se salienta pelos aspectos éticos e políticos das 

relações sociais em que se opõem os valores definidores de propriedade, de 

produção e de valorização ou de acumulação de capital. Em síntese, a cultura do 

trabalho abrange propriedade privada, mercado, acumulação de capital, 

heterogestão, individualismo, competição versus propriedade coletiva, comunidade, 

distribuição de capital, autogestão, participação, cooperação, solidariedade. O alerta 

do autor supramencionado amplia-se quando ele faz referência à concretização ou 
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não de uma lógica diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em 

uma práxis cotidiana de formação do sujeito coletivo. 

Nesta tese, investigamos saberes e processos pedagógicos em um 

empreendimento organizado e gerido por trabalhadoras na ABS, localizada em 

Caicó no estado do Rio Grande do Norte. Assumimos o objetivo de analisar de que 

forma saberes e processos pedagógicos, na perspectiva da práxis educativa, foram 

sendo elaborados quando artesãs e artesãos tentavam construir uma alternativa 

emancipatória na organização e na gestão de trabalho com base nos valores 

solidários, de participação, autogestão, cooperação e solidariedade, concretizando 

ou não uma cultura de trabalho de novo tipo.  

Nossa proposição central é de que, nos processos de organização e gestão 

de trabalho pelas próprias bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os 

processos pedagógicos (como práxis educativa) embora confrontados com 

elementos materiais e simbólicos da cultura do capital, constituem-se em elementos 

de uma nova cultura do trabalho. Assim, o horizonte para esta tese que trata das 

relações estabelecidas entre bordadeiras inseridas nas práticas de economia 

solidária popular como espaços da organização da vida e do trabalho, pode ser o 

que Freire (2003, p. 93) aponta como um sonho político. 

Essa investigação foi conduzida na forma de estudo de caso único, 

conforme orientações de Yin (2005) no âmbito da organização artesanal específica, 

considerando o contexto em que está inserida e em perspectiva crítico-dialética que 

destaca a dimensão histórica e as possibilidades de mudança e a práxis 

transformadora dos homens como agentes históricos. Consideramos as propostas 

teórico-metodológicas da sociologia das ausências, sociologia das emergências e 

tradução, orientadas para pesquisar e criar alternativas emancipatórias (SANTOS, 

B., 2002a). Essas novas lógicas contribuem para elucidar a especificidade da falta 

de oferta de trabalho assalariado bem como o desemprego que alimentam a 

expansão do trabalho informal e, ainda, para entender e expandir a criação, pela 

população, de estratégias de sobrevivência, de trabalho e renda com novas 

atividades no mercado informal através de empreendimentos solidários. 

O trabalho humano tem tríplice qualidade: revelar o homem a si mesmo, 

revelar sua sociabilidade e transformar o mundo. Ao refletirmos sobre o processo de 

produção capitalista situamos a conexão entre processo de trabalho, processo de 

formação de valor e processo de valorização. Também diferenciamos processo 
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simples de trabalho e processo de produção do capital. No processo simples de 

trabalho, a atividade visa transformar matéria natural em produto, ou seja, produzir 

valor de uso. No processo de produção do capital, pressupõe-se a produção da 

mais-valia, que demanda, por sua vez, a produção do valor (valor de troca), que só 

pode ocorrer por intermédio da produção do valor de uso. O que determina a lógica 

de funcionamento da sociedade capitalista é a subordinação do valor de uso 

(trabalho concreto) ao valor (trabalho abstrato), que é a lógica da reprodução do 

próprio valor. O valor de troca, não como o trabalho de quem o executa, mas, sim, 

como o trabalho abstratamente geral, que está inserido em um conjunto social e na 

lógica do mercado é trabalho alienado. No entanto, a alienação não ocorre só como 

resultado, mas também como processo de produção, dentro da própria atividade 

produtiva, sendo assim alienação ativa - a alienação da atividade e a atividade da 

alienação. Por um lado, destacam-se, como elementos dessa atividade de 

alienação, a transformação do próprio trabalhador em mercadoria e a desvalorização 

do mundo humano, na medida em que ocorre a “objetivação do trabalho”, ou seja, a 

perda do objeto em que o trabalhador é despojado das coisas mais essenciais não 

só à vida, mas também ao trabalho.  

Nesta pesquisa, identificamos a precarização do trabalho pela terceirização 

ou subcontratação, mediante cooperativas (incluindo as de artesanato), assim como 

outras organizações produtivas e constatamos que, em vários setores, inclusive no 

têxtil e de confecções, o trabalho domiciliar, a remuneração modesta por peça e, 

aliada à negação de qualquer direito aos trabalhadores temporários constituem uma 

verdadeira superexploração. No trabalho do bordado, vem se intensificando, 

também essa precarização, através da terceirização que ocorre pelo sistema de 

encomenda intermediada por associações e cooperativas ou “empresárias do 

bordado”. Nesse sentido, nossa reflexão considera como empreendimentos 

econômicos solidários que transcendem o capital unindo cooperação e busca de 

eficiência objetivando acumulação e crescimento para todos que ali trabalham, são 

atravessadas por contradições do capitalismo. Ponderamos que associações e 

cooperativas inseridas, organicamente, no capitalismo à medida que recriam formas 

não-capitalistas como mecanismos de exploração e contribuem para a acumulação 

de mais valia relativa de empresas capitalistas, deixam de ser empreendimentos 
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econômicos solidários126. Concordamos que é preciso resgatar o trabalho, como 

afirma Antunes (2005), dotado de autonomia e autocontrole, e que tem como 

objetivo a produção dos valores de uso sendo, dessa forma, pautado pelo tempo 

necessário; isso nos induz a perguntar sobre novas formas de trabalho na 

perspectiva de humanização e emancipação. É necessário assegurar a “atividade do 

sujeito que regula todas as forças da natureza no seio do processo de produção” 

(MARX; ENGELS, 1992, p. 42). 

Articulamos nesta tese, os elementos teóricos ou conceituais com as 

particularidades do estudo de campo dos saberes, processos educativos e uma 

nova cultura do trabalho que são investigados no estudo de caso único na ABS. 

Essa articulação ocorreu com base nas entrevistas realizadas com o propósito de 

identificar os modos pelos quais diferentes elementos dos saberes, das práticas e dos 

processos educativos construídos no interior da Associação foram relacionados aos 

estudos teóricos, revisão bibliográfica e reflexão sobre a problemática, análise de 

documentos e de dados secundários, notas de visitas, de observações e de 

conversas informais. 

Cada uma dessas articulações constitui objeto de síntese e reflexão para 

elucidarmos se nos processos de organização e gestão de trabalho pelas próprias 

bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os processos pedagógicos (como 

práxis educativa), embora confrontados com elementos materiais e simbólicos da 

cultura do capital, constituem-se em elementos de uma nova cultura do trabalho. 

Ao tentarmos entender saberes, processos educativos e organização do 

trabalho artesanal de bordados, iniciamos pela relação com/ao saber que é uma 

relação de sentido. Essa relação tem significação e pode mobilizar ou pôr em 

movimento um sujeito que lhe confere um valor, seja considerando um indivíduo ou 

grupo, por um lado, e os processos ou produtos do saber, por outro (CHARLOT, 

2000). Nas entrevistas existem referências à força de vontade, querer trabalhar e 

perseverança que nos lembram esforço necessário para vencer possíveis 

dificuldades; outras referências tais como “gostar do que faz”, “ter muito prazer no 

que está fazendo”, “colocar amor na peça”, “ver pessoas felizes” (LYNA, 21) 

correspondem a se apontar um saber que implica desejo e que gratifica. Nesse 

sentido, Charlot (2000) elucida que não há relação com o saber senão a de um 

                                                           
126 Na expressão de Singer (2004) são cooperativas de mão-de-obra e não de trabalho. 
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sujeito; e só há sujeito "desejante". É esse que se mobiliza e atua, até ensinando 

outras artesãs a bordar127.  

As bordadeiras dizem que aprendem a bordar bordando e que esse 

aprendizado é, muitas vezes, influenciado por condições de vida como local de 

residência e trabalho infantil na área rural bem como pela migração para área 

urbana, particularmente para Caicó. Duas das entrevistadas nasceram e viveram a 

infância e adolescência na área rural, tendo ambas aprendido o bordado à mão com 

bordadeiras vizinhas, mas, depois seguiram trajetórias diferentes. Até os anos de 

1970, no currículo do curso normal, existia a tinha a disciplina Trabalhos Manuais, 

que, objetivava, geralmente, ensinar a bordar à mão.  

A categoria relação com/ao saber, no âmbito da atividade artesanal do 

bordado, se desdobra em subcategorias: bordado à mão e bordado à máquina e 

ainda se salienta o padrão ou os padrões de design do bordado (o risco como se 

chamava antigamente). No entanto, design tem sentido mais específico, ou seja, o 

de reunir esforços criativos de modo amplo em que a bordadeira agrega às peças a 

serem bordadas uma identidade visual ou símbolo; essas peças possuem as 

ilustrações feitas por ela mesma. 

Quanto aos saberes de uso das máquinas de bordar, cinco bordadeiras 

entrevistadas se referem à utilização de máquinas domésticas e industriais, seja 

para bordar, seja para acabamento das peças. Parece haver maior uso e 

familiaridade com a máquina “pedalada”, mais simples. A doméstica é usada, 

particularmente, para os bordados tradicionais e acabamentos. No entanto, a 

máquina industrial, mais rápida, é de uso mais recente. Ainda salientam a facilidade 

e rapidez nos bordados de peças de roupas de recém-nascidos, a leveza e a 

facilidade depois de se acostumar com a máquina, às vantagens no acabamento 

dos bordados feitos à mão e ainda alguns cuidados para aprender a pedalar na 

máquina comum. A aprendizagem do uso da máquina “pedalada”, mais simples, 

doméstica, ocorreu em família conforme relato de três das bordadeiras entrevistadas 

e essa experiência foi fundamental para aprender a usar a máquina industrial. 

As entrevistas que tratam do bordado à máquina consideram-no como mais 

complicado, para maior produção, orientado para produtividade, sendo que a 

máquina exige velocidade, embora seja automatizada e possa ser regulada. O mais 

                                                           
127 A entrevistada Lyna (21) ensinou sua mãe, que era lavadeira, a bordar, e ela também se tornou 
bordadeira. 
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importante padrão identificado nas entrevistas é que a produção do bordado é feita 

em série, com fragmentação ou divisão de tarefas entre artesãs e artesãos. No 

entanto, não foi encontrada referência crítica entre as bordadeiras ao fato de a 

introdução da máquina intensificar a produção e o próprio trabalho e reduzir o 

número de bordadeiras trabalhando. Uma crítica é feita pela Maíra (59) sobre o 

aspecto de cada máquina impor um tipo de atividade dentro do processo do bordado 

para a bordadeira, o que implica monotonia. O domínio de outros pontos do 

bordado, segundo ela, está relacionado à criatividade o que geralmente, não se 

consegue obter na máquina industrial.  

Os aspectos citados por Maíra (59), de certa forma, apontam para a 

parcelarização ou divisão de etapas da produção e para a especialização da 

bordadeira numa das tarefas. Com a parcelarização das operações e do trabalho 

das artesãs e artesões do bordado, há, portanto, uma destituição do conhecimento 

da totalidade do ofício e esse é o princípio da constituição do trabalhador coletivo 

sob o capitalismo, na passagem para a manufatura. A bordadeira como trabalhadora 

coletiva passa a trabalhar numa atividade específica e parcelarizada que demanda 

formação mínima baseada na repetição, estritamente física, monótona e cansativa. 

As mudanças tecnológicas introduzidas no trabalho, além de máquinas de 

bordar, constituem o processo mais amplo de parcelarização ou divisão do trabalho 

em etapas que lembra a técnica de produção de bordado, imposta pelos alemães na 

Ilha da Madeira, a partir da década de oitenta do século XIX. Segundo Jardim (1996, 

p.49), as mudanças dos produtores alemães em Portugal retiraram da artesã o 

domínio exclusivo do processo e criou o ciclo de produção em que intervêm diversos 

agentes, tais como: os desenhadores, estampadores, agentes, verificadoras e 

engomadeiras e, concomitantemente à bordadeira caseira, surgiu a profissional de 

trabalho primoroso, porém mal pago, que trabalha nas “casas de bordados”. 

A categoria relação de saber significa uma relação social fundamentada nas 

diferenças de saber vinculadas à posição que se ocupa, e envolve a parcelarização 

ou divisão do trabalho em etapas, em que cada artesã domina cada etapa do 

bordado, ou tipo de ponto ou tipo de máquina a usar, com clara e rígida separação 

entre decisão e execução e a repetitividade dos movimentos da máquina. A relação 

de saber é característica inerente do trabalhador coletivo entendido enquanto 

somatório de inúmeros trabalhadores parciais que realizam, apenas, uma parcela 

das atividades que compõem o processo integral de produção de um determinado 
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produto e da produção em série, com alto grau de especialização e de 

desenvolvimento da mecanização, bem como de padronização das peças. A artesã 

ou o artesão sofre, em seu corpo os efeitos da repetitividade dos movimentos 

impostos pela máquina, mas também sofre no âmbito da divisão do trabalho a perda 

ou a falta de conhecimento de outras etapas e passa a ter uma relação de saber 

deformadora. Com a bordadeira ou com o artesão do bordado, ocorre o mesmo 

processo repetitivo, parcial e deformador, decorrente da produção em série, com 

elevado grau de especialização e de desenvolvimento da mecanização. 

É importante assinalar que, na atividade artesanal do bordado, foi se 

concretizando o padrão produtivo capitalista de produção em massa desenvolvido 

ao longo do século XX. Nele, distinguem-se três pontos principais tayloristas: a 

separação entre as funções de preparação e as de execução; um forte sistema de 

controle/supervisão da produção; e a análise do trabalho e do estudo de tempos e 

movimentos resultando na decomposição de cada tarefa em uma série ordenada de 

movimentos simples, eliminando os movimentos inúteis e economizando tempos e 

esforços. Aplicou-se, ainda, a racionalização taylorista da produção em série, com 

alto grau de especialização e de desenvolvimento da mecanização, bem como a 

padronização das peças - a linha de montagem fordista. Essas são estratégias de 

acumulação de capital, formas de controle, para aumentar a velocidade de 

circulação de mercadorias e garantir, com isso, rentabilidade para o capital 

(HOBSBAWM, 1998). No entanto, novas mudanças já são observadas, pois novas 

configurações capitalistas tentam responder às político-econômicas do próprio 

capitalismo que vêm se arrastando a partir dos últimos anos da década de 1950, 

especialmente, nos anos de 1970-80. O capitalismo assume, hoje, o modelo da 

produção flexível, uma forma metamorfoseada ou de transição com retoques do que 

era o taylorismo fordismo introduzindo-se novas formas de mais valia relativa por 

meio de redução de custos de mão de obra e de meios de produção. 

Nas entrevistas das bordadeiras e nas outras fontes desta pesquisa, 

algumas mudanças de gestão e de organização do trabalho do bordado são 

perceptíveis, mas as implicações existentes nas condições de trabalho e de vida das 

trabalhadoras ainda não foram objeto de tomada de consciência. Focalizamos, 

então, as categorias que são centrais nas entrevistas e que correspondem às da 

atual configuração do trabalho no capitalismo flexível: a encomenda e trabalho 

domiciliar. Grande parte da produção do bordado, atualmente, é realizada para 
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atender a uma encomenda determinada que se constitua em meta de produção 

sendo, pois, trabalho domiciliar.  

Quando falamos de encomenda, estamos nos referindo a uma das formas 

de subcontratação e de precarização de trabalho (HARVEY, 1993; SINGER, 2004). 

Ao utilizar o trabalho informal, na condição de autônomo, sendo a remuneração 

somente pelas tarefas realizadas ou por peça produzida, as empresas capitalistas 

obtêm a mais valia relativa - competências de trabalhadores com insignificantes 

níveis de remuneração.  

Nas entrevistas, são apontadas diferenças entre encomendas na 

ABS/Cobarts e por uma empresária com um grupo de vinte artesãs e artesãos. Na 

Associação, para atender à encomenda, há divisão de etapas da produção, horário 

fixo de trabalho na Associação, ou seja, o trabalho não é domiciliar, de forma a 

atender ao prazo e busca-se manter os princípios de cooperação e de solidariedade. 

Sob a empresária do bordado, a informalidade é compreendida como trabalho 

domiciliar (flexibilidade e precarização do trabalho); as condições de artesãs e 

artesãos são de pobreza e de busca de subsistência; o pagamento por peça é 

ínfimo, mas garantido; por isso, é aceito.  

Segundo pesquisa de Neves e Pedrosa (2007), a modalidade de encomenda 

como trabalho domiciliar e pagamento ou remuneração por peça, é prática constante 

na indústria têxtil ou de confecções em que as empresas contratam em períodos de 

alta demanda, em geral mulheres trabalhadoras – costureiras. Em alguns casos, 

elas próprias subcontratam outras trabalhadoras, operando, assim, como espécie de 

intermediárias, o que tem sido chamado de quarteirização128. 

Concordamos com Neves (2000) que a utilização da mão de obra feminina 

no processo de flexibilização e modernização produtiva, ocorre através de jornadas 

parciais, contratos por tempo determinado, trabalhos a domicílio, utilizando-se, cada 

vez mais da qualificação informal adquirida pelas mulheres no trabalho doméstico, 

mas sem nenhuma forma real de valorização do trabalho feminino. Ainda que as 

entrevistas pouco se refiram a isso, elas estão submetidas a condições de trabalho 

precárias, com baixas remunerações, perda de direitos legais, realização de tarefas 

simultâneas, duplas e até triplas jornadas, expropriação da autonomia de trabalhar 

                                                           
128 A quarteirização pode ser vista como uma prática cotidiana de desobediência nos termos de 
Certeau (1994, p.41) como contrapartida das artesãs que, em processos mudos ou invisíveis, jogam 
no espaço do trabalho informal, precarizado, domiciliar, que não aceitam, mas não podem ainda 
desprezar, e talvez até tirem dele algum proveito econômico (?).  
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para si, não reconhecimento social e legal de sua profissão e de seus direitos e 

expropriação de conhecimentos. 

A questão do "aprender" é muita mais ampla que a do saber (CHARLOT, 

2000, p.59). A categoria agora é aprender que se especifica: na família e vizinhança; 

escola; associação e cooperativa (cursos e oficinas). A aprendizagem de costura 

ocorria, basicamente na família, sobretudo para atender às necessidades 

domésticas e, assim, ocorria, também, a aprendizagem do bordado, até meados do 

século XX, quando surgem grupos de bordadeiras até a fundação da ABS, em 1973. 

Além da aprendizagem no ambiente familiar, a costura e o bordado constituíam 

elementos de atividade curricular na escola elementar (primeiros anos da escola 

básica), até por volta dos anos de 1970. Tornando-se um ofício compatível com as 

lides do lar, é, no ambiente doméstico, que se realiza a atividade do bordado à mão 

e à máquina, expandindo-se o espaço de aprendizagem de crianças e adolescentes 

vizinhas.  

Novas gerações de bordadeiras foram preparadas para o trabalho pelas 

mais experientes, quando ficavam a bordar em seus próprios domicílios na 

comunidade, como relatam as bordadeiras entrevistadas. Uma delas relata que 

queria aprender a bordar para sair do sítio rural e poder estudar; aprendeu 

observando e tentando; suas ações foram “pensadas” e deliberadas no sentido de 

conjugar o bordar com o estudar. A mesma bordadeira revela, também, como sua 

trajetória mudou por meio do trabalho com o bordado, primeiro à mão e, em seguida, 

à máquina, possibilitando melhorias para sua família e um emprego em nível 

superior sem que ela deixasse de bordar. Hoje, forma-se uma rede de 

aprendizagem: ainda há bordadeira experiente, vizinha que ensina em seu próprio 

domicílio, a filha que aprende e ensina a mãe a bordar (inversão de filha/mãe) e 

Associação que passou a exercer papel cada vez mais importante para o “aprender 

a bordar”, especialmente à máquina.  

Segundo Charlot (2000), há três formas de relação epistêmica com o saber a 

que chama de “figuras de aprender”: a ação no mundo, a regulação da relação com 

outros e consigo mesmo e a constituição de um universo de saberes-objetivos. Essa 

última é mais identificada e reconhecida nas aprendizagens no âmbito escolar. 

Apresentando a distinção entre as três figuras de aprender para a aprendizagem do 

bordado podemos dizer, por exemplo, que é diferente “aprender a bordar” e 

“aprender bordado”.  
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No primeiro caso, “aprender a bordar” refere-se a dominar uma atividade, um 

trabalho de executar o bordado, enquanto, no segundo caso “aprender bordado” 

implica estudar e dominar um conjunto de enunciados que constituem um saber-

objeto – o que é o bordado. Parece claro, pelos relatos das entrevistadas, que a 

atividade curricular na escola elementar (primeiros anos da escola básica) 

possibilitou o “aprender a bordar”, ou seja, executar o bordado, particularmente as 

tipologias à mão. Ademais a ABS com seus cursos possibilita o “aprender a bordar”, 

mas, por vários trechos de entrevistas, poderia inovar em oferecer oportunidades de 

“aprender bordado”, como por exemplo, a história do bordado do Seridó, a tipologia 

do bordado, etc. 

Finalmente, a categoria o tempo do bordado: tempo e experiência, que está 

no cerne do eu profissional e de sua representação do saber de ofício/profissão; 

tempo concebido como um processo de aquisição de certo domínio do trabalho e de 

certo conhecimento de si mesmo; tempo e as modificações que foram sendo 

praticamente impostas a partir de novas características nos móveis e roupas de 

cama e mesa e da introdução de meios de comunicação e da influência disso em 

seu trabalho. Identifica-se, ainda, tempo-relação com o saber e autonomia. Toda 

relação com o saber comporta uma dimensão relacional, que é parte integrante da 

dimensão identitária, implica autonomia. Daí, algumas bordadeiras favorecem a 

aprendizagem de outras pessoas, seja na Associação, seja em suas residências. 

A dimensão relacional do aprender e do saber na atividade das bordadeiras 

também se constitui em situações de favorecer a aprendizagem de outras pessoas, 

seja oferecendo cursos na Associação, seja em suas residências. É interessante 

assinalar que, entre as bordadeiras entrevistadas, três ministraram cursos de 

bordados à mão, uma de bordado à máquina e duas não atuam ensinando. 

Considerando que as entrevistas já se referiram à encomenda e trabalho 

domiciliar, em que as máquinas são recursos essenciais, elas também relatam a 

aprendizagem do uso das máquinas de bordar e a compra por meio de linha de 

crédito que contam com apoio da Associação e Cooperativa e de parceria com o 

Banco do Brasil, respectivamente. 

Em relação a esses aspectos capitalistas que atravessam as atividades da 

Associação e da Cooperativa nas parcerias com o BB e o Sebrae, mas, sobretudo, o 

sistema de encomendas é necessário estar alerta para o processo de terceirização 

através de subcontratação e trabalho domiciliar nas encomendas como 
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indiretamente produtivo, pois não cria mais-valia diretamente para a ABS ou para a 

Cobarts, mas cria para algumas empresas capitalistas.  Logo, as associações que 

praticam a subcontratação e trabalho domiciliar acabam contribuindo para ampliar a 

produtividade do capital produtivo e, portanto a mais-valia relativa deste capital. As 

bordadeiras não vivem apenas a terceirização, mas também a quarteirização, com 

pagamentos irrisórios por peça, sem qualquer direito legal, que aceitam por vários 

motivos, como o de estudar e o de complementar renda familiar, ou mesmo por não 

conseguir outro tipo de ocupação remunerada. Por isso, organizações da produção 

e do trabalho não capitalistas em si que pretendem ser alternativas solidárias 

acabam contraditoriamente fazendo o jogo da exploração ao utilizar os requisitos da 

flexibilidade postos pelo capital em sua fase mais recente. As artesãs tratam da 

concretude de suas condições de mulheres que trabalham, do trabalho que realizam 

e da realidade em que vivem.  

Uma das entrevistas relatadas em outro capítulo desta tese reúne alguns 

eixos da articulação saberes, processos educativos e organização do trabalho 

artesanal de bordados que nos permitem concluir em relação ao estudo de caso da 

ABS, com suas peculiaridades: a atividade artesanal do bordado como profissão, 

fonte de renda informal onde não há emprego, como atividade transitória enquanto 

estuda, trabalho domiciliar de maioria (9 em 10 casas), “trabalho flexível”. 

Provavelmente o que remete ao trabalho domiciliar na modalidade de encomenda, 

no qual não são apontadas a precarização e a superexploração da subcontratação e 

remunerado por peça sem qualquer direito legal de trabalhadora. Assim concluímos 

com Antunes e Alves (2004, p.350): “A vida cotidiana não se mostra meramente 

como o espaço por excelência da vida alienada, mas, ao contrário, como um campo 

de disputa entre a alienação e a desalienação”. 

A análise e reflexão têm como eixos orientadores os motivos da constituição 

da associação e da cooperativa, outras experiências em atividades de ação coletiva 

e a percepção a respeito das atividades iniciais da associação e da cooperativa. 

Com base nas entrevistas, foram criadas as categorias de saberes dos direitos e do 

direito como fruto da luta coletiva, e foram consideradas pertinentes a categoria 

movimento social como princípio educativo e a questão do reconhecimento e da 

valorização social do sujeito trabalhador do artesanato no bordado. As falas das 

bordadeiras entrevistadas são elucidativas para o esclarecimento de como essas 

categorias foram criadas.  
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Em sua entrevista, Tear (59) salientou a importância de identificar a tipologia 

da produção regional (produção artesanal mais desenvolvida na região) como forma 

de organizar a rede de artesanato. Ela explica a tipologia e a importância de 

conhecer o artesanato desenvolvido e por quem de forma a organizá-los e constituir 

a rede ou redes solidárias de colaboração e negócios. Estamos tratando de saberes 

dos direitos e do direito como fruto da luta coletiva e do reconhecimento e da 

valorização social do sujeito trabalhador do artesanato no bordado. Portanto, a rede 

que pode ser o Cracas é muito importante na organização do artesanato, não se 

podendo esquecer que ela inclui relações de poder e de dependência nas 

associações internas e nas relações com unidades externas, como Colonomos 

(1995) nos alerta.  

As entrevistas, ao se referirem às organizações sociais específicas, 

fragmentadas como as associações e as cooperativas e da articulação dessas 

organizações, na rede de movimentos como o Comitê, as bordadeiras não 

identificam bem as ações por elas desenvolvidas. Para a ABS há um fim social; para 

a Cobarts, criada em 2006, um fim comercial de expandir a produção e as 

operações de venda de produtos e de compra de matérias primas; finalmente, para 

o Cracas, a função da organização da categoria na região129. 

A questão do reconhecimento e da valorização social do sujeito trabalhador 

do artesanato de bordado encontra-se ligada aos diferentes aspectos que 

perpassam as entrevistas em relação à aprendizagem sobre os direitos. Direito a ter 

um trabalho remunerado: como expressa a bordadeira em sua entrevista, havia 

muita gente que não sabia como ia “fazer da vida” e após aprender a bordar passou 

a ter renda a ter também condições de uma profissão. 

As relações de organização e de gestão na Associação bem como os modos 

de participação e de envolvimento de artesãs e artesãos têm repercussões no 

reconhecimento do trabalhador. Se a pessoa trabalha com o artesanato, com o 

bordado, pode iniciar o processo de inserção na ABS e/ou na Cooperativa, como 

definem as entrevistadas. Inscrita a artesã, ela tem direito de vender seu produto, de 

participar de encomenda, mas tem de contribuir com o percentual do lucro de venda. 

As decisões são rotineiras, por exemplo: aceitar ou recusar encomendas, comprar 

ou não comprar certo produto, participar ou não de algum evento. Nas entrevistas , 

                                                           
129 Um novo desafio já está colocado, segundo Tear, referindo-se à implantação do Sindicato no 
sentido de assegurar a profissão regulamentada e com isso os benefícios da aposentadoria. 
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quando se referem às reuniões e assembleias, esclarecem que são organizadas 

quando vão ser tomadas decisões, tais como: decidir cargos a serem assumidos 

dentro da associação, representações para eventos e feiras e a participação em 

cursos de formação. Existem inclusive reuniões esporádicas para discutir o 

pagamento da contribuição, ou problemas que, porventura, surjam. 

Quanto à participação na ABS, foram identificados dois motivos principais 

que ainda vinculam bordadeiras como seus membros: a compra de material e a 

venda de bordados produzidos. Um outro fato a destacar é que, a presença e a 

participação de bordadeiras na ABS têm se reduzido ao longo do tempo. No entanto, 

há diferentes suposições acerca dos motivos da pouca presença de membros: 

dificuldade de integrar os novos membros ao grupo, pagamento de uma taxa 

mensal, pagamento de porcentagem sobre as vendas. Singer (2002, p.19) aponta “o 

desinteresse dos sócios, sua recusa ao esforço adicional que a prática democrática 

exige”.  

Reconhecemos que a gestão e o trabalho partilhados constituem fatores 

determinantes para assegurar a presença e a continuidade da participação dos 

trabalhadores nas associações. Gaiger (2004), a partir da análise de casos de êxito 

da economia solidária no Brasil, nas diversas regiões, concluiu que a gestão e o 

trabalho partilhados funcionando complementarmente introjetam nos trabalhadores o 

sentimento de responsabilidade pelos resultados do empreendimento, pela renda de 

cada um e pela sobrevivência de todos. 

Outra razão para o esvaziamento da ABS de seus associados é que grande 

parte da produção do bordado atualmente é realizada para atender a uma 

encomenda130 determinada na forma de trabalho domiciliar. Na Associação, para se 

atender à encomenda há divisão de etapas da produção, horário fixo de trabalho em 

sua sede, ou seja, o trabalho não é domiciliar, de forma a atender ao prazo e busca-

se manter os princípios de cooperação e de solidariedade. Primeiro, a encomenda é 

distribuida entre as sócias e, depois, entre não-sócias, o que desestimula o cadastro 

como membro na Associação. 

O estudo de Harvey (1993) estabelece a relação entre o enfraquecimento do 

movimento sindical e as novas formas de subcontratação e de precarização de 

trabalho da acumulação capitalista flexível. A análise da articulação seguinte dos 

                                                           
130 Encomenda é uma das formas de subcontratação e de precarização de trabalho da acumulação 
capitalista flexível (HARVEY, 1993; SINGER, 2004).  
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saberes de formas de trabalho, de práticas relacionadas à autogestão, à 

cooperação, à solidariedade, que se desenvolveram no espaço da associação e da 

cooperativa, poderá esclarecer a dinâmica da ABS a partir de sua constituição, de 

criação de outras organizações e o seu momento atual em que se insere junto a 

essas organizações, na rede de movimento como o Comitê – Cracas.  

Os saberes e a construção da cultura do trabalho solidário: a invisibilidade 

do que se constrói. Nessa parte da tese, afirmamos que a análise e reflexão 

abarcam os saberes que são desenvolvidos no espaço da associação e da 

cooperativa e que se referem às formas de trabalho, às práticas de autogestão, de 

cooperação, de solidariedade, ao ciclo de produção e de comercialização bem como 

aos processos educativos, considerando as entrevistas das bordadeiras e as outras 

fontes deste estudo. Ademais, foram analisados os saberes que são construídos no 

planejamento de produção, na compra de materiais, na venda do produto.  

A autogestão é um valor e uma característica imprescindível de um 

empreendimento solidário (EES). Percebemos uma relação entre a não-participação 

e a expansão do trabalho domiciliar e afastamento das artesãs e dos artesãos dos 

espaços da Associação e da Cooperativa. Ao entender que o membro da 

cooperativa, como subcontratado realiza seu trabalho em seu domicílio e que a 

assembleia ordinária é anual e que não ocorrem situações de convívio mais 

frequentes, não podemos supor que haja, portanto, entre os associados e 

cooperados um grau de confiança e de diálogo aberto e que eles se envolvam em 

decisões rotineiras no dia-a-dia da Associação. As discussões são pontuais nos 

períodos de encomendas e de planejamento de feiras e muitas decisões próprias do 

gerenciamento cotidiano ficam a cargo dos membros da diretoria nos termos dos 

Estatutos. O maior vínculo com a associação/cooperativa é a participação na 

produção quando são feitas encomendas à associação ou quando os produtos, que 

vão para a exposição na lojinha da sede, são vendidos. Em todos esses casos a 

artesã ou o artesão ganha, mas é paga uma porcentagem à Associação. 

Cooperação é forma de trabalho em que trabalhadores atuam 

conjuntamente em prol de uma produção interligada que só pode ocorrer a partir de 

uma ação interligada entre vários setores de trabalho, ou seja, a base do processo 

produtivo seria o resultado de um esforço social comum.  

O bordado sob encomenda implicando o trabalho domiciliar é uma forma de 

subcontratação, trabalho precarizado, característico da estruturação capitalista 
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flexível contemporânea. As bordadeiras se referem ao trabalho que ocorre de forma 

coordenada e integrada por etapas ou operações separadas em que as relações 

com saberes no âmbito da atividade do bordado abrangem, apenas, uma etapa dele. 

Uma pessoa assume a direção e o controle do trabalho conjunto para orientar e 

acompanhar a divisão de tarefas segundo o ciclo de produção do bordado a cada 

artesã ou artesão. Podem trabalhar no mesmo espaço ou não, podem conhecer os 

meios e o processo global de produção, mas trabalham numa atividade específica e 

precisam dominar bem essa tarefa sendo a remuneração por peça. A parcelarização 

das operações e do trabalho e a destituição do conhecimento da totalidade do ofício 

do artesão são princípios básicos da constituição do trabalhador sob o capitalismo; 

portanto, princípios aos quais se contrapõem os princípios do empreendimento 

econômico solidário: cooperação, autogestão, solidariedade e participação 

(SINGER, 2004; SINGER; SOUZA, 2000; GAIGER, 2000, 2003; RECH, 2000). 

Nas verdadeiras cooperativas de trabalhadores, há uma inquietação sobre 

como poderiam artesãs e artesãos que trabalham sob encomenda, retomar os 

princípios dos empreendimentos solidários, já que esses devem ser os proprietários 

dos meios de produção e os autogestores da organização cooperativada. O trabalho 

fortalecer uma cultura de cooperação e solidariedade capaz de se contrapor ao 

movimento de reprodução do capital. Pode haver caminhos se explorarmos as 

contradições sobre as quais se assenta o modo de produção capitalista, as relações 

sociais que o produzem e reproduzem e que atravessam as instituições sociais, 

como a própria cooperativa que pretende ser solidária e contestadora da lógica 

capitalista.  

Dá-se continuidade à análise dos saberes na atividade produtiva solidária do 

bordado, considerando-se como são construídos saberes no planejamento de 

produção, na compra de materiais, na venda do produto bem como os processos 

educativos e as possibilidades de processos diferenciados dos propriamente 

capitalistas buscando-se identificar as contradições envolvidas em um 

empreendimento econômico solidário. São discutidas contradições presentes e 

diferenças quanto aos sentidos associados ao capitalismo nesses aspectos e, 

sobretudo à cultura do trabalho solidário.  

A organização da produção envolve saberes de comercialização, 

planejamento da produção e compra de materiais entre outros aspectos. Por 

exemplo, em relação à comercialização já se desenvolveram saberes quanto às 
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feiras, rodadas de negócios, pontos de vendas e o esforço de vendas das dirigentes 

de associações e cooperativas e das “empresárias”. A participação em feiras 

internacionais, nacionais e locais geralmente conta com o apoio de instituições de 

promoção e financiamento, especialmente o Sebrae e o Banco do Brasil, pois elas 

constituem os maiores espaços de comercialização para clientes do país e do 

exterior. Além disso, e talvez mais importante que as vendas, é que, nas feiras, se 

estabelece relação com o mercado: “elas [as artesãs] vão participando de feira, vão 

sabendo, vão vendo o que o mercado quer [...]” (TEAR, 58). Isso significa que na 

feira se aprende a metragem, a qualidade que o comércio está querendo, o que 

cada região compra. Pode-se perceber as inovações que se tornaram necessárias 

nos produtos tais como tamanho da peça, design, cores e tecidos, as mudanças que 

as peças de bordado deverão ter por causa da cultura de hoje da casa, do 

apartamento e até da família. Segundo a bordadeira entrevistada, são realizadas 

reuniões na ABS e Cobarts após cada feira para compartilhar esses assuntos e 

saberes que podem gerar um saber coletivo.  

As entrevistas se referem à valorização do bordado (valor de venda, valor 

que a bordadeira recebe), sendo construído individual e coletivamente pelas 

artesãs? O valor de venda da peça de bordado envolve vários fatores e se constitui 

um dos saberes que se constrói nas relações entre artesãs e artesãos na 

associação e na cooperativa. Pelas entrevistas percebemos saberes compartilhados 

acerca de como é colocado o preço do bordado para venda: “É o preço daquela 

peça calculado em todos os detalhes de sua produção. Como exemplo, o tecido, a 

linha, o design e o trabalho da artesã (LYNA). Mas é preciso acrescentar o fator 

comum apontado no cálculo do preço da peça de bordado para associadas da 

Cobarts: o percentual de 5 a 10%. O percentual correspondente ao custo de material 

é fixo, mas a dúvida é quanto corresponde ao trabalho da artesã, que parece variar 

de 40% a 60% sobre a soma de tudo anteriormente considerado, ou seja, material, 

taxa da cooperativa, margem de negociação, embalagem. Pelas entrevistas, 

notamos a dificuldade de separar componentes do valor de venda da peça e de nele 

identificar o que realmente coube à bordadeira. No trabalho por encomenda, o valor 

da peça é mais vago, pois depende de design, número de peças e o que a artesã ou 

artesão irá fazer (MAÍRA, 59). 

Percebemos nas entrevistas que as referências ao valor cobrado pelo 

bordado revelam variações segundo o sistema de encomenda, a existência ou não 
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de parcelarização, valores em torno de 20 a 40% e desconhecimento do valor. 

Mesmo em relação ao valor recebido, as respostas são evasivas, sendo 

apresentadas razões para variações no preço bem como possibilidade de acordo 

com a cooperativa para obter valor melhor. Ainda assim fica uma expressão de 

relativa insatisfação, em que a artesã ao lado do esforço coloca o seu gosto pelo 

trabalho. Há artesãs que já fixaram o preço de seu trabalho e o negociam de acordo 

com a encomenda. Se o preço proposto não está adequado considerando o do 

mercado, algumas bordadeiras conseguem na cooperativa mudar o preço da peça 

para poder ganhar uma parcela melhor. A fase de acabamento tem baixa 

remuneração apesar de intenso trabalho e requerer muita atenção. Isso revela outra 

face injusta ou precária da parcelarização e da remuneração por peça. 

Em relação aos saberes da valorização do bordado, concluímos que o valor 

de uso de peça bordada é relativamente compreendido pela bordadeira, mas o valor 

como mercadoria para venda (o valor de troca) entre outros elementos depende do 

mercado (a feira, a rodada de negócios, a loja na ABS), sendo necessário e 

problemático estabelecê-lo para conseguir vender os seus produtos. Ao se 

comercializar a peça bordada, ao se realizar a troca, uma forma do próprio processo 

de produção, dessa realidade surge uma abstração que faz do trabalho incorporado, 

trabalho abstrato, uma abstração social, um processo real específico do capitalismo 

que é realizado pelo mercado – quando vale aquela peça bordada no mercado. Na 

realidade da troca, o trabalho abstrato é trabalho alienado; ou seja, a subjetividade 

humana é expropriada: quem produz, cria, é separado do que produziu, do que criou 

– a bordadeira não estabelece, desconhece, não negocia o valor do que produziu. 

Esse trabalho de bordado como resultado e como processo não está nas mãos da 

bordadeira, é trabalho abstratamente geral, que está inserido em um conjunto social 

e na lógica do mercado, regulado pelo capital. Contraditoriamente, nos EES buscam 

construir uma cultura pela perspectiva de valor de uso e não apenas de troca. 

A categoria trabalho como princípio educativo salientou-se nas referências e 

discussão acerca da participação e gestão democrática bem como ao se identificar 

as formas de trabalho indicadas pelas bordadeiras:  

a) trabalho independente, autônomo, em casa, relativamente por conta 

própria;  
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b) trabalho solidário, na ABS ou Cobarts em que a artesã produz, ainda de 

forma autônoma, em casa, a peça para vender na lojinha ou na feira, contribuindo 

com o percentual estipulado;  

c) trabalho solidário por encomenda na ABS ou Cobarts em que a artesã 

produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão de tarefas;  

d) trabalho não solidário ou por encomenda de subcontrato pela “empresária 

do bordado” em que a artesã produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na 

divisão de tarefas.  

Já a partir do trabalho solidário, na ABS ou Cobarts em que a artesã produz, 

ainda de forma autônoma, em casa, a peça para vender na lojinha ou na feira, 

contribuindo com o percentual estipulado, começa a emergir a dimensão histórica 

específica da sociedade capitalista, em que o trabalho assume a dimensão de 

alienação, pois o resultado do trabalho é a mercadoria que não pertence ao 

trabalhador.  

O trabalho solidário por encomenda na ABS ou Cobarts em que a artesã 

produz a parte da peça de bordado que lhe cabe na divisão de tarefas, significa que 

trabalhar em “cadeia” de tal forma que a subjetividade, a criação das artesãs se 

submete à execução repetitiva porque são produzidas peças iguais em quantidade e 

em prazo definido, não apenas sofre o corpo, mas a identidade se anula.  

No trabalho não solidário ou por encomenda de subcontrato pela 

“empresária do bordado” (d), rompem-se ainda mais os vínculos entre produtor e 

produto, sujeito e objeto, alienam-se mais o processo e o produto, intensifica-se a 

exploração capitalista. 

Salienta-se aqui a necessária discussão acerca da concretização ou não de 

uma lógica diferenciada daquela vinculada pela economia capitalista, em uma práxis 

cotidiana de formação do sujeito coletivo. É no campo de relações contraditórias em 

que trabalham as mesmas artesãs, num momento como independentes, em outro 

momento, como solidárias, que novos saberes e novas práticas se constituem como 

elementos de uma nova cultura do trabalho. Mas é a cooperação o centro de uma 

práxis cotidiana de formação do sujeito coletivo em EES: cooperar significa participar 

com a disposição, o empenho, o compromisso de fazer com, de empreender com, 

de produzir com.  

Embora haja referências a companheirismo, respeito, ajuda mútua, interesse 

e comunicação, aspectos críticos são apontados no trabalho das bordadeiras, tais 
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como, isolamento ou individualismo, competição, falta de confiança, falta de 

colaboração, egoísmo e que podem ser entendidos como ausência de cooperação. 

As atitudes de individualismo e de competição entre artesãs fazem com que os 

saberes já construídos como experiência de vida não possam ser compartilhados e 

confrontados com novas experiências nas interações e no trabalho em grupo e 

assim colaborarem na formação. Mais uma vez, a bordadeira se refere ao trabalho 

em casa que é no seu tempo, mas quando se trata de atender encomenda, o 

trabalho é na associação no horário fixado e em casa é para “dar conta”. Outra se 

refere ao tempo e ao ritmo flexíveis que consegue na produção, organizada de 

forma descentralizada, individual, domiciliar em que ela e suas colegas bordadeiras 

se comunicam por telefone e que comparecem à Associação para oficinas e 

reuniões. Por outro lado, situação de trabalho cooperativo na associação acontece 

na preparação de material para as feiras em que muitas bordadeiras participam, pois 

se interessam em vender seus bordados, mas não aparecem na Associação para 

cooperar em outras ocasiões. 

O esvaziamento da sede da Associação é objeto de indagações da 

bordadeira ao responder sobre a cooperação das bordadeiras associadas e resulta 

em proposta para melhor uso do espaço de sua sede. A sugestão foi desenvolvida 

como “perspectiva de atender ao público”, sendo que Maíra (59) propõe que a 

Associação e a Cooperativa criem um “núcleo de produção”, “que esteja apto a fazer 

as encomendas que recebem”. 

Os relatos das bordadeiras são bastante reveladores da importância do 

trabalho de bordar para o grupo familiar e para elas. O trabalho lhes traz satisfação, 

alegria, prazer e realização, não parecendo constituir um fardo, nem podendo ser 

definido exatamente como um trabalho marcado pela alienação. Embora se possa 

constatar no discurso das entrevistas que alguns aspectos da relação capital e 

trabalho não sejam do conhecimento das bordadeiras, há uma estreita relação entre 

elas como sujeitos e o objeto de seu trabalho, o bordado. Esses relatos são 

relevantes ao indicarem que as bordadeiras dedicam-se e se colocam num fazer que 

remete aos saberes, à imaginação, à conversação e à realização, que 

correspondem ao processo de desalienação do trabalho que essas mulheres 

provavelmente experimentam. Encontramos similaridade na pesquisa realizada por 

Silva (1998) sobre o trabalho de mulheres fiandeiras, tecelãs e oleiras em unidades 

camponesas do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Se o trabalho na formação 
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histórica do capitalismo impõe limites à emancipação humana, não se pode 

desconhecer que, ao mesmo tempo, o trabalho como princípio educativo, norteia 

processos de humanização e de atualização histórica do próprio homem.  

Para nossa reflexão sobre a construção da cultura do trabalho solidário (a 

invisibilidade do que se constroi) das bordadeiras do Seridó, fomos buscar a 

contribuição de Arendt (2005a) acerca das atividades do animal laborans, do homo 

faber e do homem de ação, assim como de seu significado para a afirmação da 

liberdade humana e da dignidade da política.  

De nosso estudo, o labor da bordadeira que se relaciona às necessidades 

vitais produzidas e se caracteriza por exigir a participação efetiva do corpo para 

garantir a subsistência, identificamos a bordadeira terceirizada, que trabalha por 

encomenda: utiliza sua máquina em casa, subcontratada por uma empresária do 

bordado para fazer grande quantidade de uma mesma peça em curto período de 

tempo, que não é tratada como uma trabalhadora, como uma pessoa que tem 

necessidades, que tem direitos, que não dorme o necessário, que deixou outra 

atividade para desenvolver aquela peça para o dia marcado. O trabalho ou 

fabricação da bordadeira que tem como condição humana o pertencer-ao-mundo ou 

a mundanidade. Primeiro, exemplificamos com uma bordadeira que faz um “curso de 

colorido porque para poder renovar a pintura [...] tem que ter uma criatividade para 

poder aquele bordado ficar cada vez mais bonito” (MAHE, 56) em que ela se refere 

aos instrumentos, às aprendizagens, aos saberes, às mudanças e inovações que 

ocorrem na prática do bordado. Segundo, o exemplo oficina de bordado antigo que 

resgata histórias de vida e peças de bordado de outras épocas encontradas em casa 

bem como experiências das artesãs participantes. O objetivo do curso é recriar e 

montar peças de bordado de casamento, noivado, bodas de prata, de ouro de outras 

épocas, atendendo à encomenda do SESC. Nessa referência, destacamos a relação 

entre trabalho, subjetividade e identidade bem como a compreensão de que o 

trabalho ou fabricação é criação e envolve a concepção (capacidade cognitiva) de 

quem produz ou produziu ou irá produzir, ou seja, possibilita diferenciar a criação de 

sua cópia e os seus respectivos contextos sociais e históricos.  

A ação é a atividade política por excelência, só é possível de ser realizada 

na pluralidade do convívio humano e o único instrumento válido para sua realização 

é o uso da palavra. Segundo Arendt (2005a), o que determina a singularidade e a 

individualidade de cada um dos homens não é simplesmente o fato de existir 
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corporalmente, mas sim o fato de que os homens agem e esses atos podem ser 

acompanhados de discursos e narrações que dão conta da ação empreendida, 

revelando também o agente. Ou seja, o homem se distingue de seus semelhantes 

pela capacidade que tem de realizar a própria história a qual não teria sentido se 

não houvesse os meios para torná-la de conhecimento público. 

A ação da bordadeira é exemplificada pela ampliação da rede de 

associações e cooperativas com a criação do Cracas, que foi legalizado em 2001, 

uma vez que: “cada município tinha a sua potencialidade, cada município tinha a sua 

organização e naquele momento o Governo estava [...] sem nenhuma proposta para 

o artesanato do Rio Grande do Norte e principalmente do Seridó (TEAR, 58). Outro 

exemplo de ação da bordadeira em “resgatar” e criar história de design do bordado, 

ao recuperar pontos tradicionais final do século XVIII e início do século XIX que já 

estavam esquecidos e ao combater a cópia bem como “criar um design que seja 

adaptado ao dia a dia da modernidade das pessoas”. Isso significa pensar o design 

que facilite a conservação, a preservação, ou como manter uma peça, e que “vai 

tornar o nosso produto mais barato, a mão de obra mais barata e também vai ser 

mais vendável” (MAÍRA, 59). Vale salientar aqui as duas faces dessa ação em 

termos de sustentabilidade ambiental – a facilidade de manter durável a peça – e a 

vantagem competitiva para o EES. 

Ao longo de nossa reflexão, confrontamo-nos com o mundo da vida, 

compreendendo a dimensão das sensações, das maneiras, dos sentimentos, da 

comunicação, dos acontecimentos, da cultura e do entendimento entre os sujeitos, 

sendo fragilizado, adaptado ou sofrendo tentativa de colonização e “tecnicização” 

pelo mundo sistêmico, esfera do trabalho e do mercado orientado pela ação 

estratégico-instrumental capitalista. 

Tal como Arendt (2005a), Habermas (1988) resgata o agir comunicativo 

mediatizado simbolicamente. No entanto, Habermas considera que trabalho e 

interação são os dois aspectos chaves do processo de autoformação dos seres 

humanos em sociedade e que é preciso libertar o trabalho da racionalidade técnica 

instrumental pela razão comunicativa que poderia restabelecer a harmonia do ser 

humano consigo mesmo e com o mundo. 

Como propõe Boaventura Santos (1991), a lógica do EES é a de 

comunidade baseada em vínculos de reciprocidade, ou seja, trabalhadores com 

objetivos, interesses comuns, comprometidos entre si de forma a atingir essas metas 
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compartilhadas, nas quais se diluem as separações entre interesses individuais e 

coletivos. Não há comunidade sem solidariedade e sem participação e é necessário 

dar espaço à racionalidade estético-expressiva, ou seja, atividades prazerosas, 

alegres, reconhecimento de autoria no que é feito ou apresentado, e espaços de 

diferentes linguagens. Também é preciso acentuar o vínculo social entre capital e 

trabalho, de quem trabalha, que deverá apropriar-se do produto final deste trabalho, 

além de participar da sua gestão e organização. Para garantir isso é preciso criar 

mecanismos institucionais da gestão do empreendimento, numa forma de 

racionalidade mais solidária e justa; enfim, praticar a participação, cooperação, 

autogestão, solidariedade de fato. 

Com este estudo, identificamos algumas contradições em um 

empreendimento econômico solidário, sobretudo quanto aos saberes, processos 

educativos e elementos de uma nova cultura de trabalho solidário. Não podemos 

concluir plenamente que, nos processos de organização e gestão de trabalho pelas 

próprias bordadeiras, no espaço da ABS, os saberes e os processos pedagógicos 

(como práxis educativa), embora confrontados com elementos materiais e simbólicos 

da cultura do capital, constituem-se em elementos de uma nova cultura do trabalho. 

Esperamos ter contribuído para problematizar caminhos, situações e 

condições que possam apontar relações para projetos societais alternativos, com 

princípios éticos diferenciadores daqueles predominantes na sociedade capitalista, 

globalizada e excludente. 

Do ponto de vista do desenvolvimento da efetivação do nosso trabalho 

docente hoje na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), esperamos 

que esta tese possa contribuir para o atingimento deste objetivo principal: apontar 

novas relações e caminhos para a construção de projetos sociais alternativos, 

articulando as áreas de educação, do trabalho como princípio educativo e áreas 

correlatas, visando promover esforços de construção de uma sociedade socialmente 

mais justa, economicamente próspera, e ambientalmente prudente. 
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APÊNDICE 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - ESTUDO DE CASO DA ABS 

PARTE 1. ENTREVISTAS DE DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO E DA 
COOPERATIVA (Informações específicas da Associação/ Cooperativa) 

Aspectos organizacionais e do funcionamento  

Análise de documentos (Atas, Estatuto, material de divulgação) 

Local de funcionamento- sala de exposição de produtos para venda, oficina de 

máquinas (trabalho e execução) – Fotografias  

Questões  

Como está organizada a Associação? Órgãos, formas de participação  

Quantos são os membros da Associação? (masc /femininos?) idade, local de 

moradia, outras características 

Todos são da Cooperativa? Quantos são? 

Como é a gestão de trabalho na Associação? Lideranças, hierarquia, funções, 

pessoal, recursos 

Quais são as principais atividades que a Associação realiza? 

Como se dá a participação das bordadeiras na Associação? Em que instância?  

O que é ser membro da Associação? Quais os direitos e deveres da associada? 

O que é ser membro da Cooperativa? Quais os direitos e deveres da cooperada? 

As bordadeiras participam da gestão, das decisões da Associação? E da 

Cooperativa? 

O que você acha de mais importante no trabalho que vocês realizam na 

Associação? 

Quais as iniciativas para aperfeiçoar técnicas de bordado? 

Quais as iniciativas para buscar formas de comercialização da produção? 

Como é feita a venda dos produtos? 

Como é dividido o resultado das vendas? 
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Como se considera a opinião dos compradores? Isso modifica a produção? E a 

venda? 

Quais são as principais dificuldades vividas pela Associação (produção, venda, etc)? 

Quais as soluções e como vêm sendo enfrentadas? 

PARTE 2. ENTREVISTAS DE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO E DA 
COOPERATIVA (TAMBÉM DE DIRIGENTES) 

A.QUESTÕES ACERCA DE SABERES DO OFÍCIO/DA PROFISSÃO  E DOS 
PROCESSOS EDUCATIVOS DAS BORDADEIRAS (TRADIÇÃO /CRI AÇÃO)  

O que você precisa saber para bordar? (a escolha do tecido, o risco no tecido, o uso 
de modelo, o bordado a mão, o bordado à máquina, o trabalho por uma única ou por 
várias bordadeiras)  

Como você aprendeu a bordar? Onde? Com quem?131 

Quais foram as pessoas que mais o/a ensinaram a bordar? E essas pessoas 
aprenderam com quem? 

Você borda hoje do jeito que lhe foi ensinado? Ou foi modificando? Por quê?  Fale 
um pouco sobre como você faz seus bordados? 

Você ensina a bordar? Caso positivo, como ensina? Em casa? Na associação?  

Você utiliza a máquina de bordar?  

(Caso positivo, perguntar: Há quanto tempo? O que precisou fazer para aprender a 
usá-la? Como aprendeu a utilizar a máquina de bordar? Alguém ensinou isso para 
você? Foi na Associação?) 

O que a Associação faz para ajudar as bordadeiras a usarem a máquina? 

 

B.SABERES DOS PROCESSOS EDUCATIVOS NA ORGANIZAÇÃO D O 
TRABALHO DAS BORDADEIRAS 

Até que série você frequentou a escola? 

No caso de não ter concluído os estudos da escola fundamental, indagar: Por que 
interrompeu seus estudos na escola? Você gostaria de frequentar a escola 
novamente? 

O que você aprendeu na escola tem relação com o trabalho que você faz hoje como 
bordadeira? (Caso positivo, um exemplo, por favor) 

Você tem participado de algum curso ou oficina na comunidade, na associação das 
bordadeiras ou em outro local? (Caso positivo, perguntar: O que de mais importante 
tem aprendido?) 

Ao trabalhar como bordadeira e ao participar da Associação, o que você tem 
aprendido que considera mais importante? 

                                                           
131 Lembrar que havia até os anos 70 uma disciplina no curso ginasial e no curso normal denominada de 
Trabalhos Manuais na qual se desenvolviam habilidades de costura e bordado. 
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C.CULTURA DO TRABALHO 132 

Como é o seu trabalho de bordadeira?  
• Você trabalha sozinha? Como se sente trabalhando sozinha? 
• Você trabalha com outras pessoas? Nesse caso, como vocês dividem o 

trabalho ou as tarefas? Como você se sente nesse trabalho com outras 
pessoas?  

• Há troca de ideias sobre o trabalho? Uma oferece sugestão à outra? 
• Você recebe ideias levadas por quem encomenda bordados (clientes)? 

 
Há cooperação? Como? 
Há horários fixos ou móveis?  
Qual é o ritmo, duração do trabalho? 
Você utiliza a máquina para bordar? A máquina facilita ou não? Em quê? 
Você gosta do bordado feito com o uso da máquina? Por quê?  

Considerando a Associação de Bordadeiras, você percebe que há:  

• disponibilidade das companheiras para ajudar,  

• interesse pelo trabalho das companheiras,  

• atenção,  

• cooperação (trabalhar junto), 

• respeito? 

Como você se sente no trabalho de bordadeira? Você se sente bem? Gosta? 
Cansa?  
Como o trabalho de bordadeira repercute em sua vida? 
Gostaria de fazer outra coisa? O quê? 
 

Questões mais específicas de saberes 
 

a) Saberes no planejamento de produção 
Como é planejada a produção de bordados? É por solicitação da loja da 
Cooperativa? É por encomenda de pessoas? É de acordo com datas 
comemorativas?  
È considerado o que está na moda de acordo com estações do ano 
(tendências da estação)?  
Você faz isso sozinha ou com outras artesãs? 
Ou é a Cooperativa que faz isso?  
Você tem um plano de quantos trabalhos de bordado vai fazer por mês, 
por exemplo? 
 

b) Saberes na compra de materiais 

                                                           
132 A cultura do trabalho como um conjunto de práticas, valores e conhecimentos que se materializam 
no processo de trabalho propriamente dito.  
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Como você faz as compras de materiais (tecido, linhas, etc)? Faz uma 
lista de compra? Pesquisa preços no comércio local?  
Você faz isso sozinha, ou com outras artesãs? 
Ou é a Cooperativa que faz isso?  
 

c) Saberes na venda do produto  
     Como é colocado o preço do bordado para venda? 

Explorar, por exemplo: se o preço é o dobro do custo dos materiais, como 
é o preço do trabalho da bordadeira, se o preço depende da peça 
(exclusividade), etc  
O preço de uma peça é o mesmo de outra anterior? Como isso muda? 
 
Você tem informações sobre quanto é cobrado pela peça que você 
bordou? 
E você sabe quanto é a parte que você recebe?  
Isso influi no seu ânimo ou vontade de bordar? 
 
Como você faz para vender seus bordados?  

Como você expõe, mostra o seu bordado (produto) para vendê-lo? 

 

D. DADOS GERAIS  

Idade  

Sexo  

Estado civil  

Família: Quantas pessoas residem com a entrevistada? São seus dependentes? 
Quem é responsável pela manutenção da família? De que a família vive? Qual é a 
renda familiar mensal? 

Quanto da sua renda familiar vem do trabalho de bordadeira? 

Naturalidade 

Local em que vive  

Nasceu no local? Se não, de onde veio? Quando? O que buscava? 

Quais são as dificuldades encontradas no local onde vive? 

Como é a relação com os vizinhos e outros moradores do bairro? 

Como você ocupa seu tempo livre?  

Quando e como começou a se vincular e atuar na Associação? 

Quem mais de sua família participa da Associação? 
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ANEXO 1 – FOTOS DA PESQUISA 

 

 
Figura 1: Rechilie criativo e estilizado 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 

 
Figura 2: Colorido matizado 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura3: Peça com vários pontos de bordados 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 

 
Figura 4: Bordado costurado substituindo o matizado 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 5: Amostra da multiplicidade do risco a gás 
Fonte: Iracema (2011) 

 

 

 
Figura 6: Forma de risca à gás 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 7: Ponto cruz em lençol de cama (agregação de valores) 
Fonte: Iracema (2011) 

 

 

 
Figura 8: Bordando a máquina pedalada 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 9: Retirada do desing a gás 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 10: Perfuração com a maquineta do desing 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 11: Medição e corte do tecido 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 12: Desdobrando a peça do tecido 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 13: Técnica antiga de riscar 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 14: Retirada do carbono sob o desing 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 15: Junção das misturas anil e querosene 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 16: Medição das  misturas anil e querosene 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 17: Criação do desing 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 18: Riscando com carbono 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 19: Junção de valores (renascença e crochê) 
Fonte: Iracema (2011) 

 
 
 

 
Figura 20: Caminho de mesa bordada com vários tipos de pontos 
Fonte: Iracema (2011) 
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Figura 21: Recém nascido bordado a máquina pedalada 
Fonte: Iracema (2011) 

 

 

 
 
 


