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RESUMO 

 

A Economia Solidária é encarada neste trabalho como opção de desenvolvimento. 
Falar dela é pensar na força de trabalho como produtora de riquezas materiais e, 
sobretudo, subjetivas, para tanto é preciso levar em conta que nessas relações 
convivem diferentes tipos de práticas que englobam emoções, estilos de vida, 
gentilezas etc. Essa pesquisa teve como objeto de estudo a avaliação da efetividade 
da política pública de Economia Solidária, na Microrregião de Angicos/RN, 
demonstrando como a Economia Solidária tem incentivado o desenvolvimento, não 
somente como uma mola propulsora para o crescimento econômico, mas como a 
expansão das capacidades e liberdades. A Economia Solidária tem várias 
definições, e apesar de ter sua origem no movimento cooperativista, é um conceito 
em construção. Focada na discussão sobre as políticas públicas, é entendida ora 
como proposta de empregabilidade, ora como geradora de trabalho e renda, 
refletindo seu polimorfismo. As teorias e conceitos trabalhados por Amartya Sen são 
uma importante ferramenta analítica para entender a Economia Solidária enquanto 
estratégia de desenvolvimento. Ao falar das liberdades instrumentais, a teoria 
Senniana contribui para a reflexão sobre como os participantes das ações 
socioeconômicas estão se tornando agentes ativos da mudança de suas próprias 
liberdades. A análise tomou por base a discussão do desenvolvimento para além do 
viés economicista, utilizando as falas dos diversos agentes locais envolvidos com o 
PCPR II, fase 2, na Microrregião de Angicos/RN, compreendendo: gestores públicos, 
assessores técnicos e beneficiários do programa de combate à pobreza rural. Além 
da discussão sobre a organização econômica do RN e sua distribuição espacial, a 
pesquisa traz como resultado que a Economia Solidária na Microrregião de 
Angicos/RN contribuiu para o desenvolvimento como liberdade, comprovando a 
efetividade da política pública, por permitir uma melhoria na qualidade de vida, 
possibilitando efetivações, mesmo que sem grandes proporções. 
 

Palavras-Chaves: Economia Solidária. Políticas Públicas. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

The Solidarity Economy is considered in this work as a development option. Talk 
about it is to think in the workforce as a producer of material wealth and, above all , 
subjective , therefore it is necessary to take into account that these relations coexist 
different types of practices that encompass emotions , lifestyles , etc. This research 
has as an object of study evaluating the effectiveness of public policy for Solidarity 
Economy, microrregion Angicos / RN, demonstrating how the Solidarity Economy has 
encouraged the development not only as a driving force for economic growth, but as 
the expansion capabilities and freedoms. The Solidarity Economy has several 
definitions, and despite having its origin in the cooperative movement, is a concept 
under construction. Focused on the discussion of public policy, is now understood as 
a proposal for employability, either as a generator of employment and income, 
reflecting its polymorphism. Theories and concepts developed by Amartya Sen is an 
important analytical tool for understanding the Solidarity Economy as a development 
strategy. When speaking of instrumental freedoms, Senniana theory contributes to 
reflection on how participants socioeconomic actions are becoming active agents of 
change in their own freedoms. The analysis was based on the discussion of 
development beyond economic bias, using the lines of the various local stakeholders 
with PCPR II, phase 2, for microrregion Angicos / RN, comprising: public managers, 
technical advisors and beneficiaries of the program rural poverty alleviation. Besides 
the discussion of the economic organization of the RN and its spatial distribution, the 
survey brings the result that the Solidarity Economy in microrregion Angicos / RN 
contributed to the development as freedom, proving the effectiveness of public policy 
by allowing an improvement in the quality of life, enabling efetivations, even without 
major proportions. 
 
Keywords: Solidarity Economy. Public Policy. Development. 
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 INTRODUÇÃO  

 

 A falta de renda é a principal motivação para a organização de 

empreendimentos coletivos. Sem oportunidades de emprego, os excluídos do 

mercado buscam a sobrevivência em atividades das mais diversas, todas 

consideradas às margens do emprego convencional. Paul Singer (1998) explica 

esse fenômeno como alternativa de trabalho e renda; Gilberto Dupas (2000) 

descreve que esta prática mudou o próprio paradigma do emprego que é visto e 

reconhecido, hoje, como ocupação. 

A Economia Solidária se insere nessa discussão; a princípio como alternativa 

de trabalho e renda, posteriormente, diante do seu crescimento e com várias 

práticas de sucesso, passa a ser encarada como alternativa potencializadora de 

inserção social e econômica, direcionada a grupos historicamente excluídos dos 

postos de trabalho formais. O que antes parecia ser um suspiro de sobrevivência em 

meio aos dramas do capitalismo, atualmente assume uma das principais estratégias 

das políticas públicas de criação de trabalho e renda no Brasil.  

Como objeto de análise, a Economia Solidária tem sido estudada por diversos 

pesquisadores no Brasil e em outros países. Isto se deu pela expressiva ação 

pública de diferentes segmentos sociais nos últimos 20 anos. Organizados em 

cooperativas populares, feiras e redes de produção e comercialização, as 

experiências foram articulando-se em fóruns locais e regionais resultando na criação 

(2011) do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com a participação de entidades, 

grupos de apoio e redes de gestores públicos. 

 É possível ver diversas experiências da socioeconomia solidária. Boas ou 

ruins, elas derrubam a ideia de naturalidade das formas produtivas baseadas no 

capital. A economia que temos e a que queremos está impregnada de visões de 

mundo que precisam ser explicadas. Os projetos e programas desenvolvidos, sejam 

eles para amenizar os impactos da falta de renda ou para transformar as relações 

produtivas, precisam de teorias e de sistematizações científicas que os justifiquem. 

Este trabalho busca alimentar essa necessidade de avaliar as práticas que já 

acontecem, independentemente dos resultados que apresentem. 

Encarada neste trabalho como opção de desenvolvimento, a Economia 

Solidária está no foco das discussões acadêmicas e políticas. Essa tese tem como 
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objeto de estudo as políticas públicas de Economia Solidária, discutindo a sua 

efetividade para avaliar os impactos reais das propostas.  

A tese central foca-se no grau de efetividade do PCPR II, na sua segunda 

fase, por ser essa política a primeira a estabelecer metas para o fomento da 

produção solidária na região. Ao verificar se este programa atingiu seus objetivos é 

possível fazer um levantamento, a partir da visão dos seus participantes sobre o 

quanto ela contribuiu para a qualidade de vida dessas famílias. O importante aqui é 

conseguir demonstrar, apoiados na reflexão de Amartya Sen se esta política pública 

favoreceu a expansão das capacidades e liberdades das pessoas envolvidas.  

O primeiro elemento da análise é a concepção de Economia Solidária. Pode-

se considerar um conceito em construção pela diversidade de definições 

encontradas e por ser considerada um movimento relativamente novo. Apesar dos 

autores concordarem que a Economia Solidária possui a mesma origem do 

movimento cooperativista (final do século XVIII), foi nos anos de 1990 do século XX 

que ela toma forma e força no Brasil. 

Com distintas nomenclaturas e definições: economia solidária (SINGER, 

2000), economia popular (ICASA e TIRIBA, 2003), economia social (DEFOURNY, 

1998), economia do trabalho (CORAGGIO, 2009), economia moral (LECHAT, 2009), 

socioeconomia solidária (ARRUDA, 2003) ou redes de colaboração solidária 

(MANCE, 2000), elas se aproximam porque destacam as formas mais democráticas 

de organização produtiva encontradas nessas ações e chamam a atenção para o 

processo de valorização do indivíduo pelo trabalho. 

Com o intuito de contribuir para esse debate conceitual, apresentamos a 

Economia Solidária fazendo um paralelo entre os aspectos morais e econômicos, 

passando pela organização do trabalho e pela discussão sobre o bem-viver, para 

finalizar nos aspectos solidários que diferenciam essa proposta das demais 

atividades coletivas. 

Por considerar as políticas públicas de Economia Solidária como uma 

estratégia de desenvolvimento, a segunda abordagem deste estudo traz as 

considerações sobre o crescimento, o progresso e sua relação com os aspectos 

econômicos e sociais, para chegar à concepção de Amartya Sen (2010) de 

desenvolvimento como liberdade. Isso implica em discutir as questões conceituais e 

históricas de mudança da visão sobre desenvolvimento econômico e sustentável, 
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enfatizando o desenvolvimento enquanto modelo capaz de satisfazer todas as 

necessidades sejam elas materiais, sociais, culturais e políticas.  

O desenvolvimento como liberdade proposto por Sen (1998, 1993, 2010) é 

visto como um processo de expansão das oportunidades sociais, econômicas e 

políticas. Na condição de agentes atuantes, os indivíduos participam dessas 

atividades conquistando as liberdades necessárias para a melhoria da sua qualidade 

de vida. 

As políticas voltadas para a obtenção de trabalho e renda podem contribuir 

para o desenvolvimento como liberdade, pois, ao incentivarem a Economia Solidária, 

os envolvidos precisam se organizar de forma mais participativa, trabalhar a 

autogestão e a gestão participativa, valorizando as ações locais. Mais do que 

aumentar as chances de sobrevivência econômica, essas políticas contribuem para 

o aumento das oportunidades sociais e políticas.  

Assim, a terceira abordagem proposta aqui discute o processo e a 

importância da criação dessas políticas públicas, bem como os seus resultados, 

buscando uma forma de avaliação. Por ser uma temática nova, as várias estratégias 

organizadas pelos gestores públicos ora enfatizam a empregabilidade, ora a geração 

de trabalho e renda. Como diz França-Filho (2006), é o reflexo do polimorfismo das 

interpretações sobre a socioeconomia solidária na agenda dos diferentes governos. 

Para demonstrar como essas políticas atuam e analisar o impacto que elas 

promovem no seu desenvolvimento, este trabalho utilizou as iniciativas de Economia 

Solidária do Rio Grande do Norte, na microrregião de Angicos (Sertão Central), 

fomentadas pelo Programa de Desenvolvimento Solidário do Estado – o 

Prodesenvolvimento. Criado em julho de 2008, o programa contou com o PCPR I e 

II, objetivando o combate à pobreza rural e o fortalecimento da Economia Solidária. 

Ligado ao SETHAS – Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social, contou com recursos federais, municipais, do governo do estado, 

e também com o apoio financeiro do Banco Mundial.  

 A Economia Solidária no Rio Grande do Norte, como em vários outros 

estados, está atrelada aos pequenos empreendimentos. Segundo as informações do 

Mapeamento da Economia Solidária (SIES, 2010), existem 817 empreendimentos, 

com 4% da população potiguar total envolvida. Desses, 564 empreendimentos se 

encontram na área rural. 
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 Segundo os dados colhidos no SIES (Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária), os empreendimentos do estado estão divididos em 

associações, grupos informais e cooperativas, com um número muito pequeno de 

sociedades mercantis e industriais, como demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Formas de Organização. 
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO QUANTIDADES 

Associação 612 

Grupo Informal 111 

Cooperativa 78 

Sociedade mercantil de capital e indústria 9 

Outros  6 

Sociedade mercantil em nome coletivo 1 

Total 817 

Fonte: SIES, 2010. 
 

 

  

 Acompanhar todos os 817 projetos é tarefa difícil, assim a escolha da 

microrregião de Angicos para a nossa pesquisa diminuiu consideravelmente este 

número, como se pode ver na Tabela 2, com um total de 46 subprojetos e oito 

municípios: 

 

Tabela 2: Dados Sociais dos municípios da Microrregião de Angicos. 
Município Quant. de 

subprojetos 
Nº associados 

da entidade 
Nº habitantes 
comunidade 

Nº famílias na 
comunidade 

Afonso Bezerra 9 122 10253 203 
Angicos 6 112 524 162 

Caiçara do Rio do 
Vento 

5 140 2467 659 

Fernando Pedrosa 5 100 2954 18 
Jardim de Angicos 6 79 296 68 

Lajes 6 202 1018 338 
Pedra Preta 5 155 1120 278 

Pedro Avelino 5 84 267 80 
TOTAL 47 994 18.899 1806 

Fonte: Adaptada pela autora da pesquisa (SETHAS, 2014). 

 
 

A escolha dessa microrregião se deu pela dedicação profissional da autora na 

região do Sertão Central Potiguar, além da constatação da ausência de pesquisas 

científicas focadas nesses municípios. O Sertão Central, além de pertencer ao 

semiárido do estado, faz parte do subespaço destacado nessa tese como uma 

região historicamente em desvantagens econômicas.  
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Sobre os investimentos públicos para o desenvolvimento rural desta 

microrregião, optou-se pelo PCPR II na sua segunda fase, porque este foi o primeiro 

programa a destinar recursos especificamente para o fomento da Economia 

Solidária.  

Diante disso, a pesquisa Políticas Públicas de Economia Solidária: Uma 

Avaliação do PCPR II na Microrregião de Angicos do Rio Grande do Norte tem 

como objetivo geral:  

 

 Avaliar a efetividade de uma política pública de Economia Solidária, o 

PCPR II na microrregião de Angicos/RN. 

De modo mais específico este trabalho se propõe a: 

 Analisar as políticas públicas de Economia Solidária, em específico o 

PCPR II na microrregião de Angicos a partir da teoria de Amartya Sen. 

 Construir um modelo de avaliação para a política pública de Economia 

Solidária, o PCPR II na microrregião de Angicos, utilizando como 

indicadores as liberdades instrumentais sennianas. 

 Avaliar o grau de efetividade da política pública de Economia Solidária 

na microrregião de Angicos/RN a partir da visão dos gestores, 

assessores técnicos e beneficiários do PCPR II. 

 

Segundo Arretche (2009), a avaliação da efetividade de uma política pública 

possibilita estabelecer a relação entre a implantação de determinado programa e os 

seus resultados. Assim, as técnicas empregadas neste estudo permitiram avaliar a 

efetividade de tais políticas públicas, demonstrando como os seus efeitos 

possibilitaram a mudança das realidades locais, verificando se houve ou não a 

expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos envolvidos, 

independentemente dos resultados que alcançaram. 

Para a construção do quadro teórico, a pesquisa utilizou a revisão da 

literatura dos autores que discutem a Economia Solidária, buscando explicar as 

principais abordagens, relacionando-as com a prática adotada no Rio Grande do 

Norte. O desenvolvimento como um dos argumentos principais foi discutido, 

trazendo as ideias da sustentabilidade e do desenvolvimento como liberdade. Para 

finalizar o aporte teórico foi preciso também evidenciar as teorias que falam de 
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análise e avaliação de políticas públicas, uma vez que este trabalho tem como foco 

a avaliação das mesmas. 

Partindo do pressuposto de que o envolvimento das pessoas na Economia 

Solidária permite uma melhoria na qualidade de vida, possibilitando efetivações, 

mesmo que sem grandes proporções, as concepções de Amartya Sen foram 

utilizadas como principal elemento interpretativo para indicar o grau de efetividade 

das políticas públicas de Economia Solidária na microrregião de Angicos/RN.   

Desta forma, optou-se por considerar que o desenvolvimento deve ser 

avaliado mediante a sua capacidade em eliminar as diversas privações nas quais os 

indivíduos se encontram, sejam estas de ordem econômica, política ou social, 

limitando as escolhas pessoais. No caso aqui, a principal privação é a econômica. 

Nas sociedades contemporâneas, o acesso aos bens produzidos é simbolicamente 

visto como o maior fator de bem-viver, ou seja, da vida desejada.  

 É importante destacar que, na perspectiva do desenvolvimento como 

liberdade, a condição de agente livre se confirma quando os participantes 

consideram chegar ao patamar de qualidade de vida almejado. Nesse momento há 

uma elevação da autoestima e um maior envolvimento social. Há uma construção 

simbólica em relação ao tipo de vida que cada participante considera importante. É 

preciso cuidado para que a efetividade não se paute nesses padrões idealizados de 

acesso aos bens.  

 Para Sen (2010), a efetividade do desenvolvimento depende da livre condição 

de agente, condição esta que se relaciona ao fato de que se lhes forem 

disponibilizadas as oportunidades sociais adequadas, os indivíduos são capazes de 

se autoconstruírem e assumirem de forma solidária a condução de seus próprios 

processos de desenvolvimento. 

Para buscar aferir a efetividade das capacidades e liberdades dos envolvidos 

nas ações solidárias da microrregião de Angicos é preciso identificar as mudanças 

que ocorreram na vida dos participantes com a adesão à Economia Solidária. 

Usando o sentido de efetivação em Sen (1993), buscou-se o quanto as práticas 

estudadas colaboraram para modificar a percepção do ser (beings) e do fazer 

(doing) dos indivíduos envolvidos. Isto quer dizer que quando as capacidades 

geradas pelas liberdades conseguem extrapolar as necessidades elementares de 

sobrevivência, os indivíduos conseguiram uma expansão efetiva de suas liberdades 

individuais. 
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Para tanto, alguns indicadores foram utilizados, levando-se em consideração 

as liberdades instrumentais encontradas na teoria senniana, sendo: as Facilidades 

Econômicas (relacionadas às oportunidades da utilização dos recursos econômicos) 

e as Liberdades Políticas (liberdade de expressão, direitos voltados para o sentido 

de democracia), entendendo-as como as principais liberdades instrumentais que 

abrem caminho para  as demais: as Oportunidades Sociais (acesso à saúde, 

educação, habitação etc.) e as Garantias de Transparência (inibidoras de 

corrupção).   

 As coletas das informações se deram por entrevistas semiestruturadas com 

os gestores e assessores técnicos do PCPR II, fase 2. Os gestores forneceram as 

informações sobre a construção da política e as estratégias de acompanhamento 

para a identificação dos objetivos do programa; os assessores técnicos deram uma 

visão local das contribuições e dificuldades da implantação do programa. E, por 

último, o levantamento com os beneficiários se deu por meio de grupos focais, 

obtendo as reflexões destes sobre o programa, construindo a avaliação da 

efetividade da política pública de Economia Solidária. 

 Metodologicamente, a entrevista semiestruturada é, segundo Richardson 

(2008), um tipo de estratégia que busca obter do entrevistado o seu ponto de vista 

acerca de um determinado objeto em avaliação, considerando os aspectos mais 

relevantes. 

 A técnica de grupos focais, de acordo com Cruz Neto (2008), consiste em 

analisar um determinado objeto a partir de elementos fornecidos por participantes de 

um mesmo grupo que, estimulados pelo pesquisador, debatem em conjunto suas 

impressões acerca de um tema proposto. O objetivo é recolher informações a partir 

da provocação de um debate por meio da verbalização das reflexões dos 

participantes do grupo em análise. 

 A abordagem mais adequada para o proposto neste estudo é a pesquisa 

qualitativa, uma vez que se buscam os impactos e efeitos em termos das 

efetividades na vida dos beneficiários das políticas públicas de Economia Solidária 

da microrregião de Angicos/RN. A pesquisa do tipo qualitativa possibilita a 

investigação e análise crítica dos fenômenos sociais a partir da sua contextualização 

histórica e da construção social dos fenômenos existentes (RICHARDSON, 2008). 

 De um modo geral, a proposta dessa tese está organizada em três capítulos, 

além da introdução e das considerações finais.  
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O capítulo, ECONOMIA SOLIDÁRIA, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS aborda os autores que buscam a noção de Economia Solidária, 

destacando os conceitos de economia, trabalho e solidariedade. Depois, relaciona a 

Economia Solidária com o debate sobre desenvolvimento, dialogando com Amartya 

Sen e a sua ideia de desenvolvimento como liberdade, argumentando que as 

políticas públicas de Economia Solidária são uma estratégia de desenvolvimento. E, 

ainda, discute os conceitos de avaliação de políticas públicas para demonstrar como 

a socioeconomia solidária tem sido encarada pelos gestores públicos. 

No capítulo, intitulado POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

NO RN, a ênfase está na descrição sobre as políticas públicas no Rio Grande do 

Norte, sua dinâmica socioeconômica pós SUDENE, os projetos e as políticas de 

Economia Solidária do estado, destacando o Programa de Desenvolvimento da 

Economia Solidária (PCPR) na microrregião de Angicos/RN. 

 O terceiro capítulo UMA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA 

PÚBLICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DA MICRORREGIÃO DE ANGICOS/RN, traz 

o resultado da pesquisa, com a apresentação dos indicadores para avaliar a 

efetividade dos projetos de Economia Solidária e com a proposta metodológica, 

apresentando os resultados colhidos com os três principais segmentos: gestores, 

assessores técnicos e os beneficiados da microrregião de Angicos/RN. 

 O último item trata das Considerações Finais, procurando enfatizar, a partir de 

todas as análises, os resultados quanto à efetividade das políticas públicas de 

Economia Solidária da microrregião de Angicos/RN. 
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1 ECONOMIA SOLIDÁRIA, DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

A discussão sobre desenvolvimento tradicionalmente perpassa pela 

economia. França Filho e Laville (2004) comentam que o senso comum tende a 

reproduzir três reducionismos introduzidos desde o século XIX pela economia 

neoclássica e seus axiomas utilitaristas: a redução de toda a economia ao mercado, 

a capacidade da autorregulação do mercado e a redução de toda empresa 

econômica aos moldes da empresa capitalista. Nessa ótica, todos que não se 

enquadram nesse modelo são vistos como atrasados ou ineficientes, relegados a 

um papel secundário, provisório e marginal. 

A Economia Solidária é uma das organizações produtivas existentes que, ao 

lado do associativismo e do cooperativismo, atua de modo diferente desse modelo 

utilitarista. Então, a tendência de interpretá-la como ação econômica de 

sobrevivência, de caráter provisório e de menor importância para o desenvolvimento 

é visível na literatura. Quando iniciamos os estudos sobre Economia Solidária, em 

2001, o tema era debatido por poucos autores e a academia a estudava como fato 

passageiro. Ao retornar ao tema, depois de alguns anos, encontramos uma vasta 

quantidade de trabalhos científicos e autores conceituando-a. As definições se 

aproximam, mas não há um consenso teórico sobre o que venha ser Economia 

Solidária. 

A pequena produção e os arranjos produtivos de base familiar no Brasil têm 

contribuído de modo expressivo para a riqueza do país (ABRAVONAY, 1998). Os 

empreendimentos socioeconômicos têm, nos anos recentes, demonstrado um 

desempenho que evidencia sua capacidade produtiva, sem perder o caráter familiar, 

conseguindo existir na lógica do mercado com práticas que questionam a 

competição, rompendo, assim, a ótica utilitarista.  

É certo que o cenário atual apresenta inúmeros desafios, tanto para os 

empreendimentos tradicionais quanto para os de cunho social, pois o leque de 

carências e de aspirações continua baseado na incessante produção de 

mercadorias.  

Optando por uma forma mais didática, os argumentos teóricos serão 

apresentados, debatendo de forma pontual alguns subtemas que fazem parte desse 

conceito em construção. Passando pela economia, demonstrando a construção 
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social e histórica da noção de Economia Solidária, e discutindo a questão do 

trabalho cooperativo, evidenciando os vínculos sociais de reciprocidade que se 

formam por meio da solidariedade. 

O segundo eixo da discussão será a Economia Solidária enquanto estratégia 

de desenvolvimento. O que deve ser priorizado, o ter ou o ser? Quais são as 

verdadeiras necessidades humanas? O desenvolvimento como tradicionalmente é 

visto nos tempos de acumulação da riqueza já não dá mais conta dos anseios 

humanos. Passando pela mudança de paradigma do desenvolvimento e da 

contraposição entre econômico e solidário, esta parte do estudo faz um paralelo 

entre o bem-estar, as liberdades e a Economia Solidária. 

Seguindo a análise proposta nesta tese, a Economia Solidária será 

demonstrada como provinda da “casa” dos movimentos sociais. O cooperativismo e 

as ações econômicas associativistas deram o ponta pé para as necessidades de se 

pensar a Economia Solidária enquanto estratégia governamental de geração de 

trabalho e renda. Neste terceiro item é também trabalhada a ideia de avaliação das 

políticas públicas e a sua efetividade, iniciando a caracterização do campo de 

pesquisa. 

 Assim, este capítulo traz como um dos focos centrais da análise a discussão 

de que a Economia Solidária possui relações que extrapolam o campo econômico, e 

que portanto precisa ser pensada como estratégia de desenvolvimento que colabora 

para a ampliação das capacidades políticas, econômicas e sociais.  

 

 

1.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA: A TRAJETÓRIA DE UM CONCEITO EM 

CONSTRUÇÃO. 

 

1.1.1 A questão econômica como elo social. 

 

A Economia Solidária, como o próprio nome diz, carrega algumas das 

aspirações econômicas de nosso tempo: sustentabilidade econômica, trabalho com 

prazer, melhoria de condições de vida, entre muitas outras. Vista pela sua 

racionalidade econômica, ela foge dos padrões a que estamos acostumados e por 
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isso desperta reflexões sobre como temos encarado nosso mundo. Para entendê-la 

é preciso se desvencilhar das explicações tradicionais. 

A submissão do ser humano ao econômico é um fenômeno considerado 

moderno. Esse sentido de supremacia da economia em relação às questões sociais, 

segundo Polanyi (2000),  ganhou maior importância após o século XVIII com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

A economia, no seu sentido mais puro, é a gestão da casa, do ponto de vista 

da organização. Originária do grego oiko nomia – administração da casa (ARRUDA, 

2003) – é o lugar onde ela acontece. Porém, com o advento dos processos de 

acumulação de riqueza, os desejos e necessidades se tornaram infinitos e o 

fantasma da escassez assombrou a vida moderna. O mercado e o capital têm 

comandado o mundo, desencantando a dimensão social e humana da tarefa de 

organizar o oikus (a casa).  

Quando se fala em “economia”, estamos então influenciados por esse 

paradigma que destaca a dimensão econômica, dando-lhe uma importância maior. 

O fato a ser considerado não é a importância que o econômico ganhou, mas o grau 

de importância que recebeu em relação aos aspectos sociais, culturais e políticos. 

Esse processo pode ser explicado pelos autores considerados como clássicos da 

economia política. 

Os teóricos da economia política clássica suplantaram a tradição do pré-

capitalismo, que, segundo Lechat (2009), era submetida a uma moralidade cristã 

que enaltecia a simplicidade, apresentando maior unidade entre o social, o 

econômico, o político e o religioso. Essa suplantação colocou o mercado em 

destaque, considerando-o um poderoso agente mobilizador, destacando-o das 

demais dimensões da vida social. 

Um dos defensores da importância dos mercados foi Adam Smith (1984), 

descrevendo a economia como um sistema de “liberdade natural” que deveria, 

portanto, não estar subordinada a nada. Ele reconhece que são sentimentos 

naturais dos homens o seu amor-próprio (self-love) e a busca do interesse pessoal 

(self-concern), que levam os homens a agirem em causa própria. Porém, esses 

sentimentos acabam por se regular na sua própria capacidade de cuidar de si 

mesmo. Esta ideia é ilustrada no seu famoso pensamento: "(...) não é da 

benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o 

meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio autointeresse" 
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(SMITH, 1984, p.32). Nesta perspectiva os indivíduos agem de acordo com os 

interesses próprios, o interesse de cada um, em particular, favorecerá a auto-

regulação do mercado, que como uma “mão-invisível” promoverá os ajustes 

necessários para a geração de riqueza e bem-estar coletivo. 

 É nessa justificativa que o liberalismo econômico se expandiu, separando o 

econômico da moral religiosa. Smith criticava as ideias econômicas do 

mercantilismo, principalmente a intereferência dos Estados na economia. Em seu 

livro “Riqueza das Nações” (1776), ele se distancia das convicções mercantilistas 

que entendia o aumento da riqueza pelo comércio – na ideia de tesouro – dizendo 

que a riqueza se encontrava no trabalho. Assim, a riqueza é o trabalho de uma 

nação, não apenas o trabalho aplicado na agricultura, como se entendia no 

mercantilismo, mas no trabalho em geral, e, portanto, na divisão do trabalho. 

Aliado a isso, Smith (1984) procurou definir também uma teoria do valor. O 

que define o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho nela disposto, 

somando as quantidades de trabalho empenhado tanto para produzi-la quanto para 

adquiri-la. O lucro do capital se encontra, na visão do autor, na diferença entre esses 

dois tipos de trabalho. Sendo assim, se faz necessário um mercado livre, que 

possibilite a produção e distribuição das meradorias sem interferências, deixando-o 

se auto-regular: esse é o princípio do laissez-faire1 (deixar fazer). 

Nesta mesma linha de raciocínio, outro importante autor se destaca. David 

Ricardo (1996), com a teoria do valor, contribuiu para essa visão de supremacia da 

economia sobre o social. Para ele, a distrubuição do produto social deveria ser 

dividida em renda, salários e lucros, que corresponderiam, respectivamente, aos 

proprietários de terras, aos trabalhadores e aos capitalistas. Na teoria do valor, toda 

e qualquer troca de mercadorias inclui quantidades iguais de trabalho, divididas em 

força de produção e horas trabalhadas, podendo servir de parâmetros para o cálculo 

dos salários. Ricardo (1996) acrescentou que nesta proporção o salário deveria se 

basear nas horas trabalhadas, é a parte da produção que pertenceria aos 

trabalhadores, e a quantidade da força de trabalho empregada na produção 

pertenceria ao dono do capital.  

                                                             
1
 Laissez-faire: "laissez faire, laissez aller, laissez passer", que significa literalmente "deixai fazer, 

deixai ir, deixai passar". Expressão francesa que simboliza a liberdade dos mercados, sem 
interferências, permitindo que a oferta e a procura regulem os processos produtivos e, 
consequentemente, os mercados. 
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Karl Marx, em O Capital (1867), se utilizará da teoria do valor de Ricardo para 

desenvolver o conceito de mais-valia, construindo suas argumentações críticas ao 

capitalismo.  

Em Marx (1998), as sociedades regidas pela produção capitalista enriquecem 

acumulando capitais. A mercadoria é um objeto externo ao homem que satisfaz suas 

necessidades, desde as mais indispensáveis até as mais fúteis. Ela é um produto 

detentor de valor, isto é, cada coisa útil assume os aspectos de qualidade e 

quantidade. É a utilidade que gera o valor de uso e, nas sociedades capitalistas, ela 

serve de veículo material de valor de troca.  

 O valor de uma mercadoria é, então, determinado pela quantidade de 

trabalho gasto durante a sua produção, ou seja, é o tempo de trabalho em média 

necessário ou socialmente necessário para a produção de uma mercadoria que 

estabelece o seu valor.  

As mercadorias, na realidade, não são apenas “produtos”, são valores. Nesta 

análise, Marx (1998) revela que o valor de uso é inteiramente determinado pelas 

condições do mercado, e o valor de troca não é somente o preço, como parece à 

primeira vista. Assim, o valor da mercadoria é determinado pela quantidade de 

tempo de trabalho necessário para produzi-la. Nesta noção de tempo está incluído o 

tempo dispensado na fabricação, o trabalho necessário para produzir as máquinas, 

o tempo para extrair e transportar a matéria prima etc. Como parte do chamado 

“custo de produção”, tem-se o salário não pago pelo tempo de trabalho do 

trabalhador. Marx (1998) aponta então para o fato de que a mercadoria não é uma 

“coisa”, mas trabalho social concentrado. E em todos esses valores se encontra o 

tempo de trabalho não remunerado, que é a mais-valia. 

Por volta dos anos de 1870, os estudos econômicos deslocaram-se para 

entender elementos mais subjetivos, criticando as teorias clássicas. É a chamada 

revolução marginalista, ou Marginalismo, incorporando aspectos até então 

renegados. A crítica que os economistas marginalistas enfatizaram sobre a teoria 

clássica era a de que os preços também dependiam em certo grau da demanda, que 

por sua vez dependia da satisfação dos consumidores em relação às mercadorias e 

aos serviços, individualmente. Estes fatores interferem na relação da demanda e 

oferta, e consequentemente influenciam a definição dos preços. 

Autores como Stanly Jevons – The theory of political economy (1871), Karl 

Menger – Principles of Economics (1871) e Léon Walras – Élements d’économie 
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politique pure (1871) foram os principais ícones da formação de um mainstream2 

econômico (OLIVEIRA, 2010).  

É importante mencionar que, apesar da revolução marginalista indicar certa 

necessidade de ruptura ou mudança radical, o Marginalismo constituiu uma corrente 

teórica neoclássica da economia voltada para a defesa das doutrinas liberais. Netto 

e Braz (2007) apontam que esse movimento acabou por formar uma ciência 

econômica estritamente especializada, matematizada, depurando-se das 

preocupações históricas, sociais e políticas. No curso de seu desenvolvimento, final 

do século XIX até os dias atuais, essa vertente se fragmentou numa diversidade de 

escolas. Marshall (1920) é um dos exemplos com a publicação da obra Principles of 

Economy, que colaborou para a substituição do sentido político da economia pelo, 

somente, sentido econômico. 

Os pressupostos da economia neoclássica tratam a vida econômica como 

autônoma, desconsiderando os mecanismos de interação social que interferem na 

constituição da vida mercantil. A Sociologia, então, passou a ser a área de 

conhecimento com as outras formas de interpretações ignoradas pela Ciência 

Econômica, considerando o mercado como composto de interações sociais diversas. 

Estudos sobre trabalho, indústria, organização empresarial e desenvolvimento 

econômico, ao serem analisados na perspectiva sociológica, criaram uma vertente 

científica denominada Sociologia Econômica. Deixando, como diz Lévesque (2007), 

para os economistas as discussões sobre mercado e moeda, e para a sociologia as 

questões políticas, sociais e culturais das organizações econômicas.  

Karl Marx é um dos teóricos mais utilizados pela Sociologia quando o tema é 

sociedade e economia, porém as teorias marxistas colaboraram para a “noção de 

separação entre o econômico e social” (LÉVESQUE, 2007, p.49). Ao buscar explicar 

os fenômenos econômicos como o mercado, as empresas, as forças produtivas e os 

meios de distribuição, este ramo da sociologia acabou contribuindo para reforçar a 

ideia de que a economia é o principal agente mobilizador da história. 

Swedberg (2004) define a Sociologia Econômica como o modo conciso de 

conceitos, ideias e métodos sociológicos dos fenômenos econômicos, porém 

enfatizando que todos eles são, por natureza, sociais, pois estão enraizados em 

partes, ou no conjunto, na estrutura social. 

                                                             
2 Mainstream: corrente dominante. 
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Este autor aponta Max Weber como o teórico da sociologia clássica que mais 

influenciou essa linha de análise, desenvolvendo uma fundamentação teórica 

sociológica e econômica baseada em estudos empíricos ao falar do “espírito do 

capitalismo” com a publicação da obra Economia e Sociedade (1920). Podemos 

encontrar as origens dessa vertente também em Emille Durkheim com a obra A 

Divisão do Trabalho Social (1893), e com Simmel na publicação de Filosofia do 

Dinheiro (1900) (SWEDBERG, 2004). 

 Nos anos de 1980, a chamada Nova Sociologia Econômica – NSE, na 

tentativa de evitar as análises deterministas do econômico sobre o social, como no 

caso das teorias marxistas, utiliza esses outros autores destacados (Weber, 

Durkheim, Simmel, entre outros) buscando uma visão econômica da totalidade 

social (SWEDBERG, 2004). 

 É essa busca da totalidade social que pretendemos trazer para esse estudo. 

Se olharmos a Economia Solidária sob a perspectiva do mainstream econômico, as 

análises prováveis não poderão alcançar a diversidade dos fenômenos envolvidos 

nas ações socioeconômicas. Ela não gera renda suficiente para o sustento familiar; 

ela não consegue produzir em grande escala, e assim participar de forma igual das 

relações mercadológicas; ela não trabalha com o sentido da competição, pelo 

contrário, a colaboração é um dos seus principais elos organizacionais; ela não visa 

o lucro; ela não gera mais-valia. Encará-la pelo viés econômico é desprezar as 

demais extensões que a envolvem: as relações culturais, sociais e afetivas. 

Polanyi (2000) aponta que a economia não pode receber o grau de 

importância que recebeu. O autor adverte que a economia não é superior às demais 

esferas sociais, ao contrário, as trocas são organizadas em função do todo social. 

Tanto a Sociologia Econômica de Polanyi (2000) quanto a recente corrente 

chamada Nova Sociologia Econômica procuram integrar as teorias sociológicas e 

econômicas. Uma das principais contribuições é apontar caminhos para superar as 

deficiências explicativas da teoria neoclássica. A crítica maior diz respeito à 

tendência dos economistas em ver os arranjos econômicos como “naturais”. 

Polanyi (2000) divide o significado da palavra “economia” em dois sentidos: o 

significado formal e o substantivo. No formal, os recursos escassos são alocados 

para incrementar a eficiência na produção, fazendo uso do que está disponível. Essa 

é a visão dominante, em que pessoas vivem num comportamento de maximização a 

partir dos recursos limitados para satisfazer necessidades ilimitadas. No sentido 
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substantivo, a economia é um encontro de necessidades materiais através de um 

processo de interação entre os seres humanos e seu meio ambiente. Ao contrário da 

outra, ela não isola o sentido de economia da sociedade ao qual pertence, e define-a 

como um conjunto de processos institucionais resultante da interação entre os seres 

humanos e a natureza.  

Utilizando-se dos estudos sobre as sociedades tribais primitivas, Polanyi 

(2000) observou que muito pouco se tinha do modelo formal encontrando – na maior 

parte da história, as crenças e as práticas culturais estruturavam a satisfação da 

subsistência por meio dos laços de parentesco. Desta forma, ele questiona a 

universalidade das teorias neoclássicas, pois a maximização dos ganhos 

econômicos através do comportamento competitivo não se aplicava a todas as 

sociedades. 

Em sua tese principal, apresentada no clássico A Grande Transformação: as 

origens da nossa época, escrita em 1944, o autor demonstra que as análises das 

ciências sociais centralizaram-se nas sociedades capitalistas, tomando como 

referência obrigatória a barganha e a troca como comportamento social do homem 

ao longo da história. Segundo Polanyi (2000): 

    

Para começar, temos de colocar de lado alguns preconceitos do século XIX, 
que sustentavam a hipótese de Adam Smith sobre a alegada predileção do 
homem primitivo por ocupações lucrativas, [...] ele induziu seus seguidores 
a uma atitude estranha em relação à história primitiva do homem 
(POLANYI, 2000, p. 63-64).  

 

Esta tendência do século XIX de explicar a intenção humana para o lucro, 

demonstrada pelo autor, ignora as explicações sobre as motivações do homem 

enquanto ser social, desprezando as sociedades consideradas “não civilizadas”. 

Para o autor, as trocas e o escambo nunca foram os determinantes da vida social, 

pois: 

     

[...] o ganho e o lucro feitos nas trocas jamais desempenharam um papel 
importante na economia humana. Embora a instituição do mercado fosse 
bastante comum desde a Idade da Pedra, seu papel era apenas incidental 
na vida econômica (POLANYI, 2000, p.62).  

 

Então, essa visão do lucro como algo natural e determinante desde as 

civilizações antigas é negada por Polanyi (2000). Ele considera que nenhuma 
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sociedade conseguiria sobreviver sem possuir uma economia de alguma espécie, 

porém nenhuma outra sociedade além da nossa foi controlada pelos mercados. 

Para Polanyi (2000), o processo econômico é instituído porque se define 

pelas satisfações das necessidades materiais e psicológicas. Suas formas de 

integração se dão pelos princípios de reciprocidade, redistribuição e intercâmbio. De 

forma resumida, define-se a reciprocidade como o dar e o receber recíprocos3. 

Como uma troca de natureza social, se diferencia das trocas comerciais. As trocas 

sociais são acordos voluntários com termos vagos e não especificados. O 

presentear alguém é um exemplo dessa forma tradicional de reciprocidade. Na 

maioria das vezes o presente é baseado na alegria que o outro receberá. Assim, 

troca-se presentes pela possibilidade de proporcionar alegria, o motivo dessa troca 

não está no lucro. 

A redistribuição é uma troca de natureza política. Para Polanyi (2000), esse 

tipo de troca envolve uma autoridade central que distribui os recursos para 

proporcionar serviços e promover o bem público. O cálculo da redistribuição é 

baseado no princípio de justiça, no qual cada um recebe a sua “justa parte” de 

acordo com as necessidades. O sentido de justiça é discutível, e, segundo o autor, 

foi o responsável por inúmeras rebeliões ao longo da história. 

Nas sociedades feudais a economia está enraizada na tradição e na religião 

dos grupos sociais, é o que ele chama de “enraizamento”. Com o advento da 

economia de mercado autorregulado (a economia capitalista) este enraizamento 

desaparece. Para exemplificar esta ideia, Polanyi afirma que: “Em vez de a 

economia estar enraizada nas relações sociais, são as relações sociais que estão 

enraizadas no sistema econômico” (POLANYI, 2000, p. 77). 

É neste ponto que Granovetter e Swedberg (1992) sugerem uma ampliação 

da noção de enraizamento. Para estes autores, as sociedades tradicionais não 

estavam livres do impulso de lucrar, e a sociedade capitalista não estava, de toda, 

enraizada nas motivações econômicas voltadas para o lucro.  

A proposta de Granovetter e Swedberg (1992) inclui o contexto das redes 

sociais como um dos elementos do enraizamento: 

     

                                                             
3
 Nos princípios antropológicos (MAUSS, 2003), a reciprocidade é um fenômeno social universal que 

matem a união dos membros de uma sociedade. MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a dádiva”. In: 
________. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naif, 2003. 
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Actors do not behave or decide as atoms outside a social context, nor do 
they adhere slavishly to a script written […]. Their attemps at purposive 
action are instead in ongoing systems of social relation” (GRANOVETTER e 

SWEDBERG, 1992, p. 56).
4
 

 
 

Percebe-se nesta citação que o autor vê as relações sociais como que 

enraizadas nas ações econômicas. Assim, elas não acontecem separadas e nem de 

modo arbitrário à vontade do indivíduo. Os indivíduos não se comportam nem como 

uma partícula do todo social agindo servilmente, nem como um elemento destoante 

deste todo. Suas ações econômicas estão em consonância com as relações sociais. 

As tentativas de ação intencional estão, antes, incrustadas em sistemas de relações 

sociais concretas e contínuas. Todas as ações econômicas assumem, na visão 

deste autor, uma expressão interpessoal.  

É possível ver na Economia Solidária que as relações se firmam pelas 

questões econômicas como produção, distribuição e renda, mas as expectativas 

extrapolam as satisfações econômicas, ou melhor, é possível dizer que elas se 

baseiam muito mais nas satisfações subjetivas, delineando outras redes de relação 

e organização dos mercados. Isso não quer dizer que as práticas capitalistas 

estejam ameaçadas, elas estão se adaptando às novas posturas dos seus atores 

que vêm buscando conviver com o meio ambiente sem degradá-lo, valorizar o 

produtor através do preço justo (fair trade), gerando consumidores mais atentos, 

criando novas racionalidades econômicas, ou seja, a busca de uma moral. 

 Thompson (2005), ao descrever sua teoria sobre os “motins” da sociedade 

inglesa do século XVIII, provocados pelo aumento dos preços, pelos maus 

procedimentos dos comerciantes ou pela fome, alerta o quanto os historiadores 

(Beloff, Wearmouth, Wilson, entre outros) interpretaram as ações como uma mera 

reação ao desemprego. Como algo instintivo e visceral – as rebeliões do estômago – 

ocasionaram uma visão redutora do homem econômico chamada pelo autor de uma 

visão espasmódica (THOMPSON, 2005, p. 152). O autor evidencia que até os 

historiadores foram influenciados por essa tendência de valorização do econômico 

sobre as demais esferas sociais. 

                                                             
4
 “Atores não se comportam ou decidem como átomos fora de um contexto social, nem aderem 

servilmente a um script escrito [...]. Suas tentativas de ação propositada são incorporadas em 
sistemas contínuos de relação social” (tradução livre da autora, GRANOVETTER E SWEDBERG, 
1992, p.56). 
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 Ele se opõe a essa visão demonstrando a legitimidade dessas ações sociais, 

em que direitos, costumes e tradições estavam sendo defendidos. Os motins da 

fome eram uma forma altamente complexa de ação popular direta, disciplinada e 

com claros objetivos. Esses objetivos e crenças se fundavam numa visão tradicional 

de normas e obrigações sociais que constituíam, nesta época, uma economia moral 

dos pobres. Thompson (2005) diz que embora essa moral não possa ser 

considerada como “política”, tampouco pode ser descrita como “apolítica”, pois 

carregava noções de bem-estar comum que acabavam pressionando as 

autoridades. Assim, essa moralidade não aparecia apenas nos momentos 

considerados de perturbação social, mas incidia de forma geral sobre os governos e 

o pensamento do século XVIII.  

Lechat (2009) aponta que Thompson é o primeiro autor a utilizar o termo 

“economia moral”. Havia neste período dois modelos econômicos em discussão. Um 

se baseava nas obrigações recíprocas dos homens numa esfera de normas morais 

e o outro se fundamentava nas liberdades individuais valorizando a propriedade 

privada.  O primeiro modelo vigorou no período pré-capitalista, em que, segundo 

Thompson (2005), a produção e a comercialização estavam subordinadas a uma 

série de regras estabelecidas pelos costumes e valores morais. O segundo modelo 

passou a se fortalecer nas concepções da economia política clássica, se enrijecendo 

no sistema capitalista e se perpetuando até os nossos dias. 

Thompson afirma, então, que “[...] a nova economia trazia consigo uma 

desmoralização da teoria do comércio e do consumo” (THOMPSON, 2005, p.162). 

Ao usar o termo “desmoralização”, o autor está justificando como as teorias da 

economia política ajudaram a implantar o laissez-faire, desmontando os arranjos 

comerciais do antigo regime. A nova economia autorreguladora não precisava da 

interferência do Estado, o mercado livre maximizaria a satisfação de todos os grupos 

e estabeleceria o bem comum, inibindo o, até então, modelo econômico paternalista. 

Era esse paternalismo que assegurava as normas morais, “[...] ao que devem 

ser as obrigações recíprocas dos homens” (THOMPSON, 2005, p.162), para ser 

substituído pelo livre mercado.  

É preciso salientar que Thompson (2005) está analisando os movimentos 

populares da Inglaterra do século XVIII, indignados com a pobreza, com o aumento 

dos preços, com a maneira com que os produtores tentavam burlar as normas para 

lucrar. Foi também um processo de negação desse novo padrão de mercado que 
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aos poucos se perpetuava, transformando todas as relações sociais da época. Ou 

seja, a passagem do modelo econômico paternalista para o de livre mercado.  

O que se pode relacionar com a Economia Solidária é o fato da existência de 

uma ética popular que pressiona as autoridades e legitima a ação direta coletiva. Os 

movimentos sociais e políticos do século XXI, voltados para as questões 

econômicas, clamam pela moral da solidariedade. Lechat (2009) diz que: 

 

Produzir, trabalhar e consumir de forma solidária e autogestionária seria, ao 
mesmo tempo, voltar a um princípio fundamental da relação humana e criar 
algo novo em relação aos comportamentos e maneiras de pensar 
hegemônicos. Esses movimentos podem ser considerados defensores de 
uma economia moral (LECHAT, 2009, p. 138-139). 

 

Ao falar em produzir, trabalhar e consumir de forma solidária e 

autogestionária, a autora enfatiza que a Economia Solidária pode transformar o 

pensamento hegemônico voltado para o lucro e a competição, colocando no lugar 

deste princípios econômicos mais éticos. 

Percebemos que Lechat (2009) entende que existe na Economia Solidária 

uma busca pela moralidade. Para isso ela aponta vários movimentos como a ATTAC 

– Associação pela Tributação das Transações Financeiras, instituição internacional 

que reivindica o controle democrático dos mercados financeiros, com o slogan “O 

mundo não está à venda”, denunciando a mercantilização da sociedade (LECHAT, 

2009, p.138). O próprio Movimento Solidário e o Comércio Justo (Fair Trade) são 

exemplos da vontade de mudança, descartando a competição individual e a 

hegemonia do capital sobre o trabalho. 

O paradigma proposto pela Economia Solidária envolve valores como 

coletividade, partilha e ajuda mútua, contrariando o paradigma da acumulação, 

fundada no individualismo. Desta forma, ela pode ser encarada como uma 

“Economia Moral”.  

Nos dias atuais, os “motins” reivindicando a baixa de preços e a oferta de 

produtos em tempos de escassez deixou de existir, ou então é pouco impactante. É 

notório que vivemos numa época em que não mais se discute formas de superação 

do capitalismo. Santos (2002) aponta que chegamos a um nível de aceitação sem 

precedentes na história. O século XX foi o período de credibilidade das ideias 

neoliberais, que continua a defender a concorrência como o eixo regulador dos 
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mercados, fazendo do Estado o supervisor das relações econômicas e garantidor 

das liberdades comerciais.  

Mas, como observou Polanyi (2000), essa aceitação não predominaria por 

muito tempo. Prova disso é a reinvenção de formas econômicas, menos grandiosas 

do que as versões socialistas e menos ambiciosas que as crenças marxistas. Para 

Santos (2002), elas sobrevivem no contexto do domínio do sistema econômico 

capitalista, representando formas diferenciadas de organização. Ao falar dos 

numerosos movimentos sociais com princípios econômicos, Santos (2002) comenta 

que o capitalismo tem sido confrontado e desafiado desde a luta dos camponeses 

ingleses contra a apropriação privada das terras comunais do século XVIII; as lutas 

indígenas contra a exploração dos seus territórios, nos países periféricos; até os 

movimentos sindicais operários.  

Longe de cair no discurso de aceitar ou rejeitar a capacidade de 

transformação da vida econômica desses movimentos, ou seja, a mudança da lógica 

do capitalismo, este estudo se pautou na capacidade efetiva da expansão das 

liberdades dos participantes da socioeconomia solidária. 

 

1.1.2 A organização do trabalho, a solidariedade e a gestão. 

 

Há uma vasta tradição de pensamento crítico que explicam as ações dos 

trabalhadores para driblar ou sobrepor os aspectos econômicos do capitalismo. As 

constantes crises da empregabilidade, a exclusão econômica, a ausência de 

políticas que conseguissem abrandar as desigualdades e o modelo 

desenvolvimentista adotado por várias décadas fomentaram ações pautadas na 

cooperação. 

O sentido clássico de cooperativismo teve seu início com as ideias de Robert 

Owen (1771-1858), que em 1799, então sócio e administrador das manufaturas de 

algodão em New Lanark, Escócia, implantou algumas das diretrizes que inspiraram 

o movimento cooperativista, com a criação de um capital comum entre os 

trabalhadores, igualdade de direitos e trabalho em colaboração (RIQUE, 2003). 

Mas foi um grupo de trabalhadores tecelões da cidade de Rochdale (noroeste 

da Inglaterra), em 1844, que, como o próprio nome diz – os Pioneiros de Rochdale – 

implantaram os princípios que até hoje regem as ações cooperativistas. Os 

princípios não eram novidade, Rique (2003) afirma que eles foram inspirados nas 
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ideias de Owen, nos movimentos religiosos e sindicais. Entre os principais estão: o 

controle democrático dos sócios através do voto (um sócio, um voto), a igualdade na 

subimissão de novos membros em relação aos antigos, a neutralidade política e 

religiosa e o trabalho cooperativo.  

Na mesma época, na França, os autores que inspiraram a criação das 

cooperativas de trabalhadores foram Charles Fourier e Peirre Proudhon. 

Charles Fourrier (1772-1837) foi o mentor da proposta cooperativista na 

França. Mladenatz (2003) afirma que Fourrier está para o cooperativismo na França 

assim como Owen está para o da Inglaterra. A premissa era a de que a solução dos 

problemas sociais estaria na organização da vida em comum por meio da 

organização de grupos como “falanges”5, nos quais os produtores venderiam seus 

produtos diretamente aos consumidores, extinguindo a ação dos atravessadores. 

Pierre Proudhon (1809-1865) criticava a grande propriedade capitalista e o 

poder do Estado sobre a vida social. Porém, era favorável à propriedade em 

pequena escala, associada aos agricultores e aos artesões. Ele diz que o fruto do 

trabalho deveria ser privado (MLADENATZ, 2003). Proudhon enfatizava que o apoio 

mútuo de trabalhadores livres e de posse de seus próprios recursos para a produção 

regularia o mercado. O mutualismo se diferencia das tendências coletivistas de 

organização do trabalho pois, segundo o autor, a ideia da socialização dos meios de 

produção pressupõe que a propriedade estaria nas mãos de um Estado, o que 

restringiria a liberdade dos indivíduos. A reciprocidade dos serviços e a entreajuda 

dos trabalhadores nos moldes do mutualismo garantiria a igualdade. 

Outro autor a inspirar o movimento foi Louis Blanc (1812-1882), trazendo a 

ideia de que os trabalhadores deveriam receber tanto pelo trabalho quanto pela 

produção. Para ele, segundo Mladenatz (2003), o Estado deveria garantir a 

constituição das organizações operárias, tendo em vista a falta do capital inicial dos 

mesmos, dirigindo os empreendimentos até que eles pudessem gerar recursos para 

se sustentarem. Louis Blanc usa o termo “oficina social” para explicar a necessidade 

de autonomia e partilha igualitária da riqueza. 

E, ainda, Herman Schulze (1808-1883) contribuiu com os ideais do trabalho 

cooperativo fundando um Banco Popular na Alemanha, proporcionando crédito a 

                                                             
5
 Aludindo às invencíveis falanges da armada macedônia. 
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juros reduzidos. É também um dos mentores do primeiro Código Cooperativo que se 

tem notícia (MLADENATZ, 2003). 

No Brasil, as iniciativas cooperativistas também possuem a sua origem nas 

crises econômicas. Somente após a Constituição de 1891 foi assegurada a 

liberdade de associação produtiva6. Por volta dos anos de 1902, as primeiras 

cooperativas de consumo surgiram em Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, no 

período histórico e econômico agroexportador. 

 Mais tarde, com o modelo de substituição das importações, as políticas 

econômicas favoreceram o avanço das indústrias nas regiões Centro-Sul do Brasil. 

As iniciativas de cooperação tomaram rumos distintos, orientando-se pelas 

condições econômicas regionais. No norte-nordeste prevaleceram as cooperativas 

agropecuárias, com forte controle estatal; nas regiões centro-sul, as experiências da 

mão de obra dos imigrantes europeus organizaram cooperativas de consumo, de 

crédito e de produção tanto agrícolas quanto industriais.  

 Com um berço histórico semelhante ao do cooperativismo, pode-se afirmar 

que a Economia Solidária foi fomentada pelos mesmos problemas econômicos e 

sociais que impulsionaram o movimento cooperativo. Todavia, de forma diversa e 

fragmentada, a Economia Solidária não está totalmente atrelada ao cooperativismo. 

Ela forma múltiplas iniciativas que podem ser coletivas, individuais, com fragmentos 

de cooperação, ou mesmo com competição. 

Enquanto o cooperativismo no Brasil possui um marco jurídico e regulador, as 

iniciativas chamadas solidárias não possuem. Então os empreendimentos da 

Economia Solidária acabam por utilizar as normas do cooperativismo em sua 

organização, por vezes, assim, mascarando as diferenças entre os dois modelos.  

No cooperativismo não existe a opção de empreendimento individual, já na 

Economia Solidária os empreendimentos podem se configurar na forma associativa, 

na forma cooperativa ou ainda individualmente, sem ferir os princípios da 

solidariedade. 

 O que constitui então as ações como solidárias é o fato de valorizarem o 

trabalhador, produzir de forma sustentável, cooperar entre si e garantir o consumo 

justo.  

                                                             
6 O reconhecimento jurídico das Cooperativas de Trabalho e das Cooperativas de Prestação de 

Serviços se deu no Brasil somente no final de 1994 (DIAS, 2011). 
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Existem vários autores e distintas maneiras de se definir a Economia 

Solidária, num movimento de construção e reconstrução. Há uma riqueza de 

definições, tais como: economia popular (ICASA e TIRIBA, 2003), economia do 

trabalho (CORAGGIO, 2009), economia social (DEFOURS, 1998), economia moral 

(LECHAT, 2009), economia solidária (SINGER, 2003), redes de colaboração 

solidária (MANCE, 2000), ou socioeconomia solidária (ARRUDA, 2003). Como um 

conceito em construção, o que aproxima todos os termos e concepções são as 

descrições das práticas econômicas baseadas em relações mais democráticas, no 

trabalho autônomo e na solidariedade.  

Antes de apresentar as definições mais aceitas sobre a Economia Solidária é 

preciso fazer um paralelo entre o que venha a ser a economia popular e a solidária. 

Esta diferenciação se faz necessária, pois a generalização destes conceitos podem 

proporcionar equívocos, confundindo a análise das ações sócio-solidárias.  

Tiriba (2007, p.3) entende por economia popular “[...] o conjunto de atividades 

econômicas e práticas sociais desenvolvidas pelos setores populares, no sentido de 

garantir a reprodução ampliada da vida”. Diz respeito às estratégias populares de 

sobrevivência que (re)criam as condições para alcançarem as necessidades. Essa 

busca não envolve apenas a obtenção de ganhos monetários, que, como diz a 

autora, vincula-se à reprodução ampliada da vida e não do capital. 

Englobando as ações filantrópicas, as atividades consideradas ilegais 

(pirataria, prostituição, vendas de drogas), iniciativas individuais e informais 

(vendedores em geral – camelôs, consultoras de beleza), microempreendimentos e 

pequenos negócios de caráter familiar, formas associaitivistas (dois, três sócios) e 

organizações econômicas coletivas como as cooperativas e as solidárias, todas são 

consideradas ações de cunho econômico popular.  

Diante desta perspectiva, percebe-se que nem todas as atividades 

desenvolvidas na economia popular tem caráter solidário. Tiriba (2007) alerta, 

também, para a possibilidade de encontrarmos elementos de solidariedade em 

outros extratos populares que não se organizam sob a forma coletiva.  

Sendo assim, a economia popular abrange todas as estratégias de 

sobrevivência econômica que reúne os desempregados(as), qualificados ou não, os 

totalmente excluídos dos programas sociais oficiais (saúde, habitação, educação, 

aposentadoria etc.), o trabalho manual ou intelectual, o trabalho informal, ou até 

mesmo as atividades ilegais.  
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Como destaca Coraggio (2003), estas atividades não se referem somente aos 

pobres, mas aos trabalhadores em geral: 

 

Estamos falando de trabalhadores num sentido muito amplo, não estamos 
limitados aos operários, estamos falando de qualquer trabalhador, até 
mesmo os intelectuais, que precisa reproduzir a sua vida através do 
trabalho (CORAGGIO, 2003, p. 36). 

 

  

Seguindo esta abordagem teórica, a Economia Solidária pode ser encarada 

como uma economia popular, mas não é isso que a define. Sendo assim, dois outros 

elementos precisam entrar nesta análise: o sentido do trabalho e da solidariedade. 

Coraggio (2009) é um dos teóricos que define a Economia Solidária e enfatiza 

a questão do trabalho, denominando-a como economia do trabalho. Para ele, o 

conjunto da economia deve ser visto pela lógica do trabalho em detrimento da lógica 

do mercado. 

Na lógica do mercado o objetivo principal é a acumulação de bens. Nela, a 

forma de realização desse objetivo, segundo o autor, está nas empresas. Na 

economia do trabalho, já que o objetivo é a reprodução da vida, são os núcleos 

familiares que o realizam. Coraggio (2003) os chama de unidades domésticas. 

 Então a economia dos setores populares é para esse autor o conjunto das 

unidades domésticas dos trabalhadores. A forma mais comum de unidade doméstica 

é a família nuclear (formada por pai, mãe e filhos) ou a extensa (inclui parentes, 

amigos, vizinhos). É na junção dos recursos dessas pessoas ou grupos que se 

busca garantir as necessidades de todo o conjunto, formando um “fundo de 

trabalho”. Esse fundo é proveniente das mais diversas atividades, como trabalho 

assalariado, somado à renda das atividades informais e até rendas esporádicas. 

 Para ele, o modo de produção capitalista organizou o trabalho em duas 

frentes: a força de trabalho e a venda dessa força como mercadoria, constituindo a 

“sociedade salarial” (CORAGGIO, 2009, p. 120). 

Este processo, ao longo da história, trouxe transformações vertiginosas, que 

acabou por precarizar o trabalho, como diz o autor: 

 
O trabalho desregulamentado deixou de ser, para enormes massas de 
trabalhadores, uma fonte de obtenção de recursos para a sobrevivência, 
anteriormente definidos como um valor histórico da força de trabalho, 
tornando-se um desestruturante horizonte de vida (CORAGGIO, 2009, p. 
120). 
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Assim, o trabalho que deveria ser a fonte da obtenção dos recursos  não é 

mais a garantia de sobrevivência. O imaginário da sociedade salarial ainda perdura, 

mas não há segurança de que o trabalho formal é a garantia de renda. Há, dessa 

forma, uma ausência de proteção social pressionando aqueles que possuem apenas 

a sua força de trabalho a, segundo o autor, aceitarem qualquer oferta de emprego e 

assim não ficarem de fora do mundo do trabalho.  

A Economia Solidária é costumeiramente relacionada com o desemprego e a 

precarização do trabalho. Numa visão desenvolvimentista tradicional, essas 

iniciativas foram consideradas como alternativas, como meio de sobrevivência dos 

mais pobres, e se dissipariam com a retomada do crescimento de empregos.  

Considerar o emprego assalariado como a forma ideal no mundo de hoje é 

desconhecer todas as demais estratégias de ocupação e avaliar a Economia 

Solidária como ação provisória. Porém, vista como uma ocupação, que de acordo 

com Singer (2002) compreende todas as atividades que consigam proporcionar o 

sustento a quem a exerce, a discussão que precisa ser feita não está na falta da 

atividade assalariada, mas em como gerar renda para os excluídos do mundo do 

trabalho. 

O desemprego “[...] constitui uma importante dimensão do mercado do 

emprego” (CASTEL, 1998, p.528). A durabilidade do vínculo de emprego dá espaço 

para a “flexibilidade”, o que leva os trabalhadores à necessidade de adaptação, a fim 

de lhes enquadrarem nas novas situações. As empresas podem subcontratar no que 

se tem chamado de “flexibilidade externa”, ou treinar seu próprio pessoal para a 

polivalência. Isso gera uma seleção permanente, pois os trabalhadores que estão 

acostumados com o modelo de estabilidade, ou são velhos para serem reciclados ou 

são jovens demais para serem aposentados. Os jovens, assim, são empregáveis por 

um curto período de tempo, por alguns meses ou semanas, sendo mais facilmente 

demitidos e tendo a precariedade como destino (CASTEL, 1998).  

Muitos dos desempregados procuram fugir da relação patrão-empregado e 

optam por ser independentes; é o trabalho autônomo. Quando percebem que 

sozinhos e com poucos recursos é muito difícil competir no mercado, desistem ou 

procuram alternativas. Uma dessas alternativas é o cooperativismo, como assinala 

Singer (2000).  Numa cooperativa, os associados mantêm o sentido de serem 

donos, de não estarem subordinados a um empregador. Por não conseguirem 
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competir individualmente no livre mercado, agrupam-se em colaboração, seja na 

forma de associativismo, cooperativas ou em ações solidárias, garantindo, de certa 

forma, um mercado mais protegido.  

Coraggio (2009) comenta que as pessoas continuam a preferir um trabalho 

sem autonomia, dominado pelo patrão, seja ele privado ou público, porque a 

sociedade salarial foi, por muito tempo, organizada nesse imaginário do emprego 

formal como garantia de sobrevivência econômica. As várias experiências 

frustrantes como autônomos, por exemplo, levam essas pessoas a desejarem o 

trabalho com carteira assinada, nas condições legais, mas as dificuldades de 

inserção nesse setor as fazem continuar no trabalho informal.  

Segundo Nunes (2002), a definição de informalidade é muito ampla e não 

pode ser homogeneizada. O que tem sido um consenso entre os autores é destacar 

que as pessoas que se enquadram no trabalho informal são, em geral, detentoras de 

pouco capital, com baixa escolaridade e com pouca inserção na esfera jurídico-legal, 

ou seja, algumas atividades são operadas na clandestinidade e, em outros casos, há 

uma condição semi-ilegal. Estando fora dos padrões legais, elas não recebem os 

benefícios conquistados pelos trabalhadores formais como seguro-desemprego, 

fundo de garantia etc. 

Gilberto Dupas (2000) enfatiza que, apesar desse trabalho ser a maior 

possibilidade de renda dessas pessoas, ainda permanece no imaginário social que o 

trabalho formal é mais vantajoso pelas garantias trabalhistas. Assim a ideia 

incorporada é a de que a informalidade não é um “emprego”. 

Na ótica da economia do capital, a competição e o ganho levam à riqueza, 

orientando-se sob a lógica da acumulação de capital. Já a economia de trabalho 

orienta-se pela solidariedade, numa “[...] lógica da reprodução ampliada das 

capacidades de todas as pessoas e da qualidade de vida em sociedade” 

(CORAGGIO, 2009, p.122). Enquanto na primeira a eficiência da economia está no 

crescimento quantitativo das mercadorias, no segundo é a qualidade de vida que 

prevalece.  

Nas relações diretas das ações socioeconômicas solidárias o trabalho não 

pode ser o assalariado. Para Coraggio (2003), a economia do trabalho está 

relacionada ao sustento das bases familiares. Ao contrário das empresas privadas 

que descartam os trabalhadores quando julgam necessário, os empreendimentos 

populares não podem dispensar seus dependentes – filhos, pais, netos. A 



42 

 

racionalidade econômica não está na acumulação de riqueza, mas no sustento das 

unidades familiares. Isso pode parecer irracional na perspectiva empresarial, mas 

tem um efeito mobilizador do ponto de vista da sobrevivência. 

Gaiger (1999) vê a questão do trabalho na Economia Solidária dotada de um 

valor simbólico. É por meio dele que o grupo conquista a equidade, pois o trabalho 

ganha uma conotação de gratificação. Como uma forma de recompensa social: é 

pelo trabalho que os seus participantes aumentam os laços de confiança. 

Então, falar de Economia Solidária é pensar na força de trabalho como 

produtora de riquezas, não somente das materiais, mas sobretudo das riquezas 

subjetivas. Ou seja, além das trocas materiais é preciso levar em conta que nessas 

relações de trocas convivem diferentes tipos de práticas que englobam emoções, 

estilos de vida, gentilezas etc. Assim, a ideia de solidariedade contrasta com o 

individualismo utilitarista encontrado nas sociedades de mercado.  

As organizações econômicas solidárias, para Singer (2000), se fundamentam 

em duas solidariedades específicas: uma é o estímulo à autogestão, uma vez que a 

produção é organizada seguindo os modelos do cooperativismo; a outra diz respeito 

a ajuda mútua, uma prática de solidariedade dos trabalhadores menos favorecidos. 

A falta de oportunidades e as deficiências financeiras deixam as pessoas 

desmotivadas. Ao se incorporarem em uma das atividades da proposta solidária, os 

ganhos afetivos aumentam sua autoestima, fazendo com que o sentimento de 

pertencimento ao grupo as reestruture economicamente. Gaiger (1999) afirma que 

como o lado econômico não é o principal argumento da Economia Solidária, a 

convivência e o simples fato de pertencer a um grupo fazem com que as pessoas se 

sintam incluídas nos padrões sociais.  

Laville (2002) afirma que a “solidariedade” é um fenômeno que surge 

espontaneamente, na contramão do individualismo, da propriedade privada e da 

dominação do mercado, estruturando relações sociais e práticas coletivas 

heterogêneas. Ele explica que o termo pode ser encarado de duas formas distintas, 

mas ambos se organizaram das associações modernas, sobretudo na França e 

Inglaterra. 

 A primeira noção está atrelada ao sentido de caridade – “solidariedade 

filantrópica”. No Reino Unido do século XIX, a caridade era encarada como um 

princípio social que regulava a moralidade e o engajamento altruísta. Uma grande 

parte das prestações sociais públicas se dava por “instituições intermediárias”, 
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devido à própria limitação do Estado para com os pobres (LAVILLE, 2002). No final 

do mesmo século, essas associações atuavam em diversas frentes, desde auxílio 

médico até sindicatos e institutos científicos. Chamados de órgãos caritativos, 

estavam ligados às questões sobre a cidadania, com ações de proteção aos mais 

necessitados. A ideia de caridade era a de que “(...) pessoas mais favorecidas 

fizessem, por si só, seus deveres de cidadãos e ajudassem os pobres a participar 

plenamente da sociedade” (LAVILLE, 2002, p. 59). Os cidadãos, então, movidos 

pelo altruísmo, cumpriam seus deveres pela participação voluntária, o que era visto 

como um elemento necessário para a democracia.  

Esse perfil histórico das associações do Reino Unido demonstra, na visão 

desse autor, a importância da concepção da solidariedade para o século XIX, pois 

teve a intenção de aliviar os pobres do modelo liberal que se implantava até então. 

Esse engajamento filantrópico marcava a inferioridade dos necessitados, mantendo 

as desigualdades, assumindo o mesmo caráter de poder e de dominação, no qual o 

pobre nunca deixou de ser pobre e ainda estava assumindo uma dívida social ao 

aceitar os favores. 

Uma nova noção de solidariedade se instaura após 1848, a “solidariedade 

democrática”, estabelecendo um caminho entre o liberalismo e o socialismo, 

vinculando-se ao Estado. Segundo Laville (2002), o Estado, que antes era visto 

como repressor, passa a ser o único capaz de proporcionar a segurança coletiva.  

As duas formas de solidariedade procuram, na verdade, romper com as ideias 

liberais. É uma mescla de filantropia e ajuda mútua que foram reconhecidas pelos 

poderes públicos, ganhando a existência como ações associacionistas. 

Para explicar ainda esse sentido de solidariedade, Singer (2000) faz um 

paralelo entre competição e colaboração. Ele diz que a interação social da 

sociedade capitalista envolve o campo da “competição”, que abrange as atividades 

econômicas e políticas, e o campo do “solidário”, que engloba as relações familiares, 

de amizade e vizinhança.  

A competição deveria ser a regra primordial da economia capitalista, mas 

somente ela não se sustentaria. É preciso, para as relações sociais, ações não tão 

voltadas aos interesses competitivos. Os indivíduos, então, assumem, no seu 

cotidiano, vários papéis que exigem atitudes solidárias e, outras vezes, atitudes 

competitivas. É a regra do jogo capitalista que ora pede competição, ora pede 

cooperação. Porém, as atitudes competitivas tendem a prevalecer e, em certos 



44 

 

limites, tornam-se destrutivas porque acabam eliminando os perdedores e assim 

podem eliminar a própria competição. Em outras palavras, o autor quer dizer que a 

competição não pode chegar aos extremos, pois se autodestruiria. A cooperação é 

assim necessária, mesmo não sendo a mais usual nesse modelo. 

Para os que ficam de fora da competição dos mercados, a arma é a 

solidariedade. Sem a posse do capital e de tudo que poderia lhes dar uma qualidade 

de vida como moradia, segurança, educação e saúde, eles não conseguem 

competir, tornando o “repartir” mais comum: “As pessoas se ajudam mutuamente, 

porque se hoje tenho condições de dar, é provável que amanhã vou precisar que 

alguém me dê” (SINGER, 2000, p. 104-105). Nesta visão é natural que as 

organizações sociais formadas pelos menos favorecidos empreguem muito mais a 

solidariedade do que a competição. 

Seguindo este raciocínio, a Economia Solidária surge, então, das inúmeras 

carências, principalmente da falta de uma chance de participação nos processos de 

produção social. Quando se reúnem para transpor as fragilidades econômicas, criam 

um vínculo social construído a partir do trabalho solidário. 

Luiz Razeto (1993) conceitua as ações em questão de “Economia da 

Solidariedade”. Para ele, a solidariedade se apresenta nas relações produtivas como 

uma nova racionalidade social, política e econômica, que coloca o ser humano 

acima do individualismo. Assim, a solidariedade está inserida no próprio ciclo 

econômico da produção, passando pela circulação com o seu fim no consumo.  

Este autor afirma que a solidariedade é o marco diferenciador entre as formas 

tradicionais de produção (modo capitalista) e a produção colaborativa (modo 

solidário). Esta última não visa apenas as relações de mercado, elas formam, a partir 

dos laços solidários, o principal modo de sua organização produtiva.   Assim, a 

Economia de Solidariedade é: 

    

Formada por organizações econômicas que compartilham alguns traços 
constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e 
autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente 
de outras racionalidades econômicas (RAZETO, 1997, p. 92). 

 

Utilizando essa premissa, a racionalidade especial, citada por Razeto (1997), 

é o que a diferencia, deixando em segundo plano os interesses individuais e 
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passando a dar importância para a solidariedade, por meio da cooperação e 

autogestão. 

Foi discutido até aqui que a Economia Solidária precisa ser vista além das 

suas características produtivas, rompendo com a forma tradicional de valorização 

dos aspectos econômicos, favorecendo os fatores sociais e culturais que a definem. 

Nesta tentativa, apresentou-se a questão do trabalho enfocando a sua importância e 

demonstrando como a lógica da competição é substituída pela cooperação num 

arranjo de solidariedade que dá sentido para a organização produtiva. 

Agora, tão importante quanto os demais aspectos, e também um dos fatores 

distintivos das iniciativas da Economia Solidária, é a descentralização da gestão por 

meio da chamada autogestão. A gestão é uma das temáticas mais discutidas nas 

organizações, sejam privadas ou sociais. Desta forma, é preciso discernir os tipos de 

gestão presentes nas organizações.  

 A gestão, segundo Dias (2011, p. 53) é “[...] o processo de trabalhar com 

recursos humanos, financeiros e materiais a fim de alcançar os objetivos 

organizacionais preestabelecidos”. Assim, ela é o modo de gerir tanto as questões 

materiais de uma organização quanto as relacionadas às pessoas que estão 

envolvidas. Segundo o autor, as ciências da administração destacam quatro 

processos gerenciais básicos: planejamento, organização, direção e controle. 

Na literatura existem três tipos de gestão: a gestão pública, a gestão privada e 

a gestão social. De modo resumido, define-se como gestão pública o modo de 

gestão praticado no âmbito das instituições públicas do Estado nas suas variadas 

instâncias, com a finalidade de promover o bem-estar da sociedade. É pela gestão 

pública que as demandas sociais entram nas pautas de ações dos governos e estes 

organizam as políticas públicas. 

A gestão privada, praticada pelas organizações que atuam nos espaços 

mercadológicos, está voltada para o êxito econômico mercantil, e se destaca pelos 

interesses privados. Segundo Dias (2011), esse tipo de gestão baseia suas ações 

na racionalidade instrumental dos processos gerenciais segundo parâmetros de 

relação custo-benefício, para consecução dos fins econômicos. Ressalta-se que, 

dado o sucesso deste modelo, ele tornou-se referência para os demais tipos de 

gestão, influenciando as metodologias das gestões públicas e sociais com sua 

lógica, desconsiderando as suas diferentes finalidades.  
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A gestão social caracteriza-se pelos processos gerenciais participativos, 

possibilitando o envolvimento dos diferentes sujeitos sociais nas decisões. Este 

modelo de gestão implica usar diálogo entre os diversos segmentos: 

governamentais, empresariais, movimentos sociais e cidadãos, para definir a 

execução de projetos que responda às necessidades e aos problemas levantados 

em comum acordo pelos envolvidos. Dias (2011) ressalta que neste modelo a 

dimensão econômica é um dos meios para a obtenção do fim social.  

A autogestão encontrada nos empreendimentos de cunho popular está mais 

voltada para a chamada gestão social. Para Singer (2002), a autogestão se refere a 

uma forma democrática de organização administrativa, que propicia um ambiente de 

trabalho mais participativo. Organizadas por meio de assembleias, todos têm a 

oportunidade de decidirem de forma coletiva ou representativa os rumos dos 

empreendimentos. 

O desenvolvimento desses empreendimentos não está baseado somente na 

produção de riqueza material (econômica) e na obtenção de renda. Segundo Sen 

(1993), outras variáveis sociais e políticas são incorporadas neste modelo de gestão 

social. O nível de participação dos envolvidos nas atividades socioeconômicas é um 

dos indicadores de avaliação para mensurar a expansão das liberdades individuais, 

pois, ao participar desta forma de gestão social, os envolvidos aumentam sua 

participação nas outras questões consideradas públicas. 

França Filho e Laville (2004) reconhecem que a Economia Solidária, por se 

orientar para a reprodução ampliada, abrange tanto o nível de renda quanto as 

condições de vida mais gerais, implicando numa abertura de ações sobre o espaço 

público. Ou seja, ela possui em sua ação uma dimensão que é pública e que se 

expressa na elaboração das atividades econômicas voltadas para o enfrentamento 

de problemas públicos mais gerais, como educação, cultura, meio ambiente, entre 

outros.  

A gestão social, segundo os autores, envolve o atendimento à gestão de 

demandas sociais. Neste ponto, as ações podem ser promovidas por via estatal 

(gestão pública), pela própria sociedade, a exemplo das organizações não-

governamentais (ONG’s), e por empreendimentos associativos. Quando comparada 

com a gestão privada, há uma inversão de prioridades, pois os aspectos econômicos 

são apenas um meio para a realização dos fins sociais. 
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Assim, a gestão pública e a gestão social acabam se mesclando, integrando 

ainda alguns princípios da gestão privada, como o foco nos resultados, 

demonstrando o pluralismo destas práticas de gestão organizacionais.  

 Essa pluralidade econômica favorece as práticas autogestionárias, ampliando 

o conceito de economia com os princípios de reciprocidade e redistribuição 

(POLANYI, 2000), que não são destacados pelos acadêmicos de viés economicista 

que acabam valorizando os aspectos econômicos em detrimento dos sociais. As 

práticas solidárias são, então, oriundas de diversos modos de gestão com diferentes 

lógicas.  

Com o intuito de criar uma determinação mais objetiva destas práticas, o 

Termo de Referência do Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária 

(SIES, 2010) define os empreendimentos associativos como: “Trata-se de uma 

lógica de desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de 

renda, mediante o crescimento econômico com proteção dos ecossistemas (DIAS, 

2011)”. 

 Conforme esta definição é considerada como empreendimentos da Economia 

Solidária as organizações que possuem: a) organizações coletivas (associações, 

cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas 

etc.); b) organizações suprafamiliares, cujos sócios são trabalhadores urbanos e 

rurais. Os que trabalham no empreendimento devem ser, na sua quase totalidade, 

proprietários ou coproprietários, exercendo a gestão coletiva das atividades e da 

alocação dos seus resultados; c) as atividades econômicas devem ser permanentes 

ou principais, ou seja, devem ser a “razão de ser” da organização, podendo dispor 

ou não de registro legal. 

 Além destas características, os empreendimentos precisam seguir alguns 

princípios como: autogestão; democracia nas decisões; cooperação; valorização das 

pessoas; reconhecimento das diferenças pela diversidade; emancipação pelo 

trabalho; valorização da cultura local e da tecnologia popular; aprendizagem e 

formação profissional permanente; justiça social; e por fim, cuidado com o meio 

ambiente com o intuito de estabelecer uma relação harmoniosa com a natureza em 

função da qualidade de vida e do equilíbrio dos ecossistemas. 

 Como já foi mencionado, há na literatura uma diversidade de terminologias 

para retratar as práticas socioeconômicas coletivas, tendo a solidariedade como 
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vínculo social. No Quadro 03, a seguir, teremos uma síntese desses conceitos com 

seus respectivos autores.  

É necessário abordar também que existem duas compreensões mais gerais 

sobre a Economia Solidária. Opostas, elas estão atreladas a posturas militantes, ou 

seja, uma base mais ideológica de explicação. A primeira delas, segundo Dias 

(2011), alinha-se à vertente marxista que vê nestes empreendimentos a 

possibilidade de superação do atual modelo capitalista. Como uma forma de 

revolução social, a Economia Solidária, paulatinamente, está contribuindo para a 

(re)criação de novos modelos econômicos pautados na cooperação. Do lado oposto, 

estão os pensadores que defendem que as manifestações da Economia Solidária 

são estratégias de sobrevivência dentro do próprio sistema capitalista. O modelo 

dominante cria espaços plurais de atuação econômica como uma espécie de válvula 

de escape para amenizar os impactos negativos do capital. 

Sem a pretensão de escolher uma das duas compreensões, buscamos nas 

diversas nomenclaturas teóricas uma terceira compreensão sobre a Economia 

Solidária. Classificada como economia popular, economia do trabalho, economia 

social ou socioeconomia solidária, procuramos explicar as experiências econômicas 

que se diferenciam do modelo tradicional, e por isso chamado por todos os autores 

de “outra economia”.  

 

Quadro 1: síntese conceitual sobre Economia Solidária. 
Temas Autores Conceitos 

Economia de 
Solidariedade 

RAZETO, Luiz. É um modo especial e distinto de fazer 
economia, que por suas características 
próprias é considerada como alternativa ao 
modo capitalista predominante nos mercados.  
Compartilham “(...) alguns traços constitutivos 
e essenciais de solidariedade, mutualismo, 
cooperação e autogestão comunitária, que 
definem uma racionalidade especial, diferente 
de outras racionalidades econômicas” 
(RAZETO, 1997, p. 92). 

Economia Solidária SINGER, Paul. A Economia Solidária, para Singer (1996), 
surgiu como um modo de produção e 
distribuição alternativo ao capitalismo, criado 
por aqueles que ficaram de fora do modelo de 
acumulação. Semelhante às cooperativas, 
esse tipo de produção une a posse e o uso dos 
meios de fabricação, da mesma forma do 
modelo da produção simples do capitalismo. 
Assim, “o modo solidário de produção e 
distribuição parece, à primeira vista, um híbrido 
entre o capitalismo e a pequena produção de 
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mercadorias” (SINGER, 2000, p.13). 

Empreendimentos 
Econômicos 
Solidários 

GAIGER, Luiz Inácio. Esse modelo se vale da racionalidade 
cooperativa, do trabalho consorciado em favor 
dos próprios componentes do grupo. É a 
cooperação do trabalho que torna os 
empreendimentos econômicos solidários 
superiores ao trabalho artesanal ou autônomo. 
A produtividade é maior porque existe 
colaboração entre seus componentes, uma vez 
que a “cooperação é o cerne desses 
empreendimentos” (GAIGER, 1999, p.05). 

 

Redes de 
Colaboração 
Solidária 

MANCE, Euclides 
André. 

A rede integra, numa mesma organização, 
grupos de produtores, consumidores e 
prestadores de serviços. Eles praticam o 
consumo solidário, dando preferência aos 
produtos e serviços da própria rede, 
garantindo, desta forma, trabalho e renda aos 
seus membros (MANCE, 2000). 

Economia Popular ICAZA, Ana Maria 
Sarria e TIRIBA, Lia. 

Compreende o conjunto de atividades 
econômicas e práticas desenvolvidas pelos 
setores populares. As ações estão voltadas 
para a garantia do trabalho como o principal 
recurso das satisfações das necessidades 
materiais e imateriais (ICAZA; TIRIBA, 2003) 

Economia Social DEFOURNY, 
Jacques. 

Semelhante à concepção da Economia 
Popular, remete-se às atividades econômicas 
concernindo a sociedade de pessoas que 
buscam democracia associada à utilidade 
social (DEFOURNY, 2003). 

Economia do 
Trabalho 

CORAGGIO, José 
Luis. 

São os processos de autogestão dos 
trabalhadores (individuais ou coletivos) que 
organizados em unidades de trabalho (na sua 
maioria formada de grupos familiares) 
objetivam a reprodução da vida (CORAGGIO, 
2003). 

Socioeconomia 
Solidária 

ARRUDA, Marcos. Semelhante à noção de Economia Solidária, 
usa o sentido de economia como a 
organização da casa (ARRUDA, 2003). 
 

Fonte: síntese da própria autora. 

 

Nesse emaranhado de conceitos, os autores de referência para esse trabalho 

já foram demonstrados. A ênfase no aspecto econômico como organização da casa, 

de Arruda, relacionada às ideias de Polanyi, acrescentam uma importante dimensão 

crítica a esse debate ao chamar a atenção para as relações subjetivas, envolvendo 

novas racionalidades econômicas, e por que não dizer, uma Economia Moral, como 

supõe Lechat (2000). 

Todos os autores entendem a Economia Solidária como herdeira dos ideais 

cooperativistas, e portanto pertencentes a uma economia que é popular, como 

relaciona Icaza e Tiriba (2003), e também social, como na visão de Defourny (2003).  
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A Economia Solidária também é encarada como iniciativa plural, porque 

articula as formas econômicas mercantis, monetárias e não monetárias (FRANÇA-

FILHO, 2006), favorecendo as práticas autogestionárias, ampliando o conceito de 

economia com os princípios de reciprocidade, redistribuição e autorregulação dos 

mercados. 

 A discussão sobre o trabalho encontrada em Corragio (2000) – com a 

Economia do Trabalho – e em Gaiger (1999) – nos Empreendimentos Econômicos 

Solidários – dão a percepção que no modo cooperativo essas iniciativas acabam por 

se diferenciar.  

A solidariedade, debatida por Razeto (1993) e Singer (2000), transfere para o 

“ser” a valorização da vida e da pessoa humana, em oposição ao modelo tradicional 

de valorizar os bens materiais, e, ainda, traz a troca da competição pela 

colaboração. E Mance (2000), com as Redes de Colaboração, traz para a 

construção do conceito de Economia Solidária a responsabilidade daqueles que se 

propõem a produzir e daqueles que a consomem, ampliando a noção de 

cooperação. 

Resumindo, nesta tentativa de consolidação de um conceito, a Economia 

Solidária é uma economia de organização popular, que se encaixa na “economia do 

trabalho” com forte apelo à moralidade econômica (economia moral), organizada sob 

a forma de cooperação solidária. 

 Ao se organizarem na forma de cooperativa, os indivíduos deixam a condição 

de assalariados para assumirem o controle da produção. Essa pluralidade 

econômica favorece as práticas autogestionárias.   

A “economia popular”, ou “empreendimentos econômicos solidários”, aparece 

como uma alternativa aos problemas de empregabilidade enfrentados pelo poder 

público e pelo setor privado (GAIGER, 1999), criando um processo de renovação 

dos movimentos sociais, trazendo uma maior valorização das razões sociais, da 

ética e da cultura. Toda essa organização chamou a atenção dos gestores públicos 

que interessados em amenizar os problemas da falta de emprego começam a 

incentivar as iniciativas coletivas. Esse assunto será tratado mais adiante, agora é 

importante demonstrar como essas ações empreendedoras de cunho solidário 

podem ser consideradas estratégias de desenvolvimento. 
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1.2 ECONOMIA SOLIDÁRIA E O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE. 

 

 A reflexão mais recente sobre o desenvolvimento preocupa-se em encontrar 

um modelo que seja capaz de satisfazer as necessidades materiais e que não deixe 

de lado as necessidades sociais, culturais e políticas. Esse processo precisa ser 

promovido, simultaneamente nas diversas dimensões – produtivas, sociais, 

tecnológicas etc., e em várias escalas espaciais – local, regional, nacional e global, 

para, assim, ampliar as ações dos sujeitos (BRANDÃO, 2008).  

Para que haja desenvolvimento é preciso remover as principais fontes de 

privação de liberdades, como a carência de oportunidades econômicas, a 

negligência dos serviços públicos e os Estados repressivos. O desafio é ir além da 

reprodução da vida física, ou seja, da sobrevivência. Garantindo a qualidade de vida, 

as aspirações dos indivíduos, criando condições para o desenvolvimento efetivo de 

forma coletiva, “(...) sem que nenhum cidadão ou cidadã, fique excluído desse 

processo” (ARRUDA, 2003, p.26).  

 Esta parte do trabalho trata dessa discussão, passando pelos paradigmas do 

desenvolvimento e pela contraposição entre o econômico e o sustentável, até 

abordar o desenvolvimento como liberdade. 

 A Economia Solidária se encaixa no debate sobre desenvolvimento porque 

apresenta vários aspectos que favorecem o desenvolvimento econômico, por meio 

da geração de trabalho e renda, favorecendo também a expansão social e política.  

 O conceito do desenvolvimento enquanto processo de mudança social teve 

sua origem na Revolução Industrial, que causou grandes transformações sociais e 

consolidou o fim da chamada sociedade tradicional, com seus padrões feudais, para 

a sociedade moderna, baseada no mercado. Essa mudança trouxe outros valores e 

outra forma de organização civilizatória, fundada na acumulação de riquezas.  

A racionalidade, que na Idade Média esteve vinculada aos preceitos 

religiosos, se deslocou para a racionalidade antropocêntrica, destruindo as relações 

tradicionais. A “imagem do progresso se metamorfoseou no crescimento 

extraordinário das manufaturas e na urbanização. Quase sempre no entorno das 

indústrias” (BASTOS, 2011, p.14).  

 A evidência dos fatores econômicos como responsáveis pela formação e 

expansão das riquezas, sobretudo na discussão sobre a distribuição da riqueza 
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entre capitalistas, trabalhadores e proprietários de terras, deram origem à ideia de 

progresso no final do século XVIII. 

Mas foi após a II Guerra Mundial que essa noção de progresso se consolidou, 

introduzindo os conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Tendo em 

vista as condições sociais e históricas emergentes com a modernidade, a 

compreensão de desenvolvimento se construiu tomando como fundamento o modelo 

econômico que só poderia “evoluir” se provocado pelo avanço das tecnologias e do 

conhecimento científico (ALMEIDA, 2011). 

O progresso e o crescimento passam a ser encarados como estritamente 

relacionados aos avanços técnico-científicos das sociedades. As políticas 

impulsionaram suas economias para a tecnologia, a industrialização, a urbanização 

e a produção para o consumo em massa. Ser desenvolvido era (e ainda não deixou 

de ser totalmente) possuir as qualidades econômicas de um país capitalista. 

O desenvolvimento então é visto como “[...] um bem, assumindo conotação 

positiva, em que crescer é se desenvolver, se impondo como uma necessidade 

universal” (ALMEIDA, 2011, p.19). Nessa premissa há a noção de que o progresso 

técnico se difundiria de maneira linear do centro para a periferia da economia 

mundial, como representado esquematicamente por Almeida (2011): 

desenvolvimento técnico científico > desenvolvimento socioeconômico > progresso e 

crescimento. 

Segundo Bastos (2001), essa ideia permanece enraizada nas sociedades 

como a busca incessante pelo progresso, mantendo como espelho o êxito dos 

países do norte: 

  

Países do cone sul passaram a carregar o estigma do contexto 

histórico, ao serem postos à margem do clube de bem sucedidos. 

Desta forma ‘não perder o norte’ passou a ser uma obsessão para 

aquelas sociedades (BASTOS, 2001, p.16).  

 

Este estigma de “atrasado” ou “perdido” comentado por Bastos (2001) está 

estritamente relacionado à capacidade de produção e consumo dessas sociedades. 

Na comparação, os países considerados periféricos não conseguiram acompanhar 

os hábitos de consumo e a velocidade produtiva do sistema capitalista, ou como cita 

o autor, dos “irmãos” do hemisfério norte – os países que melhor se desenvolveram. 



53 

 

Assim, foram considerados subdesenvolvidos ou atrasados aqueles que 

apresentaram pouca industrialização, dependência produtiva e concentração da 

produção no setor agrícola e agropecuário.  

Bastos (2001), ao lembrar Cristóvão Buarque (1990), diz que o 

subdesenvolvimento se concretizou quando os países se subordinaram às ideias 

desenvolvimentistas sem analisá-las ou questioná-las, importando o próprio sentido 

de subdesenvolvimento. O erro maior desses países foi o de almejar dar um salto 

para o considerado Primeiro Mundo sem resolver seus problemas básicos. 

Celso Furtado (1983) vai considerar a ideia de desenvolvimento econômico 

como sinônimo de progresso, um mito.  O autor salienta que é impossível pensar um 

desenvolvimento calcado na produção e no consumo de forma incontrolada e ainda 

dizer que ele pode ser universalizado, ou melhor, moldar-se da mesma forma em 

qualquer sociedade, bastando que esta adote os padrões de industrialização. “É 

preciso deslocar o eixo da lógica dos meios e serviços da acumulação para uma 

lógica dos fins em função do bem-estar social” (FURTADO, 1983, p. 65). E assim, 

continua ele, estabelecer novas prioridades para as ações políticas, capazes de 

preservar o equilíbrio ecológico. Ao falar de um novo curso do desenvolvimento, 

Furtado (1983) está enfatizando outro padrão civilizatório, buscando o bem-estar 

coletivo ao invés da acumulação econômica.  

 As várias tentativas frustradas dos países considerados subdesenvolvidos em 

se adequar ao modelo dominante acabam por exercer certo desencantamento e um 

sentido de impotência frente às crises cíclicas do capitalismo (BECKER, 2001). 

Como consequência, na economia globalizada, as crises acabam se refletindo com 

maior impacto nos países que buscam solucionar seus problemas aplicando a 

cartilha dos “irmãos ricos” sem levar em consideração as especificidades locais. 

Esse desencantamento da racionalidade econômica, segundo Becker (2001), 

colocou em evidência que o processo de produção da riqueza que adotamos produz 

a própria pobreza.  

 Há na literatura econômica duas correntes: a primeira, representada pela 

tradição clássica e neoclássica, que encara o desenvolvimento e crescimento como 

sinônimos; e a segunda, que vê o desenvolvimento além do crescimento, sendo o 

responsável por trazer mudanças na qualidade de vida das pessoas.  

 Sen (1998) argumenta que as teorias da corrente tradicional, preocupadas 

com o desenvolvimento econômico, não estabeleceram uma separação entre a 
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economia do desenvolvimento e a economia de modo geral. Da mesma forma, ele 

destaca que os autores que percebem o desenvolvimento para além do crescimento 

econômico continuam estabelecendo uma relação direta entre acumulação de bens 

(aumento da propriedade material) com bem-estar. Em outras palavras, os autores 

da segunda corrente entendem que o bem-estar está relacionado com o crescimento 

econômico.  

 Sobre isso, Sen (1998, p.15) aborda: 

[…] no matter in which direction one argues, there is an issue here of great 

importance to the assessment of development that is completely obscured 

by the GNP information. Even if GNP did everything it is expected to do (and 

there are very strong reasons for doubting this possibility), even then the 

information provided by GNP must remain fundamentally inadequate for the 

concept of development.
7
  

 

Vê-se em Sen (1998) uma crítica à tendência (que é comum para a maioria 

das explicações) de considerar o PIB como um índice de avaliação do 

desenvolvimento. Ele aceita que o PIB pode influenciar a melhoria das condições de 

vida das pessoas, mas não é o parâmetro mais adequado. É preciso, para mensurar 

o desenvolvimento, levar em consideração os níveis de produção e renda, e também 

fazer uma comparação com a influência destes níveis na diminuição da pobreza e 

miséria, mensurando a satisfação das necessidades básicas da população. Os 

indicadores econômicos continuam a ser utilizados para definir o grau de 

desenvolvimento dos países e as análises econômicas acabam não refletindo a 

realidade.  

A partir do final da década de 1960 esse paradigma desenvolvimentista 

começou a ser questionado. Primeiro, pelos pesquisadores que denunciaram o 

processo de degradação do meio ambiente pelo modelo de desenvolvimento 

exacerbado, podendo levar à falência os recursos naturais. Depois, os próprios 

movimentos sociais mudaram o foco das preocupações da causa operária para 

apoiar o movimento de contracultura, criticando a racionalidade do mundo capitalista 

                                                             
7
  “[...] não importa em que direção se argumenta, há um problema aqui de grande importância para a 

avaliação do desenvolvimento que é completamente obscurecida pela informação PIB. Mesmo que o 
PIB tenha feito tudo o que é esperado para fazer (e há razões muito fortes para duvidar dessa 
possibilidade), mesmo assim a informação prestada pelo PIB deve permanecer fundamentalmente 
inadequada para o conceito de desenvolvimento” (tradução livre da autora).  
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que considera o desenvolvimento como um padrão mundial, ignorando-se as 

realidades locais e suas especificidades. 

Passou-se a questionar outras formas de exploração além do trabalho, como 

a luta das minorias, o movimento negro, de mulheres, dos desprovidos de terra ou 

casas, lançando um olhar para as questões ambientais. Melluci (1994) diz que esses 

movimentos sociais acabaram por criar inúmeros espaços, nos quais atuam de 

forma direta e indireta, simultaneamente. Para ele, os movimentos sociais deixaram 

as lutas de classes para se constituírem numa pluralidade de exigências e 

reivindicações, abrindo novos espaços políticos.   

Surge, de acordo com Becker (2001), uma nova sensibilidade que ultrapassa 

as questões econômicas, colocando em evidência as crises sociais e ambientais, 

resinificando o parâmetro moderno de desenvolvimento, com outro olhar sobre a 

relação homem/natureza e os processos de industrialização. 

 Seguindo a onda de mudanças, por volta de 1972, o Relatório de Meadows, 

com a publicação The limits to growth8, comprova a finitude dos recursos naturais e 

o impacto da industrialização, demonstrando que ainda havia tempo para mudanças 

significativas nas posturas desenvolvimentistas. A partir daí uma série de eventos 

mundiais9 e discussões teóricas procuraram desconstruir o mito do desenvolvimento 

enquanto progresso.  

  Em termos conceituais, as preocupações com a preservação do meio 

ambiente, os vários estudos sobre os impactos da produção para o futuro do planeta 

e as preocupações com a qualidade de vida das gerações futuras acabaram por 

fomentar10 uma nova proposta de desenvolvimento. 

De forma mais sistematizada, o conceito de Desenvolvimento Sustentável foi 

apresentado em 1980 pela Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), demonstrando que é preciso e possível pensar um 

desenvolvimento com ações que atendam as necessidades presentes e futuras 

(SACHS, 1993). 

                                                             
8
 “Os limites do crescimento” – Este estudo enfatiza o cenário catastrófico da produção através de 

pesquisas matemáticas que utilizaram cinco variáveis analíticas: crescimento industrial, crescimento 
populacional, má-nutrição, recursos não renováveis em extinção e deterioração do meio ambiente. 
Independentemente do cenário simulado, a situação seria sempre catastrófica (NOBRE, 2002). 
9
 Com destaque para a Conferência de Estocolmo sobre meio ambiente, organizada pelo Programa 

Ambiental das Nações Unidas (UNEP) em 1972, a Declaração de Cocoyoc (1974), o Relatório de 
Bruntland (1987) e a Eco-92 (1992). 
10 A partir da década de 1970. 
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 A lógica da sustentabilidade não foi aceita facilmente, nem pelos países 

centrais, nem pelos considerados periféricos. Isto porque estava posto que 

crescimento econômico e questões ambientais eram antagônicos e, como Nobre 

(2002) aponta, sendo contraditórios, um sacrificaria o outro. 

 Neste processo de mudanças de paradigma sobre o desenvolvimento, Sachs 

(1993) enfatiza que todas as concepções acabaram por rejeitar a abordagem 

reducionista representada pelas ideias díspares dos economicistas – 

desenvolvimento tecnológico, de um lado, e dos ecologistas – esgotamento dos 

recursos naturais, do outro lado, incorporando o discurso de que o meio ambiente e 

o desenvolvimento são duas faces de uma mesma moeda.  

 Nobre (2002, p.23) conclui que “O conceito de desenvolvimento sustentável 

realizou a façanha de reunir sob si tais visões antagônicas”. O interessante é notar 

que o desenvolvimento passa a ser discutido levando em conta as questões sociais, 

culturais e ambientais, sem esquecer as questões econômicas. 

 A realização de eventos internacionais para debater a questão (entre as 

décadas de 1970 e 1990) e a elaboração de documentos e acordos acabou por 

institucionalizar a problemática ambiental. Apesar dos avanços e de certa 

institucionalização, os ideais sustentáveis ainda não conseguiram atingir todas as 

suas pretensões. Os países desenvolvidos não consentiram em ajudar os demais 

países para proporcionar um nível de competição mais justo, os acordos e restrições 

ambientais também não foram aceitos pelos países que mais poluem, não se 

conseguiu estabelecer limites políticos de controle sobre meio ambiente e produção. 

Porém, Nobre (2002) afirma que seria um erro não enxergar os avanços 

conquistados até aqui. 

 Essa aceitação também é vista em Sachs (2002), que nota significativos 

avanços. Vê-se, na maioria dos países, a criação de ministérios ou agências 

voltadas para o meio ambiente, com a criação de tratados, acordos e convenções. 

Além disso, a crescente mobilização da sociedade civil sobre a temática ambiental, 

as pressões dos grupos organizados e a força dos partidos de ideologia verde vêm 

contribuindo para a implantação de políticas públicas ambientais. 

 Além disso, há também as preocupações com o desenvolvimento regional. 

Becker (2001) destaca que a postura sustentável favorece os interesses regionais, 

criando a necessidade do diálogo entre o local com o global: 
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A sustentabilidade deve ser compreendida como as múltiplas 

alternativas que cada localidade, região ou nação têm, pelas suas 

diferenças culturais, ambientais e valores (éticos e morais) de se 

inserir no processo geral de desenvolvimento. Em outras palavras, 

sustentabilidade deve ser entendida como a capacidade de uma 

região em constituir seu padrão de desenvolvimento, num padrão de 

desenvolvimento diferenciado (BECKER, 2001, p.73). 

 

 Desta forma, cada região possui potencialidades diversas que precisam ser 

inseridas no processo de desenvolvimento tornando-o único, ou como cita o autor, 

diferenciado.  Esta valorização do local, comentada por Becker (2001), pode desviar 

as decisões dos grandes centros regulatórios para as microrregiões, considerando 

os valores, os recursos e as opções locais dos municípios, sub-regiões ou 

comunidades. Desta forma, as regiões teriam a capacidade de se desenvolverem de 

forma diferenciada e voltada para as suas próprias realidades. 

 Brandão (2008) salienta que o desenvolvimento quando pensado de forma 

regionalizada também tende a ser visto como o ideal positivista de progresso. Ele diz 

que a trajetória desse desenvolvimento é na maioria das vezes comparada seguindo 

uma linearidade mais ou menos natural, que mede os “rumos” do desenvolvimento, 

como se fossem semelhantes em todas as localidades. Nessa interpretação, o 

subdesenvolvimento é visto como uma etapa ou fase para se alcançar o estágio 

superior de desenvolvimento.  

 Becker e Brandão estão criticando essa visão linear e natural de classificar o 

desenvolvimento regional, dizendo que ela não reproduz os processos particulares 

de tempo e espaço de cada localidade. É preciso investigar as rupturas e 

transformações ao longo dos processos históricos, pois vários fatores diferenciam as 

realidades e repercutem nos territórios de forma plural.   

Tomando como exemplo o estado do RN, foco deste estudo, encontramos 

uma divisão espacial do desenvolvimento econômico que só pode ser explicada 

levando-se em conta os processos históricos, culturais e políticos que favoreceram 

algumas regiões a se desenvolverem mais que outras11. França Filho e Santana Jr. 

(2014) alertam que as formas de ação do desenvolvimento local permitiram um 

significativo avanço por deslocar o foco da atenção para os problemas territoriais, 

                                                             
11 Essa discussão será apresentada no próximo capítulo desse trabalho. 
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mas, por outro lado, a questão de como agir nos territórios continua enfatizando a 

mercantilização.  

 O interessante é observar que nas ideias de Becker (2001) o desenvolvimento 

regional sustentável abre um espaço de expansão que não segue um padrão 

comum. Essa visão também é encontrada nos estudos de Amartya Sen, onde suas 

teorias reforçam esse novo sentido atribuído ao desenvolvimento, que vai além do 

econômico e do linear. 

Chamado de desenvolvimento como liberdade, Sen (2010) incorpora à 

discussão do desenvolvimento a reflexão sobre participação, inclusão e 

responsabilidade dos Estados na promoção das igualdades. As teorias e conceitos 

trabalhados pelo autor são uma importante ferramenta analítica para este trabalho 

de pesquisa. 

Sen (2010) critica o desenvolvimento enquanto crescimento econômico e 

busca ir além da noção de desenvolvimento sustentável. A liberdade é incorporada 

no debate como o elemento que define a expansão das capacidades dos indivíduos.  

A reflexão sobre desenvolvimento chega a um impasse polarizando os 

debates sobre o que deve ser priorizado: o “ter” e a incessante busca da satisfação 

material, ou o “ser”, com a valorização da vida e um bem-estar pautado nas 

verdadeiras necessidades humanas.  

Lembrando as explicações de Marx (1998), na sociedade de mercado os 

desejos alienados induzem as satisfações pessoais na ideia do “ter” em detrimento 

do “ser”. Para ter reconhecimento nesta sociedade é preciso ter acesso a uma fatia 

dessa riqueza material. É o que o autor aponta como “fetichismo da mercadoria”, em 

que as mercadorias ganham valor superior ao ser humano, também chamado por 

ele de “coisificação”. De fato as coisas ganharam maior valor que as pessoas. 

Sen (1993) diz que não podemos nos prender no espaço do “ter”, é preciso 

incluir o “fazer” (doing) e o “ser” (beings). Os três elementos juntos criam o que o 

autor chama de “capacidades” (capabilities). Assim, teres, fazeres e seres são 

importantes indicadores da liberdade efetiva dos indivíduos. 

As capacidades estão atreladas às possibilidades das escolhas das pessoas. 

Elas são a possibilidade de promover quaisquer objetivos, podendo ou não estar 

ligados ao bem-estar ou estilos de vida diversos de acordo com os julgamentos de 

cada pessoa. 
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Para exemplificar essa argumentação é preciso entender o conceito de 

liberdade do autor.  Para ele, a liberdade é vista como o principal objetivo do 

desenvolvimento. As oportunidades econômicas, as liberdades políticas, as 

facilidades sociais, as garantias de transparência e a segurança, todas envolvendo 

as diversas instituições – Estado, mercado, partidos políticos, sistemas legais – 

garantem a expansão das liberdades dos indivíduos trocando a postura de 

recebedores passivos de benefícios para agentes ativos de mudança. A expansão 

dessas liberdades é considerada como o fim primordial e o principal meio de 

desenvolvimento, representada pelos papéis constitutivos e instrumentais da 

liberdade. Em relação ao desenvolvimento, o papel constitutivo é o fim primordial e o 

instrumental são os meios.  

O papel constitutivo está relacionado às escolhas disponíveis do 

enriquecimento da vida humana. Ou seja, as formas existentes de se evitar 

privações como a fome, o analfabetismo ou a coação política.  

Os meios de desenvolvimento (o papel instrumental) estão relacionados ao 

que Sen (2010) chama de intitulamentos (entitlement), que são os modos como os 

diferentes direitos e oportunidades permitem, de modo geral, a expansão da 

liberdade humana, e consequentemente seu desenvolvimento.  

    

[...] Uma pessoa passa fome quando seu entitlement não inclui, no 

conjunto [que é formado pelos pacotes alternativos de bens que ela 
pode adquirir], nenhum pacote de bens que contenha uma 
quantidade adequada de alimentos (SEN, 2010, p. 54). 

 

Assim, o autor demonstra que os intitulamentos são o conjunto de pacotes 

alternativos de bens que uma pessoa possui e que pode vir a possuir. Sem a posse 

desses bens ela está em desvantagem e, portanto, privada das suas liberdades. 

Esses diferentes tipos de liberdade se inter-relacionam, e uma liberdade 

contribui para a expansão das outras, num processo encadeado, contribuindo para a 

liberdade global.  

A Economia Solidária, com o seu sentido de produção e trabalho, colabora 

para a revalorização do “ser”.  Ao falar das liberdades instrumentais, o debate 

senniano pode contribuir para a reflexão sobre como os participantes das ações 

socioeconômicas estão se tornando agentes ativos da mudança de suas próprias 

liberdades. Assim, a Economia Solidária pode incentivar o desenvolvimento, não 
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somente como uma mola propulsora para o crescimento econômico, mas como a 

expansão das capacidades econômicas, sociais e políticas dos indivíduos. 

Enquanto os processos tecnológicos e industriais estiverem atrelados aos 

interesses econômicos haverá privações como a pobreza, a tirania e a carência de 

oportunidades. Sen (2010) explica que essas privações foram vistas como naturais. 

O nosso mundo tem negado as liberdades mais elementares a um grande número 

de pessoas. “A ausência de liberdades, provocadas pelos modelos 

desenvolvimentistas que adotamos até hoje, roubou das pessoas o direito de saciar 

a fome.” (SEN, 2010, p. 18). 

É justamente na negação dessa autonomia do econômico que nasce a 

percepção da necessidade de avaliar os processos de geração e divisão da riqueza, 

interagindo a ética e a economia. Percebe-se nas visões sennianas uma relação 

entre o raciocínio ético e o raciocínio econômico com uma similaridade aos ideais da 

socioeconomia solidária. 

Na concepção sobre a Economia Solidária apresentada neste trabalho há a 

intenção de demonstrar o quanto esses raciocínios de ética e economia acabam se 

misturando. A Economia Moral abordada em Thompson (2005) e revisitada por 

Lechat (2009) demonstra que nas relações produtivas solidárias há a existência de 

uma ética popular que legitima as ações coletivas. 

Seguindo a linha conceitual do desenvolvimento como liberdade, a Economia 

Solidária deve impulsionar a expansão das cinco liberdades instrumentais, conforme 

Sen (2010): (1) as liberdades políticas – vistas como a oportunidade de participação 

política, como escolha dos governantes, reivindicações, liberdade de expressão, 

direitos voltados para o sentido de democracia, vistas também como os direitos civis; 

(2) as facilidades econômicas – relacionadas às oportunidades da utilização dos 

recursos econômicos para a produção, troca e consumo, estas dependem do 

funcionamento do mercado; (3) as oportunidades sociais – disposição que a 

sociedade estabelece em áreas como saúde, educação, moradia e segurança. Elas 

são importantes para ajudar na participação das atividades econômicas; (4) as 

garantias de transparência – referem-se à garantia de clareza e acesso à 

informação; elas são inibidoras da corrupção e das irresponsabilidades políticas e 

financeiras; (5) segurança protetora – é a capacidade de garantir a segurança social, 

ou seja, garantir que a fome e a miséria não afetem toda a população. Diz respeito 

também às ações de proteção em momentos de crise, catástrofes etc.  
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Essas liberdades são impulsionadas, no caso da Economia Solidária, num 

primeiro momento, mesmo que de forma sutil, pela mobilização dos próprios 

envolvidos nas ações econômicas solidárias. E num segundo momento, elas são 

estimuladas através das políticas públicas de geração de trabalho e renda, que 

serão abordadas ao longo deste trabalho. 

Relacionando cada uma das cinco liberdades instrumentais com a 

organização da Economia Solidária, a que ganha maior importância pelo caráter das 

atividades é a facilidade econômica.  

A Economia Solidária é uma das oportunidades de garantir a participação no 

mercado de trabalho. Privadas deste setor, as pessoas se sujeitam ao cativeiro da 

mão de obra (SEN, 2010). A liberdade de participar do intercâmbio econômico tem 

um papel básico na vida social, sem ela perde-se também a liberdade social e até a 

política.  

As relações mercadológicas fazem parte do crescimento econômico e são 

obviamente importantes, mas, como argumenta Sen (2010), elas não podem ser 

mais importantes que as liberdades de troca, pois não trocamos somente “coisas”, 

ou bens; trocamos palavras, presentes (afetos). Assim, as trocas vêm antes dos 

mercados.  

A impossibilidade de participar da vida social, política e principalmente 

econômica leva a comunidade que está às margens do emprego a procurar 

alternativas, fazendo com que os empreendimentos solidários possam se tornar um 

espaço de inserção dessa liberdade. As economias populares assumem no seu 

cerne um meio de desenvolver as liberdades reais porque forçam os agentes desses 

grupos a participarem ativamente da organização e das decisões. Estes deixam de 

ser passivos e criam um ambiente favorável ao desenvolvimento.  

A prática do ganho, que substitui o lucro, ultrapassa a lógica tradicional 

mercantil, ou seja, a lógica da concorrência. Como já destacado, na solidariedade o 

ganho financeiro é consequência para todos e não é visto como a coisa mais 

importante, pois existem outras formas de “ganhos” como a convivência, a 

autoestima, o aprendizado, a valorização do trabalhador. 

Há milhares de trabalhadores excluídos dos postos de trabalho e ainda 

desprovidos da capacidade de consumir, afirma Sen (2010). Essa carência não é só 

econômica, pois acarreta numa privação cultural, que envolverá estilos de vida que 
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estão vinculados aos padrões de posse. Assim, estar inserido no plano econômico é 

poder participar dos aspectos sociais, culturais e políticos de uma nação. 

Percebe-se que junto às facilidades econômicas, quase como coladas a elas, 

estão as liberdades políticas, a primeira liberdade instrumental citada por Sen 

(2010). Elas possibilitam aos cidadãos gozarem dos direitos correspondentes às 

democracias, como escolher os representantes políticos, fiscalizar e criticar os 

governos, participar ativamente das decisões, participar coletivamente, ou seja, 

assumir de forma atuante a sua cidadania.  

Ao participarem das atividades propostas pela Economia Solidária, os 

princípios de colaboração, valorização do trabalhador, respeito ao meio ambiente, 

entre outros, são incorporados na prática cotidiana desses participantes. O sentido 

político é reforçado e eles passam a se envolver mais na vida pública.  

Em todas essas ações o que está sendo incentivado é a condição de agente 

dos sujeitos. Sen (2010) vê o agente como um protagonista da vida social. O que os 

indivíduos pensam e o que fazem acabam por impactar o meio social em que vivem. 

Desprovidos dessa ação, ficam a mercê dos interesses de grupos dominantes, mas 

como sujeitos ativos, podem transformar as realidades. No caso da Economia 

Solidária, o envolvimento em cooperativas produtivas, ou a simples escolha racional 

de trocar o consumo no mercado tradicional pelos produtos solidários são 

demonstrações dessa importante dimensão política.   

A noção de agente é central para Sen (1999), a participação nas ações 

econômicas, sociais e políticas reforçam a atuação no meio público. Quem age 

promove mudança, ficando clara a necessidade de avaliar o desenvolvimento 

levando-se em conta as capacidades (capabilities) dos agentes. Quando os agentes 

saem da passividade e tornam-se ativos, eles ganham autonomia para traçar seu 

próprio caminho. Desta maneira, Sen (1999) se refere ao desenvolvimento humano 

como capaz de criar as oportunidades sociais, possibilitando condições de melhorias 

na qualidade de vida. Isso, na visão do autor, é o que contribui diretamente para a 

expansão das capacidades humanas. 

As ideias de Sen (2010) enfatizam que quando as pessoas estão em situação 

de privação (desprovidas de suas liberdades), elas se tornam estáticas. A 

necessidade de sobreviver com o pouco que possuem as afasta dos espaços sociais 

de participação. Além disso, a ausência de uma cultura participativa colabora ainda 

mais para aumentar as privações: é o caso do Brasil. 
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Segundo Carvalho (2008) as sociedades europeias são o exemplo clássico da 

construção da cidadania. O primeiro direito conquistado foi o civil, constituído pelos 

direitos necessários ao exercício da liberdade individual, como liberdade de ir e vir, 

liberdade de contratar (inclusive de firmar contrato de trabalho), direito à propriedade 

privada. Depois de conquistada a liberdade civil, a cidadania política parece ser o 

percurso natural com o direito de participação no poder político pelo voto, direito de 

participar das decisões. Historicamente, e baseando-se nas análises de Marshall, 

Carvalho (2008) aponta que o terceiro direito a ser conquistado é o social, pois ele 

pode garantir a participação igualitária de todos os membros de uma comunidade, 

atingindo um padrão básico de saúde, educação, segurança, entre outros elementos 

sociais. 

No Brasil, esse processo se deu de forma muito diferente. Carvalho (2008) 

relata que o percurso histórico da construção do sentido de cidadania no Brasil é 

complexo. Há uma cultura orientada para a valorização do Poder Executivo e uma 

aspiração de que ele é o responsável por garantir os direitos, como uma espécie de 

doador. Carvalho (2008) diz que esse fato está mais perto da chamada “estadania” 

do que da concepção clássica de cidadania de Marshall. Nessa “estadania” a ação 

política é orientada para a negociação direta com o governo, sem necessitar ou 

valorizar a mediação da representação. Os cidadãos se afastam das preocupações 

políticas e dos problemas coletivos porque esperam que o Estado faça esse papel. 

Como salienta Sen (2010), eles estão desprovidos de suas liberdades políticas e 

ainda privados das facilidades econômicas: estão mais focados na sobrevivência 

econômica do que na participação política. 

Santos (2011) contribui para o debate sobre cidadania dizendo que há uma 

metamorfose teórica que depende das condições da sociedade e do seu grau de 

consciência. No Brasil, poucos são os que possuem a consciência de sua cidadania, 

o que dificulta a organização participativa. 

Para Arruda (2003) o desafio é ir além da reprodução da vida física, ou seja, 

da sobrevivência. O autor diz que é preciso garantir a qualidade de vida, as 

aspirações dos indivíduos, criando condições para o desenvolvimento efetivo de 

forma coletiva “[...] sem que nenhum cidadão ou cidadã, fique excluído desse 

processo” (ARRUDA, 2003, p.26).  

Como terceira liberdade instrumental da perspectiva senniana, as 

oportunidades sociais referem-se às possibilidades de uma vida melhor por meio da 
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educação, saúde, moradia e segurança. Quando as oportunidades sociais são 

distribuídas equitativamente, aumentam-se as possibilidades de alcançar as 

facilidades econômicas e da participação política. Uma está atrelada à outra (SEN, 

2010). 

O paradigma proposto pela socioeconomia envolve valores como 

coletividade, partilha e ajuda mútua, contrariando o paradigma da acumulação. Para 

Arruda (2003), esta concepção dominante não está somente nas questões 

econômicas (patrão, empregado), ela se encontra em todos os espaços sociais, nas 

relações de gênero, na família, na educação etc.  

Praxedes (2009) considera as ações voltadas para educação, saúde, meio 

ambiente, trabalho e habitação, entre outras, como ações transversais que articulam 

estas várias áreas, envolvendo diversos setores da gestão governamental. Assim, 

para promover o desenvolvimento real dos envolvidos, as secretarias e órgãos 

governamentais precisam articular suas ações. 

É comum encontrar nos grupos da socioeconomia solidária sujeitos que não 

possuíram oportunidades escolares, dificultando sua inserção no mundo do trabalho, 

que consequentemente o exclui das demais oportunidades como moradia, saúde e 

segurança. A Economia Solidária também favorece as oportunidades sociais porque 

procura nas ações de formação e capacitação profissionais qualificar os envolvidos 

na área produtiva e também na conscientização política.  Comparando com a teoria 

senniana, isso aumenta os intitulamentos dos participantes. 

Junto às oportunidades sociais estão as garantias de transparência, que para 

Sen (2010) é mais uma das liberdades instrumentais. O acesso à informação e o 

direito à revelação são inibidoras da corrupção. Se a participação nos grupos da 

Economia Solidária favorece a mudança das posturas passivas para agentes ativos, 

oportunizam acesso aos bens sociais (educação, trabalho, moradia, saúde, entre 

outros) por meio de formações e qualificações profissionais e políticas, 

consequentemente as garantias de transparência começam a fazer parte das 

liberdades. A prática da colaboração e do trabalho cooperativo exige transparência. 

Acostumando os participantes ao envolvimento coletivo, a obrigação de decidirem 

juntos obriga também o acesso à informação, à prestação de contas, às justificativas 

de gastos e à própria distribuição dos ganhos. 
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Essa transparência interna acaba se refletindo no desejo de encontrá-la 

também nas questões políticas. Já que a tendência é a de sujeitos mais ativos 

politicamente, as cobranças de cunho social e político aumentam. 

A última liberdade instrumental da teoria senniana é a segurança protetora. 

Essa liberdade se relaciona com a segurança social de toda a população, com o 

evitar que a fome e a miséria se tornem hegemônicas. O Estado tem a 

responsabilidade da segurança social, assegurando o mínimo de condições básicas 

para a sobrevivência dos necessitados. As políticas públicas de geração de emprego 

e renda são uma fonte importante de proteção à pobreza. A Economia Solidária 

entrou na pauta dessas políticas que será melhor explicada no próximo item deste 

trabalho. 

Como a Economia Solidária traz para o debate a valorização do “ser” em 

detrimento da postura mais comum nos dias de hoje que é a valorização do “ter”, se 

faz preciso abordar a discussão sobre justiça.  

Aristóteles (1991) é o primeiro a propor uma teoria sistemática de justiça. 

Encarada por ele como um conceito moral, o conceito de justiça está relacionado à 

realização de um determinado bem. Justiça é então uma virtude (dikaiosyne) que 

nos leva a desejar o que é justo (dikaion). Para ele a justiça se estabelece pela lei ou 

pela igualdade. Em nosso caso estamos falando da justiça distributiva, onde o que é 

distribuído é tudo aquilo que pode ser repartido entre os membros de um regime: 

honras, dinheiro. Como exemplo, numa oligarquia o critério de distribuição é a 

riqueza; na aristocracia, a virtude; numa democracia este critério é a condição de 

liberdade (ARISTÓTELES, 1991). Desta maneira a relação que existe entre as 

pessoas deve ser a mesma existente entre as coisas, ou seja, o sentido de 

igualdade. 

No século XIX o conceito de justiça distributiva passa a se referir às 

necessidades de repartição equitativa dos bens sociais, para que as classes sociais 

desfavorecidas pudessem contar com as mesmas oportunidades de 

desenvolvimento. Principalmente em relação às questões econômicas, a justiça é 

encarada como um dever do Estado, que tem como compromisso compensar as 

desigualdades que surgiram com o mercado, equilibrando as quantidades entre ricos 

e pobres. 

Como apontou Polanyi (2000), a justiça estaria ligada ao princípio de 

redistribuição, e o que se torna mais evidente na sociedade onde as trocas são o 
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tipo de transação dominante é a desigualdade econômica. Os recursos estão 

organizados para a produção, principal forma de subsistência, que subentende a 

compra e venda de produtos, inclusive a venda do trabalho. Percebe-se que a 

reciprocidade e a redistribuição são princípios mais presentes nas sociedades 

tradicionais, enquanto que o intercâmbio é o modelo predominante das sociedades 

capitalistas. 

Para Sen (2010), na atualidade existem dois modelos mais comuns de 

entender a necessidade: a concepção utilitarista12 e a noção de bens primários de 

Rawls, alegando que ambos são insuficientes para explicar a noção de justiça. 

A concepção utilitarista “[...] define ‘utilidade’ simplesmente como felicidade ou 

prazer e, às vezes, como satisfação de desejos” (SEN, 2010, p.95). Então, a 

utilidade de uma pessoa é representada por alguma medida do seu prazer ou da sua 

felicidade. Numa sociedade injusta as pessoas são menos felizes considerando o 

que precisariam ser ou os desejos que gostariam de realizar.  

A análise de John Rawls sobre os bens primários supera a visão de pobreza 

atrelada à escassez de renda (visão utilitarista) porque vê os bens primários como 

meios de uso geral que ajudam qualquer pessoa a promover seus próprios fins, 

como direitos, liberdades e oportunidades.  

Para Rawls (2002) o princípio clássico da utilidade não é compatível com a 

ideia de uma justiça equitativa, pois esta não considera a distinção entre as pessoas. 

A visão utilitarista, para ele, se baseia no alcance universal da felicidade, mas isso 

não garante a redução das desigualdades econômicas e sociais existentes. Então os 

indivíduos possuem uma pluralidade de valores, sendo capazes de escolher bem-

estares diferentes: é o que ele chamou de “concepções do bem”.  

O que se considera necessidade deve estar atrelado às questões culturais de 

uma sociedade.  Por serem subjetivos, os espaços das utilidades, geralmente 

associadas ao desejo, felicidade ou satisfação, impossibilitam a comparação 

interpessoal. Existem certos bens primários que todo indivíduo racional deseja, 

como liberdade de movimento, livre escolha num contexto de oportunidades 

diversificadas, renda, riqueza e autorrespeito. Para Rawls (2002) eles seriam a única 

forma de medir a felicidade. 

                                                             

12 A teoria de justiça mais influente é a utilitarista, representada pelos autores Bentham, Stuart Mill, 

Jevons, Marshall, entre outros (Sen, 2011, p. 84).  
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Sen (1999) diz que a noção de bens primários de Rawls apenas justifica a 

dependência da lógica utilitarista, trazendo a concepção de que existem bens 

relacionados à natureza humana. E afirma que um bem primário não pode ser visto 

como um índice de bem-estar, porque vários motivos como doenças, deficiências ou 

até a gravidez poderiam dificultar a conversão desses bens primários. O foco nos 

bens primários de Rawls é visto então por Sen (1999) como um equívoco, e em cima 

desta crítica ele desenvolve a noção de capacidades.  

Embora existam diferenças entre as abordagens dos dois autores, ambos 

estão discutindo a noção utilitarista da felicidade. A igualdade formal prevê igualdade 

de oportunidades e, como sabemos, as oportunidades não acontecem de forma 

generalizada nas sociedades. Os indivíduos são influenciados por diferentes 

circunstâncias, como o nascimento em famílias com maiores ou menores recursos 

financeiros, possuírem alguma deficiência física ou mental, contraírem alguma 

doença que os limitem provisória ou permanentemente em suas vidas. Assim, os 

autores estão demonstrando que a noção de igualdade formal e de oportunidades 

não leva em consideração essas diferenças.  

Para Sen (1999), o distanciamento entre economia e ética empobreceu as 

teorias econômicas modernas. Ele retoma a abordagem sobre o autointeresse 

dizendo: “Considerar qualquer afastamento da maximização do autointeresse uma 

prova de irracionalidade tem de implicar uma rejeição do papel da ética na real 

tomada de decisão” (SEN, p.31, 1999). 

Com isso, o autor está afirmando que não é possível dizer que o 

comportamento humano é somente autointeressado e que há situações que indicam 

um agir de acordo com compromissos éticos, e que estes precisam ser 

considerados. Nessa premissa da ética, a visão econômica do autointeresse é 

contestada, pois o comportamento humano é influenciado por compromissos que 

podem não estar sempre relacionados ao bem-estar.  

Na sociedade moderna, a discussão sobre o autointeresse é um dilema que 

se encontra entre a satisfação do próprio interesse e o respeito aos interesses 

coletivos. E desse debate levanta-se a questão de em que deve se pautar a 

economia.  

Ao incorporar a discussão sobre justiça à teoria de desenvolvimento, Sen se 

afasta do costume tradicional da economia de evitar qualquer referência relacionada 
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à ética. É nesse ponto que podemos dizer que a Economia Solidária, ao trazer outra 

ética para as relações produtivas, não pode ser explicada pela ótica utilitarista. 

Quando a ética é incorporada à economia, a questão acerca do que é justo 

amplia o sentido de desenvolvimento. Na Economia Solidária existem pressupostos 

éticos que vão além do autointeresse. As preocupações ambientais são um ótimo 

exemplo disso. Ao conduzir a produção com responsabilidade ambiental se está 

incorporando um sentido ético que supera o autointeresse, pois muitas vezes é mais 

fácil ou mais barato produzir desmatando, poluindo ou explorando.  

Ele não descarta a importância dos bens na vida das pessoas, mas a 

qualidade de vida da população deve se pautar no fim que esses bens 

proporcionam, ou seja, converter bens em efetivações humanas: “A prosperidade 

econômica é apenas um dos meios para enriquecer a vida das pessoas. É uma 

confusão no plano dos princípios atribuir a ela o estatuto de objetivo a alcançar” 

(SEN, 1993, p. 02). 

Como prosperidade está tradicionalmente relacionada à acumulação de bens, 

Sen (1993) está dizendo nesta citação que essa acumulação não deve ser encarada 

como único objetivo a ser alcançado. 

 Para ele a justiça também está relacionada às liberdades e expansão das 

capacidades, principalmente porque:  

    

Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não 
apenas no tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade 
que realmente temos para escolher entre diferentes estilos e modos de vida. 
Na verdade, a liberdade para determinar a natureza de nossas vidas é um 
dos aspectos valiosos da experiência de viver que temos razão para estimar 
[...] (SEN, 2010, p. 261).  

 
 

Desta forma, para nos sentirmos livres não basta conquistarmos o estilo de 

vida desejado, mas ter a condição de escolher o próprio modo de vida dentre os 

diversos possíveis. As liberdades oportunizam a busca daquilo que é valorizado 

pelas pessoas. Sendo assim, o processo de escolha é relevante, escolhemos o tipo 

de vida que queremos e esta possibilidade contribui para o bem-estar, diz o autor. 

Na sociedade capitalista o bem-estar está vinculado aos bens. Uma 

pessoa parece ser feliz se pode ter acesso aos bens produzidos. Nessa lógica, a 

preocupação está na quantidade e não na qualidade (ARRUDA, 2003).  
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Mance (2000) se aproxima da visão senniana quando diz que o bem-viver 

é: 

[...] o exercício humano de dispor das mediações materiais, políticas, 
educativas e informacionais não apenas para satisfazer eticamente 
necessidades biológicas e culturais de cada um, mas para garantir, 
eticamente, a realização de tudo o que possa ser concebido e desejado 
pela liberdade pessoal que não negue liberdade pública (MANCE, 2000, 
p.17). 

 

O autor enfatiza que as satisfações biológicas e culturais precisam realizar 

eticamente a liberdade individual sem negar ou ferir a liberdade pública. Percebe-se 

que nesta concepção, o bem-viver não pode ser vinculado ao poder de consumo 

porque as alegrias e as tristezas não podem ser encontradas nas propriedades 

materiais, e sim nas relações de colaboração entre as pessoas.  

Na mesma linha, Arruda (2003) diz que o capitalismo fundamentou-se nos 

desejos, deixando as necessidades reais em segundo plano. Segundo ele, 

precisamos aprender a consumir mais conscientemente, selecionar os produtos, 

pensando na geração de postos de trabalho e na preservação ambiental, garantindo, 

assim, a satisfação dos desejos e necessidades de todos os integrantes dos grupos. 

Na economia do suficiente e sustentável as necessidades são respondidas e a 

satisfação não está no mero vestir, comer, consumir, está no potencial ético, na 

coletividade, na sociabilidade. 

Sen (2010) critica à “economia do bem-estar”, dizendo que definir o bem-viver 

é uma questão muito mais complexa. A ideia tradicional ora enfatiza a posse dos 

bens ou mercadorias, ora a própria noção de utilidade. Ele não descarta a 

importância dos bens na vida das pessoas, mas a qualidade de vida da população 

deve se pautar no fim que esses bens proporcionam, ou seja, converter bens em 

efetivações humanas.  

Utilizando o termo “efetivação”, Sen (2010) quer demonstrar os diferentes 

estados do ser humano e de suas atividades, ambos refletindo parte das suas 

potencialidades. Explicando melhor, trata-se da conquista de uma pessoa, o que ela 

consegue ser e fazer. Para o autor existem efetivações elementares como a 

necessidade de alimentar-se adequadamente, evitar a morbidade, até as efetivações 

mais complexas, como desenvolver o autorrespeito, participar da vida em 

comunidade.  
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A efetivação promove as capacidades, e estas se referem ao grau de 

potencialidade das realizações humanas. A vida oferece várias possibilidades que 

podem ser efetiváveis ou não, isso vai depender da capacidade humana de escolher 

entre os diversos modos de viver. Assim, a capacidade reflete as diversas 

combinações de efetivações que uma pessoa pode alcançar. 

Se a qualidade de vida é uma questão central, então a efetivação econômica 

dependerá da capacidade de cada pessoa definir seu padrão de vida.  

A determinação sobre o bem-viver varia segundo características fisiológicas, 

sociais e culturais. A liberdade, para Sen (2010), está em escolher quais 

mercadorias nos levará ao patamar de vida que escolhemos. Mas o que tem 

acontecido é a privação dessa escolha, pois o valor do padrão de vida tem se 

repousado na posse de mercadorias, e a maioria das pessoas sequer possui o 

direito de fazer essa escolha por não terem renda.  

    

Ampliar as vidas limitadas das quais, queiram ou não, a maioria dos 
seres humanos são prisioneiros por força das circunstâncias, é o 
maior desafio do desenvolvimento humano no mundo 
contemporâneo (SEN, 2010, p.13). 

 

  

 Então, como cita o autor, a maioria das pessoas está prisioneira das 

circunstâncias, desprovidas de suas liberdades, e o maior desafio do 

desenvolvimento humano do nosso tempo é o de ampliá-las. Sen (2010) diz com 

isso que é preciso libertar as pessoas das limitações impostas pelas práticas 

econômicas atuais que impedem os intitulamentos. 

Comparando as visões sobre qualidade de vida dos autores destacados 

percebe-se que os participantes dos empreendimentos solidários agem levados não 

somente pelo mercado, mas também por outras dimensões que são emocionais, 

sociais, culturais e principalmente políticas. Pois fazer parte dessa proposta é uma 

escolha que, como mostram os vários estudos aqui apresentados, ultrapassam as 

questões econômicas. 

 A Economia Solidária, além de poder proporcionar a liberdade econômica – a 

de produzir e fazer parte do mercado, gerando emprego e renda – produz mais uma 

liberdade: a capacidade de produzir solidariamente, contrariando o entorno da 

economia que é competitiva.  
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Na contramão do desenvolvimento tradicional, a efetivação das liberdades 

econômicas promovidas pela Economia Solidária gera uma capacidade diferente da 

usual: a substituição da competição pela colaboração. 

 A Economia Solidária tem recebido críticas por ser interpretada como 

estratégia de sobrevivência dentro do próprio sistema capitalista. O modelo 

dominante cria espaços plurais de atuação econômica como uma espécie de válvula 

de escape para amenizar os impactos negativos do capital. Essa visão demonstra o 

quanto os antigos preceitos ainda persistem na análise desenvolvimentista. A 

definição de desenvolvimento avançou, tornando-se mais abrangente, mas as bases 

econômicas continuam sendo consideradas como fundamentais para a melhoria das 

condições de vida. O próprio Amartya Sen adverte que é preciso revisitar antigos 

dilemas confrontando-os com as novas propostas de desenvolvimento. 

 A Economia Solidária pode, então, ser considerada como um modelo de 

desenvolvimento como liberdade. Além de provocar a transformação do modo 

competitivo de produção, ela tem provocado a academia científica, forçando os 

olhares analíticos das ciências sociais e alterando as ações das políticas públicas 

voltadas para a geração de emprego e renda, alvo desta pesquisa. 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA.  

 

A década de 1980 é um dos marcos de visibilidade da Economia Solidária, 

mas ela ganhou destaque na década seguinte, inserindo-se nos debates sobre a 

capacidade emancipatória das comunidades empobrecidas em criar estratégias de 

geração de trabalho e renda. As estratégias dos desempregados da indústria com o 

movimento cooperativista; os agricultores familiares e assentados da reforma agrária 

com as cooperativas e associações agrícolas e de crédito; comunidades urbanas e 

rurais organizando grupos de produção e trocas coletivas; os recicladores de lixo 

com as estratégias de conseguir renda com a reciclagem de forma autogestionária; 

grupos de consumidores conscientes no movimento do comércio justo; clubes de 

trocas; enfim, os diversos exemplos espalhados pelo país fomentaram uma agenda 

política sustentada em práticas econômicas concretas. 

Nota-se que a maioria delas aconteceu num período em que a política 

brasileira se voltava para o neoliberalismo, que focou os investimentos públicos no 
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sistema financeiro, reduzindo seu compromisso com as questões sociais, seguindo a 

cartilha neoliberal imposta pelo mercado globalizado (SCHIOCHET, 2009). Desta 

forma, essas práticas foram impulsionadas pelos movimentos populares e pelo 

terceiro setor, que criaram as diversas estratégias para driblar a exclusão econômica 

e as dificuldades da inserção no mundo do trabalho. Vistas no início como ações 

paliativas, elas foram ignoradas pelo poder público, contudo as diversas 

experiências chamaram a atenção para a possibilidade de novas formas de geração 

de trabalho e renda, passando a fazer parte das políticas públicas. 

Buscando uma definição sobre políticas públicas, é possível encontrar no 

mínimo duas interpretações. Uma é a acadêmica, que a vê como um campo de 

estudo científico das ciências humanas, em particular da ciência política, analisando 

as questões que envolvem o caráter público. A outra é o ponto de vista das relações 

institucionais, ou seja, o conjunto de ações dos governos municipais, estaduais e 

federais. 

O conceito de políticas públicas é discutido em todas as áreas do 

conhecimento, o que caracteriza a sua interdisciplinaridade. Porém, é no âmbito da 

ciência política que este ganha grande destaque com dois principais 

questionamentos. Um deles é o político propriamente dito, que analisa as forças 

políticas dos processos decisórios e a discussão voltada para os resultados dessas 

ações, avaliando as contribuições das estratégias escolhidas para a solução dos 

diversos problemas, como os econômicos, sociais, financeiros, tecnológicos ou 

ambientais (FREY, 2000). 

A análise das políticas públicas e a produção acadêmica científica sobre a 

temática é relativamente recente, se observarmos o período em que se constituiu 

como uma área de conhecimento, nos anos 30 e 40 do século XX, ganhando 

importância neste início de século. Iniciada nos Estados Unidos (por volta de 1960), 

derivada da ciência política, que segundo Celina Souza (2006) se preocupou em 

analisar as ações governamentais e seu funcionamento.  Diferentemente da Europa 

que pautou os estudos na explicação do Estado e suas instituições. A área de 

estudo sobre políticas públicas se consolidou nos estudos sobre o que os governos 

fazem ou deixam de fazer. Frey (2000) relata que o instrumento conceitual e 

analítico das políticas públicas foi elaborado pelos países industrializados; esses se 

adaptaram às democracias do ocidente, influenciando os demais países. O Brasil 

tem influência do modelo americano. 
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 Souza (2006) destaca os autores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom e D. 

Easton como os fundadores da área de políticas públicas.  Porém, Laswell (1936) foi 

o autor que introduziu a expressão policy analysis (análise de política pública), 

conciliando a produção empírica dos governos com o conhecimento 

científico/acadêmico, estabelecendo um diálogo entre ambos.  

 Segundo Souza (2006) Simon (1957) introduziu o conceito de policy makers 

(decisores políticos) com a ideia da racionalidade limitada. A informação incompleta 

ou a falta dela, a questão do tempo e o autointeresse limitam as tomadas das 

decisões. Tudo isso pode ser minimizado pelo conhecimento racional. Ou seja, de 

acordo com esse autor, a racionalidade criaria um conjunto de regras e incentivos 

que os conduziria na direção dos resultados, condicionando o comportamento dos 

atores e assim diminuindo as influências dos interesses pessoais dos policy makers.  

 Já Lindblom (1959; 1979) questionou, de acordo com Souza (2006), a ênfase 

do racionalismo destacado pelos outros dois, propondo a incorporação das 

variáveis: relação de poder e integração entre as diferentes fases do processo 

decisório. Isso traria para a análise das políticas públicas questões como o papel 

das eleições, das burocracias e dos grupos de interesses.  

 E por fim, Easton (1965) contribuiu demonstrando que as políticas públicas 

são um sistema que relaciona a formulação, os resultados e o ambiente, recebendo 

informações da mídia, dos grupos de interesses e dos partidos, acabando por 

influenciar os resultados (SOUZA, 2006). 

 A variedade teórica apresentada sobre a origem dos conceitos demonstra que 

não existe uma única ou melhor definição sobre o que seja política pública. Há 

ainda, segundo Souza (2006), outros autores:  

    

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 
Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades 
dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 
influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política 
pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer” (SOUZA, 2006, 
p. 05).  

 

 

 Percebe-se, como comenta Souza (2006), que há vários autores definindo a 

temática, mas a definição mais conhecida é a de Laswell, que diz que ao responder 
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três questões (quem ganha o quê, por que e que diferença faz), acaba-se por definir 

as decisões sobre política pública. 

 Segundo Frey (2000), a ciência política emprega algumas palavras em inglês 

que traduzem algumas das dimensões das políticas públicas: polity é a palavra que 

denomina a dimensão institucional, delineando a ordem do sistema, a esfera jurídica 

e a estrutura político-administrativa. Politics é a palavra usada para a dimensão 

processual, ou seja, indica os processos de decisão, objetivos e distribuição das 

políticas públicas. Policy, ligada ao conteúdo das políticas, indica a dimensão 

material das políticas públicas desde a configuração dos programas aos problemas 

técnicos. Na realidade política essas dimensões se mesclam e se influenciam 

(FREY, 2000).  

 É comum que as definições acabem por guiar o olhar para o local onde 

acontecem os embates, onde os interesses e as ideias se desenvolvem. Como 

aponta Souza (2006), esse locus é o governo. Por se tratar de um ramo 

multidisciplinar, seu foco está nas explicações sobre a natureza da política pública e 

seus processos. É preciso explicar a inter-relação entre Estado, política, economia e 

sociedade. Para tanto as áreas de conhecimentos da sociologia, da economia e da 

ciência política, de planejamento, de gestão e outras, partilham interesses comuns.  

 Há uma extensa produção de conceitos sobre a temática, mas para esse 

trabalho serão utilizadas as definições de Souza (2006). Os principais elementos das 

políticas públicas, de acordo com a autora, são: elas permitem a distinção entre o 

que o governo pretende fazer e o que realmente executa; elas envolvem vários 

atores e vários níveis de decisão, tanto formais como informais, porém 

materializados através dos governos; elas não se limitam a leis ou regras, tornando-

se abrangentes; elas são intencionais e possuem objetivos a alcançar; elas têm 

impactos de curto e longo prazo; elas envolvem uma sequência de processos – 

implementação, execução e avaliação. 

 As políticas públicas são, assim, um ramo do conhecimento que busca “(...) 

ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente)” (SOUZA, 2006, p. 26). Elas traduzem os propósitos 

dos governos democráticos, transformando as plataformas eleitorais em políticas 

públicas. Depois de planejadas tornam-se programas, projetos, serviços; e quando 

realizadas ficam submetidas a um sistema de acompanhamento e avaliação. 
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  Para estudar as ações das políticas públicas em relação à Economia 

Solidária, é interessante também trazer para esse trabalho a conceituação sobre 

políticas públicas de Costa e Coelho (2010), que afirmam que elas devem ser 

pensadas como ações que ampliam as capacidades dos indivíduos, expandido suas 

liberdades em diversos âmbitos da vida social. As políticas públicas, especialmente 

as de cunho social, afirma o autor, têm por finalidade desconstruir as restrições 

produzidas nas sociedades de mercado. Assim, avaliá-las é verificar em que medida 

e porcentagem elas colaboraram para a expansão das capacidades e liberdades dos 

indivíduos usuários. 

 Exemplificando a argumentação, tem-se o foco deste trabalho: as políticas 

públicas de Economia Solidária. O esforço dessa ação tem como alvo principal 

fomentar a organização produtiva de modo coletivo, inserindo seus participantes no 

sistema socioeconômico através da geração de renda. Para concluir se elas 

proporcionaram ou não bem-estar e atingiram seus objetivos é necessário 

estabelecer critérios de avaliação que nos permitam dizer se ela foi efetiva. E 

conseguir mensurar até que ponto esses indivíduos expandiram as suas liberdades. 

  Na implantação de uma política pública em sociedades complexas, como 

afirma Souza (2006), nem os governos, nem os grupos de interesses têm o poder de 

decidirem sozinhos. Há, teoricamente, uma autonomia relativa dos Estados, o que o 

faz ter um espaço próprio de atuação, porém ele é suscetível a influências externas 

e internas. A autonomia dos Estados depende de vários fatores e das condições 

históricas de cada país. Há de se reconhecer que outros segmentos se envolvem na 

formulação de políticas públicas, como os movimentos sociais. Mas, como 

argumenta Souza (2006), isto vai depender da inserção política desses grupos, cada 

qual com maior ou menor influência.  

 As agendas políticas são pautadas de três diferentes formas. A primeira 

delas, como afirma Souza (2006) nas definições sobre um dos modelos de 

formulação e análise de políticas públicas, chamado pela autora de “ciclo da política 

pública”, é quando uma política está centrada no foco do problema, apontando a 

atuação governamental, reconhecendo e definindo os problemas que afetam 

diretamente as agendas políticas. Como exemplo, a autora fala da violência: no 

Brasil ela é encarada como um problema que permanece na pauta do governo.  A 

segunda é focada na consciência coletiva acerca do problema a ser enfrentado. 

Essa consciência é formada pelo processo eleitoral, ou pelas ideologias partidárias, 
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aliada às forças dos grupos de interesses. A agenda é, então, definida com base 

nessa construção, numa relação de poder e persuasão para se chegar ao consenso. 

A terceira definição centraliza-se nos participantes que podem ser visíveis (políticos, 

partidos, mídia, grupos etc.), que determinam a agenda, e os invisíveis (academia, 

burocracia etc.), que acabam definindo as alternativas.  

 No caso deste estudo, o foco do problema é a geração de trabalho e renda. O 

Estado o reconhece como um problema generalizado e, portanto, todos os governos 

possuem alguma atuação, sendo uma temática recorrente nas agendas políticas 

locais e nacionais. 

 Na concepção de análise de políticas públicas, Figueiredo e Figueiredo (1986) 

comentam que, tradicionalmente, a ciência política tem se preocupado em estudar 

como as decisões são tomadas, buscando os fatores que influenciam esses 

processos e suas características. Assim, o conceito mais tradicional sobre a análise 

de políticas públicas, segundo Figueiredo e Figueiredo (1986), é entendê-la como 

uma crítica aos programas (políticas), objetivando apreender em que medida as 

metas foram alcançadas, quais foram os custos, os processos e os efeitos colaterais 

(previstos ou não, desejáveis ou não), para assim indicar o melhor caminho.  

 Os autores dizem que a análise de um programa tem como objetivo 

apreender o alcance das políticas. Eles alertam que para analisar uma política 

pública é necessário dizer se é boa ou ruim. Os mesmos recorrem a Brian Barry 

(1975), que sinaliza que as ações implantadas pelas políticas precisam ser 

relevantes, devendo contribuir para o bem-estar.  

 A maioria dos resultados apresentados sobre as políticas públicas retratam a 

oferta do serviço, ou seja, medem se os governos estão produzindo os serviços 

necessários, mas segundo Arretche (2009), eles dizem pouco sobre a efetividade 

dessas ações. É comum vermos indicadores medindo a renda, a riqueza, ou mesmo 

os índices de analfabetos. Estes, diz a autora, são pouco sensíveis aos esforços dos 

governos com ações menos evidentes, como por exemplo o incremento na 

qualidade dos serviços de educação básica que tende a ter pouco impacto nos 

índices de analfabetismo, mas é certamente de suma relevância para o futuro. 

 As políticas públicas são também avaliadas. Segundo Arretche (2009), avaliar 

é atribuir valor, uma medida para aprovar ou reprovar uma determinada política ou 

programa público. É preciso cuidado, pois toda avaliação recai em juízos valorativos, 
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sendo extremamente necessária a utilização de instrumentos de avaliação e análise 

capazes de diferenciar as opiniões pessoais das abordagens avaliativas.  

 Pautando-se em Figueiredo e Figueiredo (1986), a autora distingue avaliação 

e análise das políticas públicas. A avaliação precisa deixar claros os critérios que 

fundamentam dada política, independentemente de elas serem analisadas como 

boas ou más. Já a análise de políticas públicas consiste em examinar a engenharia 

institucional e a constituição dos programas, enfatizando as características de 

implantação dos processos, buscando entender o sentido das ações públicas.  

 Essa distinção conceitual é importante, pois apesar de muito próximas, elas 

oferecem dados diferentes. A análise é uma espécie de diagnóstico das 

engrenagens de elaboração e execução dos programas, já a avaliação de políticas 

públicas é a construção de técnicas e métodos de pesquisa capazes de medir os 

resultados dos programas. 

 Esta pesquisa se propõe a fazer uma avaliação das políticas públicas de 

Economia Solidária abrangendo os programas da União de incentivo às iniciativas 

solidárias no estado do Rio Grande do Norte. Vários governos adotaram programas 

de gerenciamento público voltados para a busca da qualidade de seus programas 

políticos. Desta maneira, a discussão sobre a efetividade de uma política pública é 

considerada tão importante quanto a sua aplicabilidade, pois garantirá o grau de 

credibilidade da ação e dos governos. 

 Figueiredo e Figueiredo (1986) destacam dois tipos de avaliação de políticas 

públicas, a avaliação de processo e a avaliação de impactos, cada uma com tipos de 

pesquisa distintos. 

 A avaliação de processo refere-se à eficiência e à eficácia de um programa. 

Esses conceitos são utilizados pelas teorias da administração, principalmente como 

avaliações de desempenhos empresariais. No caso aqui, ela faz parte da 

administração pública.  

 De uma maneira simplificada podemos dizer que a eficácia é a capacidade de 

realizar objetivos, remetendo-se àquilo que é preciso ser feito, mostrando os 

resultados. A eficiência é a capacidade de utilizar produtivamente os recursos, ela 

avalia como a ação foi feita. A efetividade é a realização da coisa certa para 

transformar a situação existente, ou seja, é a capacidade de promover os resultados 

pretendidos.  

 Eles são independentes, podendo alcançar um, outro, ou todos.  
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 O segundo tipo, a avaliação de impactos, diz respeito aos efeitos do programa 

sobre a parcela da população atendida, estabelecendo a relação entre a causalidade 

da política e as alterações nas condições sociais (FIGUEIREDO E FIGUEIREDO, 

1986). As técnicas de pesquisa empregadas buscarão a efetividade objetiva, 

subjetiva e substantiva. 

COELHO (2010) considera a efetividade como a relação dos objetivos e 

metas, de um lado, e do outro os impactos e efeitos de uma política pública. Desta 

maneira, a efetividade de uma política significa quantificar os impactos esperados de 

um programa ou política, quais foram os seus efeitos e em que medida 

possibilitaram a mudança da realidade. 

Esta pesquisa busca esta medida, avaliar as políticas públicas buscando sua 

efetividade, relacionando-as com a expansão das capacidades para demonstrar o 

sucesso ou o fracasso de um projeto ou programa, no caso aqui, relacionado à 

promoção da Economia Solidária. Essas políticas são entendidas como 

ações/intervenções do Estado e governo, materializadas em projetos que possuem 

como principal objetivo a expansão das liberdades econômicas dos seus 

participantes. A efetividade está em encontrar os impactos e conquistas no sentido 

da ampliação ou não de escolhas de atividades e do modo de ser e viver dos 

envolvidos. 

As políticas públicas relacionadas à Economia Solidária estão em construção, 

como afirma França Filho (2006). Isso se dá pela própria variedade de definições e 

interpretações sobre as iniciativas solidárias, gerando um polimorfismo de 

interpretações que diversificam as atuações das práticas.  

França Filho (2006) diz que há formas diferentes de aplicação, seja na sua 

estruturação, no lugar, na concepção ou na participação: 

     

[...] na estruturação e lugar destinado à política na arquitetura 
governamental, a concepção e participação social na política, bem como 
seu modo de implementação em relação ao conjunto do território nacional 
(FRANÇA FILHO, 2006, p.2). 

 

Assim, com a diversidade das práticas da Economia Solidária, encontramos 

uma heterogeneidade de políticas com diferentes formas de aplicação, seja na 

concepção, na implementação ou no lugar dessas políticas públicas. Há um número 
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crescente de gestores sensibilizados com a questão, contudo são poucos os que 

realmente conhecem o assunto.  

A maioria das políticas voltadas para a obtenção de emprego e renda no 

Brasil se estruturou para a questão do emprego. Ter um emprego formal, com os 

registros e os direitos garantidos, com significativo aumento de renda. As políticas 

tradicionais vinculadas à temática “trabalho” garantiram ao longo dos anos a criação 

de vários direitos que resguardaram o trabalhador, como o Fundo de Garantia 

(FGTS) e o Programa de Integração Social (PIS), com o objetivo da poupança e 

fundos para a obtenção de patrimônio; o seguro-desemprego; o Sistema Nacional de 

Empregos (SINE), com capacitação e busca de postos de trabalho; os microcréditos, 

com financiamentos e empréstimos para os pequenos empreendimentos. A maioria 

das ações teve a intenção de salvaguardar o trabalhador nos períodos de 

desemprego.  

É importante lembrar que, no jogo capitalista, o desemprego, melhor 

denominado de “exército industrial de reserva”, desempenha um importante papel de 

controle para a estabilização dos mercados.  

 

As políticas fiscais e monetárias têm em vista impedir que a 
economia se ‘aqueça’ em demasia, o que na prática implica manter 
uma generosa margem de sobre oferta de força de trabalho. Neste 
sentido, o desemprego não é um ‘mal’, mas um efeito funcional de 
políticas de estabilização exitosas (SINGER, 2000, p. 13). 

 

  Singer (2000) demonstra nessa fala que em vários momentos a política 

monetária que serviu para amenizar as crises econômicas e o desemprego sempre 

foi uma estratégia para conter a superprodução. Quando o consumo é contido para 

que os preços não subam, as empresas vendem menos e consequentemente 

empregam menos. Ao reduzirem custos e aumentarem a produtividade do trabalho, 

a compra de novas forças de trabalho se enquadra nesta redução de custos. O 

número de desempregados sendo grande, aumenta a procura por empregos. Assim, 

a oferta de trabalhadores torna-se maior que a demanda de empregos, continua o 

autor. 
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 Já foi destacado aqui com Dupas (2000) que o emprego tem sido encarado 

como ocupação. A informalização e a terceirização13 são as duas maiores 

tendências mundiais que contribuíram para a mudança desse paradigma. O 

emprego formal encolheu e o trabalho autônomo ganhou força, incentivado pelas 

políticas de trabalho e geração de renda: esse fenômeno é chamado por Singer 

(1998) de “desassalariamento da economia”.  

 As Políticas Públicas voltadas para a noção do trabalho assalariado clássico 

investem os recursos na qualificação profissional. Ofertam cursos de capacitação 

técnica, que, segundo França-Filho (2006), visam o aumento das condições de 

empregabilidade da mão de obra. Esse modelo enfatiza a crença da inserção do 

trabalhador no mercado de trabalho formal, no crescimento econômico e, 

consequentemente, na diminuição do desemprego. Esse formato de política limita-se 

ao paradigma da relação assalariada clássica, não levando em conta a geração de 

trabalho e renda que se organiza além da noção exclusiva do emprego, como por 

exemplo, com o cooperativismo e a Economia Solidária. 

 A constatação de que o modelo cooperativo tem atingido maior sucesso que 

as ações individualizadas fez com que as políticas do Estado brasileiro voltadas para 

a geração de trabalho ampliassem o seu foco, por vezes incorporando a noção de 

ocupação e geração de renda.  

 Surge o discurso do autoemprego e do empreendedorismo, que valorizam as 

iniciativas pessoais e coletivas, como a abertura de pequenos negócios, a ideia de 

ser o próprio patrão, os micro empreendimentos e o cooperativismo.  Vários são os 

exemplos estrangeiros. O primeiro programa foi o francês Aide aux Chômeurs 

Creáteurs, criado em 1979, com 49.337 participantes. Em 1982, o Reino Unido criou 

o Enterprise Allowance Cheme e diversos outros países seguiram o modelo 

(SINGER, 1998). Podemos dizer que no Brasil há várias iniciativas ligadas a 

fomentos, como o SENAI, o SESI e iniciativas municipais que oferecem cursos 

profissionalizantes, créditos de incentivo à abertura de negócios e o discurso do 

empreendedorismo como solução ao desemprego. 

 Esse salto que vê o trabalho como ocupação carrega riscos interpretativos 

que, como França-Filho (2006) alerta, pode levar ao que se chamou de precarização 

                                                             
13

 Terceirização, segundo Singer (1998), é a substituição do empregado permanente por fornecedores 
autônomos de serviços. Nesta relação, o contratante não se responsabiliza pelos encargos 
trabalhistas e custos fiscais da atividade, apenas compra o serviço ofertado por outra pessoa ou 
empresa. 
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do trabalho. Quando essa prática política enfatiza somente a organização 

econômica, sem uma visão de desenvolvimento subsequente, ela está incentivando 

a informalidade. Por outro lado, ao dar abertura para as outras formas de relação de 

trabalho, essas políticas podem garantir não somente a sobrevivência econômica, 

mas a expansão das liberdades econômicas, como já comentado em Sen (2010). 

Vê-se que é preciso que essas políticas sejam pensadas em um conjunto amplo de 

estratégias que aliem o crescimento econômico, a formalização dessas iniciativas, a 

garantia de direitos e a valorização do trabalhador. 

 Nota-se que há, portanto, duas políticas de trabalho: uma focada na 

empregabilidade, e a outra na geração de trabalho e renda. A Economia Solidária é 

enquadrada na segunda interpretação. É preciso ainda verificar que a consecução 

das políticas de Economia Solidária, por elas serem heterogêneas, acaba 

assumindo diferentes formas de atuação. Utilizar-se-á as duas principais 

concepções, discutidas por França-Filho (2006), a concepção insercional- 

competitiva e a concepção sustentável-solidária. 

 A concepção insercional-competitiva utiliza a ideia de qualificação 

profissional. Mas, diferentemente da visão tradicional que é preciso qualificar a mão 

de obra para as exigências do mercado, esta concepção pensa-a como a 

necessidade de instrumentalizar a economia informal.  Aposta na capacidade 

empreendedora dos participantes e na promoção do desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas. Neste caso, o que se pretende é a organização da economia 

informal com políticas de inclusão socioeconômicas, acomodando os 

empreendimentos solidários, reforçando, como diz França-Filho (2006), a lógica do 

negócio produtivo. 

 A concepção sustentável-solidária reconhece a importância de ações que 

fortaleçam o setor informal, mas centra seu discurso na necessidade de fomentar os 

circuitos socioprodutivos locais. Preocupa-se com a organização produtiva, e 

também dá igual importância para as relações sociais, políticas e culturais das 

localidades. O autor aponta que esta vertente pressupõe mais do que uma política 

de geração de trabalho e renda para as parcelas excluídas, ela fomenta o 

desenvolvimento local, combinando as iniciativas populares solidárias, articuladas 

com a sociedade civil. As ações populares, ao conduzirem suas ações produtivas, 

são movidas pelo contexto local. Buscam utilizar a própria realidade, muitas vezes 

insistindo em territórios considerados improdutivos, como no caso do semiárido 
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brasileiro. Essas estratégias organizam as economias locais, superam as 

diversidades ecológicas, criam tecnologias sociais, conferindo sentido para a 

sustentabilidade. 

 Percebe-se que no Rio Grande do Norte é possível encontrar as duas 

concepções atuando. O positivo dessas duas concepções é admitir que a economia 

informal precisa de apoio e que a maioria das políticas de trabalho em 

desenvolvimento estão levando em conta essa parcela de organização produtiva. A 

primeira concepção (insercional-competitiva) são as políticas públicas que fomentam 

as associações de produtores, sejam rurais, de pesca ou de artesanato, facilitando o 

microcrédito, promovendo cursos de aperfeiçoamento, formações em gestão 

empresarial (em parceria com o SEBRAE) e apoio técnico (como o da EMATER), ou 

transferência de tecnologia e conhecimento pelos Arranjos Produtivos Locais 

(APLs).  

  Ao incentivar o empreendedorismo no seu formato mais comum, reforça-se a 

lógica mercantil como o meio de troca mais eficaz. França-Filho (2006) exemplifica 

isso dizendo que esse modelo 

 

Significa assimilar a lógica mercantil como único meio de troca econômica 
possível, bem como o interesse utilitário como motivador fundamental para 
ação empreendedora individual e coletiva (FRANÇA-FILHO, 2006, p.05). 

 

 A segunda concepção (sustentável-solidária) é encontrada nas ações do 

Terceiro Setor ou nos movimentos sociais organizados, que através dos 

investimentos públicos ou privados desenvolvem ações com a preocupação do 

desenvolvimento das potencialidades locais, com formação política e apoio às 

questões da cultura regional. Vê-se que esta concepção se aproxima mais do 

sentido fundamental da Economia Solidária, por incentivarem tanto as questões 

econômicas quanto a participação política. Ao privilegiar a sustentabilidade local, a 

noção de competitividade é enfraquecida e outras relações de trocas econômicas 

ganham destaque. 

É importante salientar que, segundo França-Filho (2006), essas concepções 

de políticas de geração de trabalho e renda refletem a dificuldade da compreensão 

do que seja a Economia Solidária, carregando a noção tradicional de emprego e de 

sua inserção no mercado formal. Embora a concepção sustentável-solidária apareça 
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como a que mais se adapte aos termos da proposta solidária, ainda parece comum 

a disseminação de ações de natureza insercional-competitiva como forma de 

incentivo aos projetos em questão. Isto é o reflexo do polimorfismo de interpretações 

que a temática promove na agenda dos diferentes governos, caracterizando assim o 

caráter de política em formação.  

Outro exemplo dessa heterogeneidade de ações pode ser observado nos 

lugares que as políticas públicas de Economia Solidária ocupam na estrutura dos 

governos, em alguns casos são ações pontuais de uma secretaria específica, em 

outros recebem maior importância gerando programas mais abrangentes. Essa 

variação também dependerá do grau de organização e envolvimento dos 

movimentos sociais com iniciativas solidárias. Num tecido social mais organizado e 

fortalecido é comum encontrarmos maior poder, influenciando os níveis da estrutura 

dos processos discursivos dos governos com a participação, inclusive, na própria 

gestão de tais políticas. Nos casos em que a organização desses movimentos se dá 

em menor grau, as políticas são mais pontuais. É o caso da microrregião de 

Angicos, foco deste estudo. 

Resumindo, França-Filho (2006) chama a atenção para os níveis de 

concepção e estruturação das políticas de Economia Solidária, mostrando que estão 

diretamente relacionados com a sensibilidade dos gestores envolvidos, que, por sua 

vez, são influenciados pelos movimentos sociais. 

 

1.3.1 Economia Solidária e os Movimentos Sociais. 

 

Faz-se necessário apresentar a história das lutas desses movimentos e 

demonstrar a força que tiveram no processo de organização nacional da Economia 

Solidária no Brasil. 

Partindo do contexto histórico econômico do Brasil, a Economia Solidária 

aparece com maior expressão a partir da década de 1990, como reflexo das crises 

econômicas. Nessa década, começa a abertura do mercado interno às importações, 

levando as indústrias locais a um procedimento de reestruturação para 

permanecerem no mercado. Seguindo as tendências do novo paradigma de 

produção que substituiu o fordismo pelo toyotismo, há um processo de automação 

radical, de terceirização e de mudanças administrativas, orientadas pela onda de 

flexibilização do trabalho.  O Plano Collor, que confiscou os ativos financeiros, 
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depósitos bancários e salários, aumentou ainda mais o problema; a política de juros 

reais, que veio para amenizar a situação, agravou o desemprego.  As ações 

adotadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1994–2002) indicaram uma 

forte intenção governamental neoliberal, na tentativa de tornar possível o chamado 

Estado Mínimo. Houve uma diminuição com os gastos públicos, o fechamento de 

organismos estatais, as privatizações e a tentativa de aprovação de novas leis 

trabalhistas. O maior problema econômico deste período foi a ameaça da fuga de 

capitais, as crises cambiais e a dependência dos empréstimos do FMI, conferindo ao 

mercado financeiro um poder extraordinário sobre a condução da política econômica 

(DIAS, 2011). 

Nos anos de 1990 as demissões e os fechamentos de empresas se 

estenderam, o qual se agravou com a abertura do mercado interno para as 

importações. Esta situação obrigou os sindicatos e movimentos populares a criarem 

diversas outras oportunidades oferecidas pela legislação trabalhista, tais como: 

arrendamento da massa falida; apropriação de patrimônio dos empregadores e a 

formação de associações de empregados para futuras cooperativas.  

Seguindo o relato de Singer (2000), em 1994 realizou-se em São Paulo o 1º 

Encontro dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão, onde participaram seis 

empresas do modelo. Nesse evento foi criada a ANTEAG – Associação Nacional 

dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária – para 

ajudar e defender os trabalhadores, assessorando as propostas de empresas 

autogestoras.  

De acordo com LECHAT (2002), o primeiro debate sobre a Economia 

Solidária no Brasil aconteceu numa mesa redonda, realizada em setembro de 1997, 

no 7o Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Sociologia, com o tema 

Formas de combate e de resistência à pobreza. O PACS - Instituto de Políticas 

Alternativas do Conesul, analisando a proposta sob o ângulo da autogestão, realizou, 

em Bertioga-SP, no ano de 1997, o Encontro Internacional da Aliança por um Mundo 

Responsável e Unido, reunindo duzentas pessoas de cinquenta países. A partir 

desse encontro foi criado o chamado Canteiro de Socioeconomia Solidária, 

realizando mais dois encontros: em 1998, em Porto Alegre, e em 2000, no Rio de 

Janeiro. Desses dois encontros surgiu a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária 

– RBSES – e a união de alguns dos principais pesquisadores que têm se 
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preocupado com o tema, tais como Marcos Arruda, Paul Singer e Euclides André 

Mance. 

 Em 1997, a Fundação Unitrabalho – Rede Interuniversitária de Estudos e 

Pesquisas sobre o Trabalho – criou um grupo de estudos sobre a temática com 

vários pesquisadores do Brasil. Esses se reuniram em 1999 e, por ocasião do 

“Seminário de Economia dos Setores Populares: entre a realidade e a utopia”, 

publicaram um livro com o mesmo título. Logo após, Paul Singer e André de Souza 

publicaram o livro A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao 

desemprego. A partir de então, as universidades se inseriram no debate criando 

grupos de pesquisa e assessorando os empreendimentos solidários com a criação 

de Incubadoras Universitárias. 

Outro momento no qual o tema foi abordado ocorreu em maio de 1998, no III 

Encontro da ANTEAG, em São Paulo. Neste último, Paul Singer é o autor que se 

destaca por apresentar a proposta como uma alternativa ao desemprego e inseri-la 

em um programa de governo do Partido dos Trabalhadores, em ocasião das 

eleições municipais da cidade de São Paulo. 

 Neste mesmo período o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES 

também entra em ação, fomentando a criação de diversos outros fóruns estaduais, 

tornando-se o principal espaço de articulação entre a Economia Solidária, as 

entidades de assessoria e os gestores públicos. 

Vários municípios e alguns governos estaduais criaram políticas para 

fomentá-las e apoiá-las, especialmente os governos denominados de esquerda. 

Segundo Dias (2011), o primeiro foi o governo petista do Rio Grande do Sul, criando 

importantes experiências de políticas públicas como o PORTOSOL – Instituição 

Comunitária de Crédito Porto Alegre Solidariedade. Outros municípios também 

foram influenciados inserindo em suas agendas políticas a questão da produção 

solidária: São Paulo, no sudeste; Recife e Bahia, no nordeste. 

Os padrões econômicos começam a mudar a partir do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva, apesar de serem mantidas as linhas mestras da política 

macroeconômica do seu antecessor – atenção à inflação, superávits primários e 

câmbio flutuante, que tiveram importante papel para a conquista da credibilidade 

internacional. A partir do segundo mandato a política econômica torna-se mais 

flexível com a adoção de medidas voltadas para o consumo por meio da ampliação 

do crédito, do aumento real do salário mínimo, dos programas de transferência de 
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renda, do investimento em obras (PAC) e do estímulo ao investimento público e 

privado. 

Singer (2000) aponta que houve um tripé de medidas baseadas nos 

programas de distribuição de renda (como o Bolsa Família), aumento do salário 

mínimo e expansão do crédito. Este conjunto de medidas, na visão do autor, aliou os 

valores da direita – combate à inflação – e os valores da esquerda – distribuição de 

renda, promovendo uma real redução da miséria no país.   

A pressão dos movimentos populares e a oportunidade de um governo mais 

sensível às reivindicações dos trabalhadores, culminou em abril de 2003 com a 

oficialização de um programa de fomento às iniciativas socioeconômicas solidárias 

em plano nacional.  A SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária – foi 

criada em julho do ano de 2003, reconhecendo o cenário da crise do emprego no 

Brasil, passando a considerar o associativismo e o cooperativismo como ações de 

geração de trabalho e renda, inserindo-os nas preocupações do Ministério do 

Trabalho. 

 É preciso lembrar que a Economia Solidária foi encarada, primeiro, como 

alternativa de enfrentamento das crises do capital, sendo pensada como provisória. 

Laville (2009) analisa que as ações econômicas informais, quando vistas sob o 

prisma da economia formal, são consideradas formas periféricas do capitalismo, o 

que ele chama de “economia dos pés descalços”. A constatação de sua 

continuidade, por criar oportunidades de trabalho e sobrevivência, expandir o setor 

informal, multiplicar os pequenos negócios, criando diversas formas de cooperativas 

produtivas, acaba por traçar um novo caminho para as políticas públicas de geração 

de renda.  

A Economia Solidária, por ter sua origem nos movimentos sociais, retirou a 

discussão de inclusão como uma prática comandada apenas pelo Estado e levou-a 

para as noções de justiça social, cidadania e participação ativa. Consequentemente, 

os modelos de políticas voltadas ao desenvolvimento de trabalho e renda também 

ganharam novas dimensões. A iniciativa partiu da organização de diversos fóruns de 

discussão sobre a temática, envolvendo as entidades populares e não-

governamentais que já atuavam na área.  

As ações da SENAES fortaleceram o seu aspecto duradouro, ao encará-la 

como geração de renda, inserindo-a no plano geral das políticas voltadas ao 

trabalho.  
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O SENAES tem como missão a promoção, o fortalecimento e a divulgação da 

Economia Solidária por meio da integração de políticas que visam a geração de 

trabalho e renda, com inclusão social e desenvolvimento do comércio justo e 

solidário. Isto demonstra que as políticas para os empreendimentos solidários estão 

voltadas para o fomento do trabalho associado, coletivo e autogestionário, o que se 

difere da visão da política subordinada ao trabalho assalariado e da geração de 

emprego como forma dominante. Sardá (2011) diz que inserir a Economia Solidária 

no MTE significou reconhecer formas diferenciadas de trabalho e renda, dialogando 

com outras políticas como as do desenvolvimento rural e territorial, afastando-a das 

políticas de cunho assistencial.  

Em 2005 foi criado o SIES – Sistema de Informação da Economia Solidária, 

desenvolvendo no período de 2005 a 2007 o primeiro mapeamento nacional sobre 

os empreendimentos solidários e iniciando em 2010 um segundo levantamento, pela 

constatação do crescimento quantitativo de empreendimentos de cunho solidário, 

como destacado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Quantidade de Empreendedorismo por ano de início como Economia Solidária. 
2001 a 2004 2005 2007 2012 

10.653 14.954 21.859 33.518 

Fonte: Boletim Informativo (SIES, 2010). 
 

O SIES (2010) 14 relata ainda que 11.663 novos empreendimentos declararam 

terem iniciado suas atividades após o ano de 2004, evidenciando que a 

institucionalização do apoio governamental aos empreendimentos com base na 

cooperação favoreceu esse crescimento. Dos 19.708 empreendimentos solidários 

pesquisados, 60% estão registrados como associações, 8,8% atuam no modelo 

cooperativo, 0,6 % se declararam como sociedade mercantil e os 30,5% restantes 

atuam como grupos informais. 

Um vasto conjunto de trabalhadores não assalariados pertencentes aos 

setores populares passou a encontrar, a partir de 2003, um espaço 

institucionalizado, com políticas públicas canalizadas para esse setor, como as 

políticas da agricultura familiar, a valorização da mulher trabalhadora, as ações 

voltadas para a juventude, a construção da categoria profissional dos catadores de 

materiais recicláveis, os microcréditos para empreendimentos, entre outros.  
                                                             
14

 O SIES (2010) organizou sua base de dados com informações de 19.708 empreendimentos.  
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De forma resumida, as ações da SENAES podem ser agrupadas em alguns 

eixos: 1) a criação do SIES como instrumento de informação sobre o setor; 2) 

Investimentos em formação sobre a Economia Solidária para os gestores públicos e 

trabalhadores, articulados ao Plano Nacional de Qualificação (PNQ); 3) Assessoria 

técnica como apoio nacional às Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares; apoio à criação de centros de distribuição dos produtos da Economia 

Solidária como feiras, pontos fixos de comercialização e regularização do Sistema 

Nacional de Comércio Justo e Solidário (instituído em 2010); inclusão no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar; 4) Acesso à capital, com microcrédito solidário, 

fomento aos bancos comunitários e à moeda social; 4) Marco legal, com a difícil 

tarefa de aprovar uma normatização geral para a Economia Solidária; 5) 

Cooperação internacional com a apresentação das experiências, contribuindo com o 

diálogo sobre o setor internacionalmente e com a articulação de parcerias com o 

MERCOSUL e Fóruns internacionais (SARDÁ, 2011).  

 A Economia Solidária no Rio Grande do Norte, como em vários outros 

estados, está atrelada aos pequenos empreendimentos. Segundo as informações do 

Atlas da Economia Solidária (SIES, 2010), existem 817 empreendimentos, com 4% 

da população potiguar total envolvida com a economia social, com predominância da 

participação masculina. Desses, 564 empreendimentos se encontram na área rural. 

 Igualmente aos demais estados, as ideias da Economia Solidária foram 

incorporadas pelos movimentos sociais. Aqui, em especial, pelos movimentos 

ligados à questão rural. Informações retiradas do Fórum Potiguar de Economia 

Solidária (FPES) datam a mobilização dos grupos com iniciativas solidárias em 

2003, com a participação de representantes locais no Fórum Nacional de Economia 

Solidária ocorrida no mesmo ano. Outro fator preponderante nos relatos foi a criação 

do próprio SENAES, que impulsionou as mobilizações no estado. Daí em diante, o 

Fórum Potiguar passou a exercer influente papel de representação dos vários 

grupos espalhados pelo Rio Grande do Norte. 

Uma das principais conquistas foi a criação do Conselho Estadual, em 2008, 

aliando o Fórum Regional de Economia Solidária e o poder público local. O 

Conselho está ligado a SETHAS – Secretaria do Trabalho, da Habitação e de 

Assistência Social, baseado na Lei nº. 8.798 de 22 de fevereiro de 2006, que criou 

um programa de política de fomento à Economia Solidária. Este programa visa aliar 

a iniciativa privada e as ONGs - Organizações Não Governamentais. 
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Em julho de 2008, a então governadora do estado Wilma de Farias faz o 

lançamento do Programa Desenvolvimento Solidário, com o investimento de 30 

milhões de dólares, dos quais 75% eram provenientes do Banco Mundial, 15% do 

governo do estado e 10% de mão de obra dos 165 municípios beneficiados. Como a 

própria governadora afirmou na época, o investimento veio com o objetivo de 

combater a pobreza, fortalecendo a Economia Solidária e as ações sociais, uma vez 

que o programa está ligado ao SETHAS - Secretaria do Trabalho, da Habitação e de 

Assistência Social.  

Na busca sobre quais foram os investimentos e as ações desta Secretaria, 

obtivemos uma realidade setorizada, ou seja, a Economia Solidária no RN está 

concentrada em cinco regiões: Litoral-Sul, Grande Natal, Mato Grande, Assú-

Mossoró e Trairi.  As ações e investimentos que contemplaram todas as regiões do 

estado receberam o nome de PCPR – Programa de Combate à Pobreza Rural. Com 

dois períodos de atuação, o segundo foi pensado especialmente para a Economia 

Solidária, acontecendo entre 2008/2010.  

Este estudo tem como foco a microrregião de Angicos/RN, que não recebeu 

os investimentos recentes da Secretaria da Economia Solidária do RN, restando-nos 

analisar o PCPR II na sua segunda fase.  

 As Políticas Públicas de Economia Solidária não podem ser vistas apenas 

como respostas às pressões e demandas, mas a um processo de desenvolvimento 

que pode gerar trabalho e renda, combatendo a pobreza e as desigualdades sociais. 

Como esta pesquisa trata de uma parte da população marginalizada, é certo 

encontrar características de desmobilização, desorganização ou até fracasso. Este 

trabalho pretende identificar se essas políticas que atuam nesses locais fragilizados 

contribuíram para a ampliação de suas liberdades. 
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2 OS ESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO NO RN E A ECONOMIA SOLIDÁRIA.   

 

O processo de modernização agrícola e industrial do Rio Grande do Norte 

deu-se, como nos demais estados do Nordeste brasileiro, ancorados na intervenção 

da SUDENE. 

Neste capítulo será discutido como se realizou esse processo, demonstrando 

o perfil socioeconômico das mesorregiões do estado e os programas de 

desenvolvimento. Como um caso típico de economia retardatária que precisa do 

poder público para a promoção do desenvolvimento, o Rio Grande do Norte e o 

Nordeste brasileiro, historicamente, tiveram como principal eixo de modernização as 

políticas desenvolvimentistas. As principais políticas focaram-se na modernização 

agrícola e na industrialização, seguindo a cartilha do desenvolvimento clássico, 

trilhado pelos países de capitalismo central.  

Organizado em três itens, o primeiro discutirá o processo de modernização do 

Rio Grande do Norte, destacando suas formas produtivas. Ele trouxe como 

consequência a geração de um mosaico de situações díspares quanto à inserção 

produtiva, determinando a distribuição territorial da produção. Em outras palavras, 

enquanto é visível que os subespaços de Mossoró, Vale do Açu, Grande Natal, 

Litoral Norte e Seridó beneficiaram-se dos seus recursos naturais desenvolvendo-se 

economicamente (uns mais outros menos), os demais, Sertão Central, Litoral Sul, 

Auto Oeste, entre outros, não tiveram o mesmo desempenho, dependendo 

exclusivamente das políticas públicas sociais.  

A imagem construída de um Nordeste sofrido pela seca também contribuiu 

para a implantação de ações assistencialistas que não foram suficientes para 

transformar realidades socioeconômicas arraigadas nas antigas estruturas agrárias, 

favorecendo uma distribuição econômica não uniforme.  

O segundo item trará um levantamento socioeconômico das regiões do Rio 

Grande do Norte, demonstrando essa fragmentação das localidades, formando 

áreas com distintos perfis produtivos. Neste item, apresentaremos a microrregião de 

Angicos/RN como uma dessas áreas marginalizadas pelo processo 

desenvolvimentista empregado no estado desde a década de 1970. Nela, a 

realidade do semiárido, que convive com a seca, perpetua a pequena agricultura e a 

criação de animais, porém, mesmo às margens do sistema produtivo hegemônico 
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voltado para a produção em grande escala, outras formas de organização produtiva 

persistem.  

A Economia Solidária, por ser considerada uma estratégia de 

empreendedorismo social com forte organização coletiva, pode ser fomentada pelas 

políticas públicas voltadas aos subespaços que não apresentaram modernização 

produtiva. No terceiro item deste capítulo, serão apresentadas essas políticas 

públicas de incentivo à produção desenvolvida nesses subespaços com menor 

índice de desenvolvimento econômico. As principais estratégias foram voltadas para 

o combate à pobreza rural, com propostas de incentivo à pequena produção, à 

agricultura familiar e ao cooperativismo. 

 

 

2.1 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE A 

PARTIR DA SUDENE.  

 

O papel desempenhado pelo setor público, segundo Araújo (1997), foi 

fundamental para o processo de industrialização do Brasil. Na região Nordeste, sua 

presença pode ser considerada como condição principal para explicar os rumos do 

crescimento econômico das últimas décadas. Foi ele quem investiu, incentivou, 

produziu e criou uma infraestrutura econômica e social para a região.  

Para entender as mudanças do perfil produtivo do RN é preciso analisar as 

transformações agropecuárias e industriais, entendendo sua distribuição espacial e 

levando em conta as influências das políticas públicas nessa organização 

econômica.  

Trindade (2010) descreve que a economia potiguar nos períodos da colônia e 

do império foi impulsionada pelos setores agropecuário e extrativo, destacando-se o 

sal, o algodão, o açúcar, a mandioca, a criação de bovinos, ovinos, caprinos e a cera 

de carnaúba. Silva (2008) também analisa que a ocupação no RN, assim como em 

todo o Nordeste brasileiro, ocorreu nas áreas litorâneas produtoras de cana-de-

açúcar e da expansão para o interior com as grandes fazendas de gado. Baseou-se 

em técnicas rudimentares, com baixo nível de renovação dos processos de 

produção e com infraestrutura precária.   

A produção de algodão na primeira metade do século XIX ocasionou 

mudanças importantes na economia nordestina, principalmente no RN. Apesar de 
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focada nos grandes produtores com a parceria de empresas inglesas, induzindo a 

industrialização do produto com usinas de beneficiamento, criaram-se vilas, cidades 

e povoações. O pequeno produtor também foi beneficiado, pois o sistema algodoeiro 

se adaptou às condições climáticas da região, passando a ser chamada de “a 

lavoura do pobre” (SILVA 2008, p. 38). Era assim chamada porque era possível 

plantar culturas consorciadas de milho e feijão, além do aproveitamento das ramas 

para a alimentação dos pequenos rebanhos, possibilitando uma cultura de 

subsistência, garantindo a permanência da população, além do emprego nas usinas.  

As primeiras indústrias no estado, então, se organizaram das atividades 

agrícolas. O algodão contribuiu decisivamente para o crescimento dos investimentos 

na indústria têxtil, desenvolvendo a cotonicultura no estado, até a Primeira Guerra 

Mundial.  As microrregiões do Seridó, Trairi e Oeste do estado se dedicaram ao 

plantio de algodão, fomentados pelos investimentos dos governos estaduais que 

reduziram impostos para a instalação de indústrias têxteis, abriram estradas para 

facilitar o escoamento da produção e construíram estações experimentais para a 

seleção de sementes. (TRINDADE, 2010).  

Com a Primeira Guerra Mundial, a indústria têxtil passou a se concentrar na 

região Sudeste do Brasil. As prolongadas estiagens fragilizaram a economia do 

semiárido acabando por criar uma oligarquia rural que se aproveitou da seca para 

conquistar benefícios governamentais, iniciando assim um ciclo assistencialista das 

políticas públicas voltadas ao combate à seca (SILVA, 2008). Nesse período, a 

indústria não teve grande impacto na economia, porque a agricultura de subsistência 

e a criação de animais continuavam a ser o setor predominante.  

Silva (2008) salienta que sobre o combate ao efeito da seca, houve na história 

do Nordeste um processo de institucionalização, iniciado desde 1904, com a criação 

da Comissão de Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas. Dois anos depois, foi 

criada a Superintendência de Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas e em 

1909 foi criado o IOCS – Inspetoria de Obras Contra as Secas, todas refletindo o 

caráter técnico limitando-se aos aspectos físicos, geológicos e botânicos, ignorando 

os aspectos da sua estrutura socioeconômica. Em 1945 o IOCS foi transformado em 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com a finalidade de 

realizar obras e serviços permanentes e desenvolver ações em situações de 

emergências. Foi neste período que os grandes açudes públicos foram construídos, 
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e os postos agrícolas de prestação de serviços agroindustriais e de assistência 

social e educacional foram criados.  

Há de se frisar que as instituições criadas no início do século XX para o 

combate à seca foram historicamente, como cita Silva (2008 p. 49), “(...) capturadas 

pelas elites dominantes locais, caracterizando o Estado oligárquico”. As ações 

desses órgãos refletiam claramente a imbricação entre Estado e os interesses da 

oligarquia nordestina dominante. As obras, como a construção de barragens e 

grandes açudes serviam mais para a sustentação do gado e menos para a 

implantação de culturas de subsistência; as ações emergenciais serviam ao 

enriquecimento e ao fortalecimento do poder político dos “coronéis”, legitimando o 

cenário das disparidades regionais.  

Até meados de 1950, as pequenas indústrias empregavam poucos 

trabalhadores assalariados e se concentravam no mercado local, produzindo, de 

forma artesanal, tecidos, velas, couro, cerâmica, chapéus, redes de dormir, bebidas 

e sal, concentrando-se nas regiões de Natal, Mossoró, Caicó, Currais Novos, Acari, 

Açu, Macau e Areia Branca. Em relação à produção voltada para os mercados de 

fora, se destacou as matérias-primas do algodão, sal e minérios (MONTEIRO, 2000).

 A partir da segunda metade do século XX a economia norte-rio-grandense 

começou a passar por transformações importantes, que segundo Trindade (2010) 

foram marcadas pela implantação de grandes projetos de industrialização. Essas 

mudanças foram iniciadas pelo diagnóstico do GTDN que propôs um modelo de 

desenvolvimento para a região a partir da implantação da industrialização no intuito 

de substituir a antiga base agroexportadora nordestina (PINHEIRO ARAÚJO, 2007).   

As análises realizadas pelo GTDN, sob a coordenação de Celso Furtado, 

demonstraram que o Nordeste baseava-se no setor agroexportador, como a cana-

de-açúcar e a pecuária extensiva, modelos avaliados pelo Grupo como incapazes de 

impulsionar a região rumo ao desenvolvimento. As críticas sobre as desigualdades 

de tratamento do Nordeste em relação às demais regiões pressionaram a criação de 

novas formas de atuação, fruto dos novos atores que se fortaleceram, como as l igas 

camponesas e os sindicatos rurais. Esses estudos apontaram como principal 

estratégia de desenvolvimento econômico para a região a industrialização, o 

reordenamento agrário e o redirecionamento dos investimentos de combate à seca. 

Assim, Silva (2008) aponta que esse foi um período de planejamento 

estratégico voltado ao crescimento e desenvolvimento do Nordeste, com a intenção 
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de gerar uma mentalidade moderna para a estrutura econômica da região. Exemplo 

disto foi a criação do Banco do Nordeste – BNB, como agente financeiro regional de 

incentivo à implantação de empreendimentos industriais e agropecuários.  

Entre as propostas do GTDN15 ditas capazes de reverter a situação 

socioeconômica do Nordeste brasileiro estavam: a intensificação dos investimentos 

industriais; a ampliação das fronteiras agrícolas; a transformação da prática agrícola 

das regiões úmidas, visando o abastecimento dos centros urbanos e a elevação da 

produtividade da zona semiárida. Seguindo esse diagnóstico, vários planos diretores 

foram traçados e implantados pela SUDENE16 de 1962 a 1974, atuando no Nordeste 

com o sentido de criar uma infraestrutura econômica sólida.   

Esse percurso histórico da produção e desenvolvimento do RN seguiu os 

padrões desenvolvimentistas aplicados em todo o país. Foi a partir da criação da 

SUDENE, por volta da década de 1970, que a estrutura econômica do RN se 

modificou, assim como em boa parte da região Nordeste. Essa mudança não 

ocorreu de forma homogênea, apresentando diferenças e particularidades, mas 

seguiu um padrão geral de desenvolvimento com a atuação de grupos sociais 

privilegiados (a oligarquia rural e os grupos de interesses industriais), baseados no 

aproveitamento dos recursos naturais disponíveis17 e na atração de capitais e de 

tecnologias provindas de fora da região (FERNANDES, 2007).  

Articuladas as políticas nacionais encaminhadas pela SUDENE, dois 

governos foram fundamentais para a transformação econômica do RN. O primeiro 

deles foi o governo de Aluízio Alves (1961-1965), que pode ser considerado o vetor 

dos grandes investimentos e da mudança da mentalidade já comentada 

(TRINDADE, 2010). Com recursos do governo federal, trouxe para o estado a 

criação das Companhias de Água e Luz – COSERN e CAERN, investimentos na 

comunicação com a criação da TELERN, melhorias e aberturas de estradas, 

atenção à educação e à cultura, destacando  as políticas públicas voltadas para o 

                                                             
15

 O GTDN foi a primeira ação em prol da criação de estratégias para a mudança da realidade 

socioeconômica nordestina, através de um levantamento das questões regionais, entregues ao então 
presidente Juscelino Kubitschek, em 1957 (ALENCAR JUNIOR, 2005). 

16 Criada originalmente pela Lei 3.692, de 1959, a SUDENE veio substituir o modelo dos dois órgãos 

precedentes a ela (ALENCAR JUNIOR, 2005). 

17
 No caso do RN os recursos disponíveis mais cobiçados foram o sal, o petróleo, o gás e a schelita. 
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conhecimento técnico e científico com a criação das Escolas Agrícolas de Jundiaí e 

Ceará-Mirim.  

Na área industrial, a partir dos anos de 1960, as atividades urbanas ganham 

espaço no ambiente econômico potiguar. Araújo (1997) diz que é neste período que 

empresas do porte como da Petrobrás são implantadas na Bahia e no Rio Grande 

do Norte, e a Vale do Rio Doce no Maranhão, impulsionadas pelos incentivos fiscais, 

isenção de impostos e nos investimentos das empresas estatais, passando a 

comandar o crescimento da produção da região.  

O segundo governo foi o de Cortez Pereira (1971-1974), indicado pelo 

governo militar. Trouxe para o estado a implantação do projeto de assentamento 

rural da Serra do Mel, como uma ação de reforma agrária baseada na exploração 

econômica do caju, do sorgo e de culturas de subsistência. Implantou o cultivo do 

camarão em cativeiro com o aproveitamento das áreas de salinas e criou a primeira 

empresa de turismo do RN, a EMPROTUR, traçando o planejamento das obras da 

construção da Via Costeira (TRINDADE, 2010).  A maioria dos resultados desses 

investimentos foi colhida no governo de Tarcísio Maia (1975-1979), que o sucedeu 

também por indicação do governo militar.  

Silva (2008) aponta que é inegável a contribuição da SUDENE para a 

transformação de uma nova visão sobre o Nordeste e sobre as alternativas de 

desenvolvimento, mas ela perdeu forças com a implantação da Ditadura Militar em 

1964. O regime militar, com a lógica do “Brasil Grande Potência”, deixou de lado as 

estratégias contidas nas concepções do GTDN, pondo em prática um crescimento 

econômico que aumentou a concentração fundiária e de renda (PINHEIRO 

ARAÚJO, 2007). 

É somente depois dos anos de 1970 que a agricultura se moderniza e a 

indústria é expandida de modo mais sistemático, com os mecanismos institucionais 

de apoio ao setor, promovidos pela estratégia de modernização via Plano Nacional 

de Desenvolvimento18. Sobre isso Pinheiro Araújo (2007, p. 7) comenta: “A partir dos 

anos setenta a economia norte-rio-grandense iniciou um processo de reestruturação 

produtiva, na qual é possível ver claramente uma mudança de perfil nas atividades 

produtivas”. 

                                                             
18

 Os Planos Nacionais de Desenvolvimentos – PND foram as políticas de desenvolvimento 
econômico implantadas pelo governo federal para todo o país, desenvolvidos de 1974 a 2002. 
Recebeu diversos nomes: II Plano Nacional (1974- 1979), Plano Collor (1990- 1992), Plano Brasil em 
Ação (1995-1999) e Avança Brasil (1999-2002) (FERNANDES, 2007). 
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É importante destacar que esse período do fomento a indústria também 

influenciou mudanças na agricultura que recebeu investimentos, buscando 

ampliação da produção para o mercado externo através da mecanização, com 

investimentos na agricultura irrigada e a fruticultura.  

Silva (1999) diz que a história da produção de frutas no RN está diretamente 

relacionada com a agricultura irrigada. Iniciada em 1960, se deu pela iniciativa 

privada com os incentivos fiscais e os financiamentos públicos. Nas regiões de 

Mossoró o grupo Maísa se instalou com a produção de melão e castanha de caju, e 

o grupo Frunorte e Maia com a produção de frutas, destacando-se a produção de 

manga e melão.  

As ações do Estado para a modernização da agricultura, neste período, 

intensificaram a perfuração de poços tubulares, a construção de barragens, 

formando os vales úmidos de Açu, Apodi e Upanema, além do cultivo do camarão, 

no litoral (MAIA e COSTA, 2008). 

É possível ver que a agricultura modernizou-se nas microrregiões com terras 

férteis e garantia de disponibilidade de água, o que não aconteceu nas demais 

microrregiões, permanecendo a agricultura tradicional. Assim, o foco principal foi o 

de utilizar a industrialização das matérias-primas disponíveis nas microrregiões, 

como o sal, o petróleo, os minerais e a produção de alimentos para a criação de 

polos industriais, privilegiando algumas localidades em detrimento de outras.  

Sobre as estratégias de industrialização para o RN, Fernandes (2007) diz que 

se pensou na criação de quatro grandes polos, todos com a justificativa da vocação 

dos recursos naturais. Foram eles: um Polo Têxtil Industrial, aproveitando a 

produção do algodão e as empresas de confecções, um Polo Scheelitífero com a 

proposta de instalação de uma usina metalúrgica, um Polo Químico Industrial para o 

aproveitamento de sal e calcário, e por último, um Polo Petroquímico para a 

produção do petróleo.  

O Polo Têxtil ganhou impulso a partir de 1974 com os recursos do FINOR, e 

se manteve até a década de 1980 com a instalação de grupos nacionais como 

Alpargatas, Fiação Borborema, Sulfabril, Guararapes Têxtil, entre outras (LACERDA 

e ROCHA, 2011). Apesar das empresas locais não conseguirem sobreviver à 

realidade competitiva do setor, o Polo Têxtil potiguar modernizou-se trazendo várias 

outras empresas. Elas se beneficiaram dos incentivos fiscais, da localização 

geográfica em relação à Europa e Estados Unidos, além da infraestrutura que já 
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existia. Empresas como Hering, Vicunha, Coteminas e Linhas Correntes fizeram 

parte deste parque industrial, concentrando-se nas áreas em torno da capital e nas 

principais cidades do Seridó.  

O Polo Scheelitífero possui como matéria-prima a scheelita, de onde se extrai 

o tungstênio, componente empregado na fabricação de aço especial, materiais 

elétricos e catalisadores químicos. Desde os anos de 1943 que o minério é extraído 

na região do Seridó, na cidade de Currais Novos, impulsionada pela indústria bélica 

e automobilística. Lacerda e Rocha (2011) apontam que a primeira multinacional a 

se instalar foi a Anglo-American, depois vieram a Tomas Salustino S. A., a 

Tungstênio do Brasil e a Acauan. Todas como mineradoras, exportando o produto 

no seu estado bruto, sem a preocupação com seu beneficiamento. A concorrência 

com a China enfraqueceu o setor e as dificuldades de investimentos para o 

beneficiamento da scheelita estagnaram o setor no RN.  

O Polo Químico Industrial, segundo Lacerda e Rocha (2011), tiveram como 

objetivos principais alavancar a produção de bens intermediários. Criada em 1975, a 

estatal Alcanorte se fixou na cidade de Macau com a coparticipação de um grupo 

holandês, o AKSO, instalando a fábrica de barrilha.  Em 1992 ela é privatizada com 

a justificativa de que a iniciativa privada traria o tão esperado parque industrial 

químico, o que não ocorreu. 

O Polo Petroquímico foi pensado para a extração e beneficiamento do gás e 

sal da região. A mecanização das salinas ocorreu na década de 1960 através de 

investimentos estrangeiros, tornando-se uma das principais indústrias da 

mesorregião Oeste do estado (PINHEIRO, 2006). Somente na década de 1990, com 

o apoio da Federação de Indústrias do Estado, do CNI – Confederação Nacional das 

Indústrias, do governo do estado e da Petrobrás esse setor se desenvolveu. 

Segundo dados do FIERN (2014), os investimentos produtivos do setor Gás/Sal 

estão ligados ao setor petroquímico com a utilização do hidrocarboneto do petróleo, 

e ao setor químico com a utilização do gás natural, do sal, das águas das salinas, do 

calcário e a da sílica.  

Fernandes (2007) avalia que, como condição histórica, as dificuldades da 

economia nacional e internacional dos anos de 1980 inviabilizaram a maioria das 

tentativas apresentadas. Esse foi o período de retração da produção, provocando o 

descontrole da inflação, baixos salários e o aumento do desemprego, estagnando a 
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economia. Somente a indústria Petroquímica e a salineira sobreviveram de modo 

eficiente, com a ajuda dos financiamentos estatais e do capital internacional.  

Como consequência da centralização das principais indústrias em algumas 

cidades do estado, uma grande parte da população rural foi atraída para os centros 

urbanos em busca de trabalho e salários. Segundo Pinheiro (2006), os espaços 

urbanos se modificaram com o avanço da indústria, em especial, a cidade do Natal a 

partir de 1967 e a cidade de Mossoró em 1975. “As demais cidades potiguares não 

apresentaram planos urbanísticos e praticamente não sofreram alterações em seus 

contornos urbanos” (PINHEIRO2006, p.81).  

Estes indicadores urbanos ajudam a comprovar que o desenvolvimento 

econômico acabou setorizado, fracionando o espaço territorial do RN. Pinheiro 

(2006) diz que o processo de urbanização entendido como a reestruturação campo-

cidade não avançou no RN como em outros estados do Nordeste. Aqui, o mundo 

agrário não passou por grandes transformações. Sobre isso Carvalho (2003) diz que 

o semiárido foi a região que menos se transformou, pois grande parcela dessa 

região tem sobrevivido das políticas de transferências como os fundos de 

participação dos Estados e municípios e das aposentadorias, responsáveis pela 

dinamização das economias locais. O autor denomina esta situação de “economia 

sem produção” (CARVALHO, 2003). No RN, os investimentos na modernização 

agrícola favoreceram o agronegócio com projetos agrícolas privados, como o caso 

da implantação da agricultura irrigada do Baixo-Açu e da fruticultura para 

exportação, além da modernização do parque salineiro no Oeste Potiguar, deixando 

intocada a estrutura fundiária.  

Diferentemente de outras regiões nordestinas como o Ceará, que teve o 

mercado como o condutor do desenvolvimento industrial, no RN foi o Estado quem 

assumiu esse papel (FERNANDES, 2007). Como ator central da modernização no 

RN, o Estado investiu em grandes obras como a construção de açudes, da estrada 

de ferro e rodagem, de maquinaria para o meio rural, incentivando a agricultura 

irrigada (fruticultura), o cultivo do camarão e o apoio à pecuária. 

Fernandes (2007) dá como exemplo vários setores que tiveram 

financiamentos públicos para alavancar a produção: a pecuária, beneficiada com o 

programa de distribuição do leite, onde quem detém as fazendas de gado e os 

espaços de beneficiamento são os agentes econômicos locais; o mesmo aconteceu 

com o cultivo do camarão em viveiros, que se organizou em torno dos agentes 



99 

 

econômicos locais, bancados inicialmente com os recursos do Estado; e com o 

turismo, com a doação pelo Estado de valiosos terrenos do litoral como a Via 

Costeira em Natal, além de financiamentos para a construção de hotéis.  

É preciso levar em consideração que esses grupos econômicos locais não 

conseguiram manter a indústria moderna no estado, ficando a cargo das empresas 

multinacionais que se concentraram na mineração, na indústria têxtil, química e 

salineira, eliminando os empresários locais e nacionais do controle desses setores. 

Isso se deu pela falta de investimentos dos grupos locais em pesquisa e tecnologia, 

ficando na dependência tecnológica de fora. Segundo Fernandes (2007), a única 

exceção está na indústria de gás e petróleo que se desenvolveu como indústria 

nacional estatal, atuando como um vetor de desenvolvimento de pesquisas e 

transferência de tecnologias.  

Após esta apresentação histórica, pode-se dizer que, no aspecto econômico, 

as políticas de modernização da agricultura e da implantação da indústria no RN 

tiveram êxito, pois trouxeram avanços tecnológicos e conquistaram o mercado 

internacional. Contudo, no aspecto social mantiveram em seus arredores, formados 

pelas populações e pelos trabalhadores rurais, um estado de pobreza. Os dados 

publicados em 1995 pelo Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte 

demonstraram que 46% das famílias do estado eram consideradas indigentes, 

significando que mais de um milhão de pessoas viviam no estado de privação 

alimentar, com renda para apenas uma cesta básica (FERNANDES, 2007). 

 Quando se analisa a participação da população rural no percurso dessas 

transformações e no próprio impacto que elas causaram na vida desses 

trabalhadores, percebe-se que houve uma grande concentração das decisões nas 

mãos do poder político oligárquico, deixando intacta a estrutura fundiária. Desta 

forma, pode-se dizer que o modelo de modernização implantado no Nordeste 

canalizou as ações políticas para a industrialização e modernização agrícola sem 

alterar a estrutura agrária vigente.  

Araújo (1997) e Fernandes (2007) apontam em seus estudos que o processo 

de industrialização no Nordeste caminhou como uma ação complementar ao 

processo que acontecia no Sudeste. Os esforços da SUDENE de formar um 

processo independente, formulado pelos estudos do GTDN, não aconteceram a 

contento. Encontra-se no Nordeste áreas de polos industriais como o complexo 

petroquímico de Camaçari, o polo têxtil e de confecções de Fortaleza, a agricultura 
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irrigada do médio São Francisco, o moderno polo de fruticultura do Rio Grande do 

Norte, além da indústria do turismo no litoral nordestino, em contraposição à 

agricultura familiar e à produção rudimentar dominada pelo complexo pecuário e de 

agricultura de sequeiro, constituindo um Nordeste que até então não existia 

(ARAÚJO, 1997).  

O dinamismo econômico do RN, assim como no Nordeste, convive com 

diversos subespaços dotados de estruturas econômicas modernas e ativas, e em 

paralelo, os espaços rurais com a agricultura rudimentar. Contudo, é preciso ter 

cuidado ao afirmar que não houve o desenvolvimento esperado. O principal viés da 

análise dessa tese é enxergar o desenvolvimento para além dos aspectos 

econômicos, assim, o processo histórico da produção do RN apresentado até aqui 

comprova os esforços e as transformações. A crítica está na forma setorizada que 

distribuiu irregularmente essas mudanças. Encontra-se no RN subespaços de 

desenvolvimento econômico promovido pela indústria e pelo agronegócio, seguida 

de subespaços de tradição produtiva rural rudimentar. 

Como afirma Araújo (1997), há uma inserção seletiva promovida pelas 

políticas de desenvolvimento econômico que continua colocando o Sul e Sudeste 

como as regiões produtivas e criando áreas de exclusão, ditas não competitivas. No 

caso do RN, esta seletividade ocorreu em função da disponibilidade dos recursos 

naturais. A modernização da agricultura se consolidou nas terras irrigadas do Vale 

do Açu, as indústrias se fixaram em função das microrregiões produtoras de petróleo 

e gás (litoral Norte e Mossoró) na região da grande Natal por ser o centro 

administrativo, desenvolvendo o comércio, e no Seridó com a indústria têxtil, pela 

existência de antigas instalações.   

Fica evidente que essa crescente diferenciação regional, formando 

macrorregiões industriais agroexportadoras aconteceu em função do jogo 

concorrencial de mercado, mas no caso do RN é preciso lembrar que as forças 

políticas também influenciaram a concentração e desconcentração espacial. 

Mercado e oligarquias políticas optaram: pela melhor localização e proximidade em 

relação aos mercados, as ações dos governos locais mais favoráveis aos interesses 

políticos e financeiros, os incentivos fiscais e políticas públicas disponíveis, a oferta 

de recursos humanos, o acesso às tecnologias, a presença de uma infraestrutura 

econômica pronta, a produção de conhecimento, ou seja, os grupos de mercados e 
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os grupos de poder utilizaram os recursos disponíveis beneficiando algumas áreas, 

criando o mosaico de subespaços de desenvolvimento que encontra-se hoje.  

Seguindo essa análise, as propostas desenvolvimentistas para a região 

Nordeste, em especial para a economia potiguar, deixou de herança a 

regionalização da modernidade.  

Vistas pelo viés economicista (modernização agrícola e industrial), os 

subespaços com a estrutura agrária tradicional são compreendidos como pouco 

desenvolvidos, por não apresentarem empreendimentos produtivos ao nível dos 

mercados e nem rentabilidade financeira. Todavia, sob a luz do desenvolvimento 

local, esses mesmos espaços ganham uma dinâmica própria (FRANÇA FILHO e 

SANTANA JR, 2014).  

Os indicadores de desenvolvimento local ou territorial levam em conta as 

diferentes lógicas econômicas entre relações mercantis e não mercantis e as 

relações não monetárias. França Filho e Santana Jr (2014) indicam que no 

desenvolvimento local é preciso observar as diversas transações de natureza 

mercantil que se propagam estimulando outras relações econômicas nos territórios, 

como por exemplo: o autoconsumo, o intercâmbio de produtos e serviços, a 

utilização coletiva dos recursos disponíveis (equipamentos, propriedades), as 

iniciativas econômicas solidárias, entre tantas outras.  

Pretendendo explorar essa ideia dos subespaços de desenvolvimento, 

apresentar-se-á a seguir as divisões geográficas: meso e microrregiões por serem 

mais utilizadas pelos dados estatísticos. Em paralelo, os subespaços serão 

destacados, buscando demonstrar como está distribuída a produção e 

consequentemente o desenvolvimento no Rio Grande do Norte.   

 

 

2.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO NORTE, OS 

SUBESPAÇOS DE DESENVOLVIMENTO.  

 

Como demonstrado no item anterior, o desenvolvimento potiguar criou 

subespaços que apresentam os aspectos da modernização industrial e subespaços 

que não conseguiram sair do modelo de organização rural tradicional. Assim como 

que formando ilhas ou polos de desenvolvimento, o estado concentrou seus 

investimentos em produção nas regiões com a presença dos recursos naturais 
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disponíveis, e para as demais regiões se perpetuou as políticas compensatórias de 

combate à pobreza, de geração de trabalho e renda, de combate e convivência com 

a seca.  

A microrregião de Angicos é a região destacada nessa tese. Ela é um dos 

subespaços que reproduz a tradição produtiva rural localizada no meio do estado e 

do semiárido. Sustentada pela agricultura familiar e pelas políticas sociais, as 

estratégias de desenvolvimento para ela foram as compensatórias. Um dos 

exemplos que será analisado nesta parte do trabalho é o PCPR – Programa de 

Combate à Pobreza Rural, em especial na sua segunda fase, por se tratar das 

iniciativas da Economia Solidária fomentadas pelas políticas públicas.  

O RN possui 98% do seu território como região semiárida. Dos 167 

municípios, 148 se encontram nessa região19. Embora o semiárido não seja um 

clima exclusivo do Nordeste do Brasil20, segundo dados oficiais do Ministério da 

Integração21, ele abrange uma área de 969.589,4 km², compreendendo 1.133 

municípios de nove estados brasileiros, entre eles: Rio Grande do Norte, Piauí, 

Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas; no Sudeste abrange o Vale 

do Jequitinhonha ao norte de Minas Gerais e parte da região norte do Espírito Santo. 

Nessa região vivem cerca de 22 milhões de pessoas, representando 11,8% da 

população brasileira, segundo dados do IBGE (2010). 

A pluviosidade nessas áreas é irregular, com índices entre 200 a 800 mm ao 

ano, sendo que a quantidade de chuva é menor do que o                                                                                     

índice de evaporação (3 ml/ano), que é de três vezes maior que a chuva.  Seus 

solos são rasos, apresentando vegetação do tipo xerófita (planta que armazena 

água em sua raiz dando uma sobrevida a planta). Exposta a longos períodos de 

                                                             
19

 SETHAS. Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social do Governo do estado do Rio 
Grande do Norte. Prodesenvolvimento Solidário. Disponivel em: 
http://www.prodesenvolvimento.rn.gov.br. Acesso em: 10, jul., 2014. 

20 O semiárido brasileiro se estende à região Sudeste. Também existem regiões semelhantes em 

outros países como México, Austrália e países da África (ASA, 2014). 

21
 O semiárido teve sua área de abrangência atualizada em 10 de março de 2005 através de Portaria 

do Ministro da Integração Nacional (Ciro Gomes), após conclusão de um grupo de trabalho 
interministerial com base em três critérios técnicos: precipitação pluviométrica média anual inferior a 
800 mm; índice de aridez de até 0,5, calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e 
a evapotranspiração potencial. PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1, DE 09 DE MARÇO DE 2005. 
Atualiza os critérios elaborados pelo GT1 interministerial instituído pela Portaria n° 6, de 29 de março 
de 2004. Disponível em: www.sudene.gov.br/conteudo/download/Portaria_inter_01.pdf. Acesso: 
01/07/2014. 
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seca, a região sofre os efeitos que impedem sua produtividade, afetando a economia 

e, como consequência, os custos sociais tornam-se elevados.  

Geograficamente, os territórios são divididos em regiões de acordo com 

critérios que agrupam características físicas e humanas específicas. O RN é 

formado por quatro mesorregiões e dezenove microrregiões, este zoneamento é 

utilizado pelos pesquisadores e demais órgãos estatísticos. Esta divisão foi 

conceitualmente elaborada pelo IBGE e utilizada oficialmente desde 1989.  

Desta forma, segundo as definições do IBGE, desde 1990 a organização do 

espaço geográfico é uma realidade construída ao longo do tempo pela sociedade 

que ali se formou. Para a definição de uma mesorregião, três dimensões são 

fundamentais: o quadro natural como condicionante, o processo social como 

determinante e a rede de comunicação e de lugares como elemento de articulação 

espacial. Estes criam uma identidade regional.  

As quatro mesorregiões do RN são: Leste, Oeste, Agreste, e Região Central, 

como demonstrado na Figura 01: 

 

Figura 01: Mesorregiões do RN. 

 

Fonte: SEPLAN, p. 15, 2014. 
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Essas mesorregiões são divididas em microrregiões para aproximar ainda 

mais as características reais de cada localidade. O IBGE (2014) conceitua-as como 

partes das mesorregiões que apresentam especificidades quanto à organização do 

espaço. Isso não significa uniformidade. As microrregiões são identificadas pela 

organização do espaço a nível local, constituindo-se pela produção, distribuição, 

troca e consumo, incluindo atividades urbanas e rurais.  

As dezenove microrregiões do RN são: Agreste Potiguar, Angicos, Baixa 

Verde, Borborema Potiguar, Chapada do Apodi, Litoral Sul, Mossoró, Pau dos 

Ferros, Serra de Santana, Serra de São Miguel e Umarizal, Litoral Nordeste, 

Macaíba, Macau, Médio Oeste, Natal, Seridó Ocidental, Seridó Oriental e Açu. A 

pesquisa tem como objeto de estudo os projetos de Economia Solidária da 

microrregião de Angicos, em amarelo, como demonstrado na Figura 02. 

 

Figura 02: Microrregiões do RN. 

 

Fonte: SEPLAN, p. 16, 2014. 

 

Cada região (meso e micro) possui suas características e recursos, sejam 

eles naturais ou humanas. A partir dessa divisão espacial, realizamos uma análise 

levando em conta as formas produtivas de cada região, denominando-as de 

subespaços. Assim, utilizamos o conceito e a divisão geográfica do IBGE para 
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definir a microrregião de Angicos como campo de estudo e a interpretação dos 

subespaços para explicar como essa microrregião tem se desenvolvido.  

Segundo os dados do Perfil Econômico do RN (SEPLAN, 2014), o Rio Grande 

do Norte participa com 6% do Produto Interno Bruto (PIB) da região Nordeste, sendo 

destes 0,9% da produção do país. Dados mais recentes do IBGE apontam que a 

distribuição produtiva do estado se divide em: 74,3% para o setor de serviços; 21,5% 

pertencem aos setores industriais e 4,2% estão na produção agropecuária (IBGE, 

2014). Algumas atividades são destaques na geração de riqueza do estado, o 

turismo no setor de serviços como importante fonte de emprego e renda, e a gama 

de novos serviços surgidos no estado, proporcionando uma ampla diversificação na 

prestação de serviços. 

A Figura 03 faz um demonstrativo dos subespaços. As regiões coloridas são 

os espaços que obtiveram maior desenvolvimento econômico, seja pelos 

investimentos públicos (em sua maioria) ou privados após a década de 1970. O 

subespaço destacado, colorido de amarelo, demonstra a microrregião de Angicos. 

Ela representa os espaços em branco do mapa, evidenciando as regiões que não 

acompanharam os avanços econômicos aqui apresentados. 

 

Figura 03: Subespaços produtivos do RN.  

 
Fonte: Adaptado pela autora do Perfil Econômico do RN (SEPLAN, 2014). 
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Essa distribuição espacial das riquezas produzidas no RN é influenciada pelo 

crescimento do estado que continua dependente da exploração dos seus recursos 

naturais. Há um elevado grau de concentração dessa riqueza onde uma pequena 

parcela do território detém 70% da produção estadual (IBGE, 2014). Os subespaços 

mais desenvolvidos apresentam atividades industriais e agronegócios, e os menos 

desenvolvidos estão voltados para a produção de animais e a agricultura familiar. 

Os dez municípios com maior participação no PIB se encontram dentro das 

faixas coloridas do mapa, a Tabela 4 demonstra quais são eles e as cores são as 

referências apresentadas na Figura 03. 

 

Tabela 4: Municípios com maior participação no PIB. 
MUNICÍPIOS % PIB 2005 % PIB 2009 % PIB 2010 

Natal  37,18% 37,16% 37,09% 
Mossoró  10,74% 10,43% 10,81% 
Parnamirim  6,29% 7,04% 7,26% 
Guamaré  1,92% 4,06% 3,70% 
São Gonçalo do 
Amarante  

3,15% 2,93% 2,04% 

Macaíba  2,62% 2,54% 2,25% 
Caicó  1,58% 1,74% 1,69% 
Areia Branca  2,35% 1,26% 1,40% 
Macau  1,78% 1,26% 1,40% 
Ceará Mirim  1,16% 1,26% 1,18% 
PIB TOTAL RN  68,77% 69,67% 68,82% 

Fonte: SEPLAN, p 79, 2014. 

 

É perceptível que o subespaço de maior crescimento e contribuição 

econômica é o da grande Natal (em laranja), com os municípios de Parnamirim, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim e Natal impulsionados pelas 

oportunidades da capital do estado.  Ela, como na maioria das regiões do Nordeste 

e do Brasil, desenvolveu-se por ser o centro político e comercial. O crescimento 

demográfico implica no desenvolvimento da indústria civil.  

O outro setor de maior crescimento foi o de serviços, destacado pelo turismo, 

concentrado na região litorânea. Segundo fontes da Secretaria de Turismo/RN 

(SEPLAN, 2014), em 2010 o fluxo turístico chegou a 2,5 milhões de pessoas, 

gerando uma receita de 2.028 milhões de reais.  

O setor de comércio saltou de 10,5% em 1999 para 16,8% em 2009. Esse 

salto é explicado pelo aumento do salário mínimo, pois ele viabilizou a inserção dos 

trabalhadores aos bens de consumo. As políticas de transferência de renda também 
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são apontadas como uma das responsáveis pelo aquecimento do comércio e 

aumento da demanda por serviços (SEPLAN, 2104).  

Outra produção na área que se destaca é a carcinicultura, atingindo 24 

milhões de dólares em 2008, tornando-se o terceiro item da pauta das exportações 

do estado (AGN, 2014).  

A Região Metropolitana tem sido o principal foco de expansão, sobretudo 

devido à importância da construção civil (e serviços imobiliários) e da indústria de 

transformação (alimentos e bebidas). Em Parnamirim está instalado um parque 

industrial com atividades bastante diversificadas, com destaque para o segmento 

têxtil da indústria de transformação. Esta mesma atividade foi responsável pelo bom 

desempenho dos municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba. 

Já o subespaço de Mossoró (em rosa), segundo os dados levantados do 

Perfil do RN (SEPLAN, 2014) se concentra na extração mineral, com destaque para 

o petróleo de terra, gás e sal marinho. Conhecida como a região do sal, detém 90% 

da produção extraída no Brasil. O sal é utilizado como complemento alimentar e 

também na indústria química para a produção de cloro e derivados, além de ser 

utilizada na ração animal. O subespaço cresceu em função da mecanização das 

salinas, com a extração do petróleo de terra, principalmente o município de Mossoró, 

que, como consequência, obteve um desenvolvimento urbano (PINHEIRO, 2006). 

No setor agropecuário a fruticultura irrigada ganha destaque com a produção de 

melão para exportação, seguida de castanha de caju, mamão e manga.  

O subespaço em vermelho representa o Litoral Norte com a produção do 

petróleo e gás extraído do mar, as grandes empresas salineiras, o turismo e a pesca 

oceânica. Já citamos que o turismo é um dos empreendimentos do setor de serviços 

que mais cresceu no estado. A aquicultura é também um dos setores de produção 

animal importante, sendo esse subespaço um dos polos da produção de pesca 

oceânica. O pescado marinho (atum e meca) apresentou um crescimento de 37%, 

dentro da média da região Nordeste, que foi de 38%, e superior à taxa nacional de 

apenas 0,8% até 2010 (SEPLAN, 2014). A fábrica de barrilha está localizada em 

Macau, escolhida pela proximidade das fontes de abastecimento de sal e calcário é 

uma das cidades destacadas do Quadro 05.  

Os dois subespaços juntos (Mossoró em rosa e Litoral Norte em vermelho) 

representam o polo industrial petroquímico com extração de mar e terra. Desde a 
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década de 1980 a atividade petrolífera vem contribuindo para a geração de emprego 

e renda dos subespaços de Mossoró e do Litoral Norte.  

Encostado a eles está o subespaço de Açu, localizado na zona do Vale do 

Açu conhecida pela agricultura irrigada. A fruticultura tem sido o seu suporte 

econômico com as empresas privadas que exportam principalmente banana e 

melão. Nessa localidade também se encontra a produção de cerâmica, sendo uma 

forte distribuidora de tijolos e telhas para o mercado local. 

O crescimento das lavouras norte-rio-grandense precisa ser analisado pelo 

seu histórico quantitativo, pois a flutuação nos valores de mercados interferiu no 

valor e na escolha das lavouras temporárias. Um exemplo é a histórica retração da 

produção de algodão, feijão e milho22 que, na última década, deu lugar à fruticultura. 

Algumas das lavouras de frutas são consideradas permanentes, é o caso da banana 

que apresentou em 2010 uma produção vinte e nove vezes maior que a de 2000, e 

do mamão, com o aumento da produção de 10 mil toneladas em 2000 para 86 mil 

toneladas em 2010 (SEPLAN, 2014). 

O subespaço em verde representa algumas cidades do Seridó que se 

desenvolveram com a indústria de confecções, calçados e couro. Além do polo têxtil 

já apresentado aqui, este é o espaço que possui como recurso natural o tungstênio. 

O RN possui a maior mina de sheelita da América do Sul, localizada no município de 

Currais Novos. Na década de 1970 teve o apogeu de produção, sendo considerada 

a capital nacional da sheetila, com três principais minas em operação: Brejuí, Barra 

Verde e Boca de Lage, respondendo por 95% da produção do país (ADESE, 2008). 

Baseada economicamente na produção de algodão e minérios, o subespaço 

do Seridó estagnou-se com as crises econômicas da década de 1980. Diante disso, 

novos segmentos surgiram como as fábricas de cerâmicas, carvoarias, indústria de 

laticínios (como as queijarias), as confecções (produção de bonés, roupas e 

tecelagem), além das atividades ligadas à prestação de serviços. A indústria têxtil é 

o setor que vem ganhando maior destaque com os apoios da FIES, SEBRAE e 

governo estadual, firmando parcerias com a Cia Hering e Guararapes, ampliando as 

confecções por toda a região. De acordo com a FIERN (2014), o Seridó emprega 

                                                             
22 O milho, por exemplo, chegou a produzir em torno de 57 mil toneladas em 2000, caindo para 

apenas 8 mil toneladas em 2010 (SEPLAN, 2014). 
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mais de 1800 pessoas nas facções de costura, movimentando mensalmente cerca 

de R$ 4 milhões.   

Comparando as localidades que apresentam uma concentração da atividade 

industrial com a distribuição dos subespaços, percebe-se que há uma realidade 

extremamente semelhante:  

 

Figura 04: Subespaços de desenvolvimentos e subespaços industriais. 
 

 
Fonte: Primeiro mapa organizado pela autora, segundo mapa retirado das informações do 
FIERN, 2014. 

 

Assim, os espaços considerados desenvolvidos são aqueles que apresentam, 

ao longo da sua história produtiva, investimentos na modernização agrícola e 

industrial. 

Os espaços em branco continuam demonstrando que essas microrregiões 

não apresentam atividades econômicas de destaque para o PIB estadual. A 

microrregião de Angicos/RN representa todos os demais espaços em branco, com a 

realidade marcada pela antiga e tradicional organização agrária, considerados pouco 

desenvolvidos por apresentam uma estrutura socioeconômica baseada nas relações 

tradicionais de produção. 

Composta de oito municípios, como demonstrado na Figura 05, Afonso 

Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos, Fernando Pedrosa, Jardim de 

Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino possuem semelhantes características 

socioeconômicas e uma história interligada pela produção rural. 
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Figura 05: Microrregião de Angicos. 

 

Fonte: SEPLAN, p. 16, 2014. 

 

A origem dos municípios que compõem a região se concentra em duas 

principais cidades: Angicos e Lajes, e remonta o período da colonização do RN, 

onde a criação de gado ajudou a povoá-la. Os primeiros habitantes foram os 

Pataxós, pertencentes à nação Tapuias, mas a necessidade de suprir as capitanias 

do litoral com a produção de carne e do uso animal como principal transporte 

expulsaram os Pataxós, formando pequenos vilarejos em torno das duas fazendas 

que hoje formam a região estudada (ALVES, 1997).  

Em 1783 foi fundada a Vila da Nova Princesa, abrangendo o que hoje são as 

cidades de Açu, Macau, Angicos e Santana do Matos. Angicos, como é chamada, foi 

considerada vila em 1850, transformada em Distrito em 1911 e elevada a município 

em 1937.  Neste período ela incorporava mais três distritos que se tornaram cidades: 

Afonso Bezerra, Epitácio Pessoa e Fernando Pedrosa.  

A primeira região a se desmembrar oficialmente de Angicos foi Pedro Avelino. 

Com o nome de Epitácio Pessoa, prosperou com a chegada da ferrovia em 1922 

porque era o fim do ramal. Em 1938, recebe novo nome e em 1948 é elevada a 

categoria de município. 

Afonso Bezerra, que era considerada a terra do Cará, peixe de água doce 

existente na localidade, é elevada a município em 1953, recebendo o nome de um 

dos seus ilustres filhos, escritor e poeta que morreu aos 23 anos.   
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A última cidade formada foi o povoado de São Romão, desmembrando-se de 

Angicos em 1992, que hoje compõe o município de Fernando Pedrosa.  

As outras quatro cidades tiveram sua origem da região de Lajes, povoado que 

nasceu nas margens da estrada no caminho do sertão, como um ponto de descanso 

e de encontro de boiadeiros e viajantes. 

 A sede principal da região ficava em Jardim de Angicos, mas ela foi 

transferida para Lajes após as consequências da grande enchente do Rio Ceará-

Mirim em 1894. Jardim de Angicos passa então a ser um distrito, tornando-se 

município somente em 1963.  

Com a chegada da estrada de ferro em 1914, Lajes passa a ser considerada 

município, agregando como distritos as regiões de Jardim de Angicos, Caiçara do 

Rio dos Ventos, Jandaíra e Pedra Preta. Em 1943 muda para o nome de Itaretama, 

que significa região das pedras, e volta a se chamar Lajes em 1953. Os outros dois 

municípios, Caiçara do Rio dos Ventos e Pedra Preta se emancipam em 1960 e em 

1963, respectivamente.  

A microrregião de Angicos, pela sua localidade dentro do perímetro semiárido, 

possui uma tradição produtiva voltada para a agropecuária. Como demonstrado na 

Tabela 5, apresenta um Índice de Desenvolvimento Humana (IDH)23 médio de 0,6, o 

que significa que a região se encontra numa escala nacional mediana em 

comparação com os demais municípios brasileiros.  

 

Tabela 5: Municípios que compõem a Microrregião de Angicos. 
MUNICÍPIO ÁREA km² POPULAÇÃO IDH 

AFONSO BEZERRA 576.180 11.191 0,585 

ANGICOS 741.578 11.549 0,624 

CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS 261.194 3.308 0,587 

FERNANDO PEDROSA 322.628 2.854 0,597 

JARDIM DE ANGICOS 254.022 2.607 0,565 

LAGES 676.623 10.381 0.624 

PEDRA PRETA 296.985 2.590 0,558 

PEDRO AVELINO 192.708 14.114 0,568 

TOTAL 3.321.918 58.594 0,6 

Fonte: IBGE, 2014. 

                                                             
23 O IDH é uma medida criada pela Organização das Nações Unidas – ONU para demonstrar a 

qualidade de vida das populações. O índice é calculado relacionando as condições de vida de uma 
população levando em conta três fatores: saúde, educação e renda. O IDH varia entre 0 (zero), que 
corresponde a nenhum desenvolvimento humano, e 1 (um), valor máximo de desenvolvimento. 
Assim, quanto mais próximo do valor 1 (um), mais desenvolvida é a região ou país. De acordo com 
dados divulgados pela ONU de 2010, o Brasil ocupa a 73ª posição no ranking mundial com um índice 
de 0.699. 
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O município com situação de menor desenvolvimento humano é o de Pedra 

Preta (0,558), e os que apresentam os maiores índices são Angicos e Lages com 

0,624.  

Em relação ao número de habitantes, a microrregião estudada é considerada 

uma região pouco povoada, com uma população estimada em 58.594 habitantes, 

somando os oito municípios pertencentes à mesma (DIEESE, 2014), chegando a ter 

municípios com menos de 3 mil habitantes. É o caso de Pedra Preta e Jardim de 

Angicos, ambos mais isolados com vias de acesso precárias e grande parte 

considerada pertencente à zona rural.  

Em relação aos empregos formais, a remuneração média da região é de um e 

meio salário mínimo, com aproximadamente 30 empreendimentos solidários, como 

pode ser visto nos dados apresentados pelo MTE/Departamento de Políticas de 

Trabalho e Emprego (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Microrregião de Angicos/RN. 

MICRORREGIÃO ANGICOS 

Informação 2007 2008 2009 2010 

População (--) (--) (--) 51.288 

Estabelecimentos Formais 169 220 249 245 

Empregos Formais 3.292 3.120 3.579 3.920 

Remuneração Média do Trabalhador(1) R$ 589,85 R$ 676,13 R$ 834,74 R$ 932,72 

Requerentes do Seguro-Desemprego 400 478 715 498 

Beneficiários do ProJovem (--) (--) 216 1 

Educandos do PNQ (2) 0 0 584 (--) 

Vagas oferecidas pelo Sine (3) 0 114 0 2 

Vagas demandadas no Sine (3) 154 244 160 324 

Empreendimentos Solidários(4) 30 (--) (--) (--) 

(1) Valores correntes em 31/12. 
(2)  Plano Nacional de Qualificação (PNQ). 
(3)  Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
(4)  2005-2007. 
(5) (--) Informação não disponível. 

Fontes: MTE, 2014. 

 

O sustento da maioria das famílias dos subespaços considerados rurais dá-se 

a partir da agricultura familiar. Ela alia a produção de várias culturas como hortaliças, 

cajucultura, criação de animais e a apicultura, além de atividades não agrícolas, 
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tornando-se uma atividade plural. Para Abramovay (1998), a agricultura familiar é 

uma forma viável de luta contra a pobreza. Ela tem contribuído com a produção 

brasileira de alimentos e matérias-primas, utilizando práticas de cultivo artesanais e 

orgânicas, policultura que acaba por colaborar com a produção ecológica 

sustentável.  

Fomentada por políticas públicas (o PRONAF24, por exemplo) desde a década 

de 1990, a agricultura familiar no Brasil ainda possui dificuldades, mas tem sido uma 

das alternativas de desenvolvimento para as famílias que residem no contexto rural, 

especialmente no semiárido. Muitas vezes focada no autoconsumo, ela se destaca 

pela sua função social, tendo em vista a sua pequena produtividade e incorporação 

tecnológica. Guilloto et all (2011) salientam que é preciso destacar que a produção 

familiar contribuiu social e economicamente na redução do êxodo rural e para a 

geração de renda tanto das famílias como para a economia do país.  

As informações sobre os índices e dados estatísticos da agricultura familiar 

são do censo agropecuário do IBGE de 2006. Mesmo com informações não tão 

recentes, percebe-se que o setor tem recebido atenção, pois este documento 

demonstra que, pela primeira vez, os pequenos estabelecimentos agropecuários 

foram retratados de modo detalhado. O documento confirma que 84,4% dos 

estabelecimentos rurais no Brasil são identificados como de agricultura familiar. 

Apesar de apresentar uma quantidade expressiva de estabelecimentos com base 

familiar, eles ocupam somente 24,3% da área rural brasileira, os outros 75,7% 

pertencem aos estabelecimentos não familiares, demonstrando a estrutura agrária 

de concentração de terras25 no país.  

Sobre o RN, o Censo Agropecuário IBGE (2006) demonstra que existem 83 

mil estabelecimentos agropecuários no estado. Destes, 85% estão organizados no 

modelo familiar. Ele participa com 1/3 da produção de grãos e de cultura 

agropecuária, sendo o milho (83%) e a mandioca (61%) os mais cultivados na 

região. Em relação à produção animal obtiveram-se os índices de: 75% de criação 

de suínos, 64% da produção de leite de cabra e 45% de leite bovino.  Ainda de 

                                                             
24 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado em 1995 pelo 

Governo Federal. O programa apoia financeiramente, com recursos do Orçamento Geral da União, as 
atividades e serviços desenvolvidos em estabelecimentos rurais e nas proximidades, empregando a 
força de trabalho da família produtora rural (CEPLAC, 2014). 
25 A área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, e a dos não familiares de 

309,18 hectares (IBGE, 2006, p.19). 
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acordo com o censo, 77% da mão de obra ocupada faz parte da agricultura familiar, 

revelando o seu peso e sua importância para a economia do estado.  

O acesso à água é um dos problemas predominantes desses subespaços 

rurais com 67% das famílias excluídas da rede geral de abastecimento, sendo que 

43% utilizam poços e 24% buscam água em fontes distantes, com longas 

caminhadas diárias. Essa dificuldade é provocada pela irregularidade das chuvas, 

mas também pelas políticas desarticuladas que não conseguiram abranger toda a 

região (INSA, 2014).  

Na microrregião de Angicos, as atividades agropecuárias de maior impacto 

são a caprinocultura e a produção de gado leiteiro, seguida da piscicultura e da 

produção de mel em pequena escala.  

Segundo os dados do Perfil Econômico do RN (SEPLAN, 2014), a pecuária 

leiteira contribuiu com 65% dos ganhos econômicos do estado, seguida da produção 

de ovos de galinha que participou com 35%. O mel de abelha vem ganhando 

visibilidade ao longo dos últimos anos, mas sua participação na renda da produção 

animal ainda é pequena. Dados do IBGE de 2010 apontaram que a produção de 

origem animal gerou cerca de 330 milhões de reais para seus produtores, 

evidenciando a importância desse setor para a região (SEPLAN, 2014).  

Os dados oficiais (SEPLAN, 2014) demonstram um crescimento considerável 

dos rebanhos bovinos e galináceos, porém uma análise focada na região em 

questão, que tem como principal renda a produção animal de caprinos, ovinos e 

bovinos, percebe-se que, ao somar os índices de crescimento, a ovinocaprinocultura 

possui quase um milhão de cabeças, exercendo um papel importante na economia 

da microrregião de Angicos, envolvendo as políticas públicas analisadas aqui.  

 

Tabela 7: Efetivo dos Rebanhos por tipo no RN. 
TIPO DE REBANHO QTD 2005 QTD 2010 

Bovino 803.948 1.064.575 

Galináceos (galos, frangos, 

pintos) 

2.075.389 2.529.135 

Galinhas 1.840.208 2.529.135 

Caprinos 325.031 405.983 Total: 
989.644 

Ovino 389.706 583.661 

Fonte: Dados trabalhados pela autora (SEPLAN, P. 03, 2014). 
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Goulart e Favero (2011) apontam que a exploração de ovinos e caprinos é a 

vocação desta região, pois essas espécies de animais se adaptam com facilidade às 

condições edafoclimáticas26 do semiárido. A produção da ovinocaprinocultura se dá 

pelo sistema extensivo de manejo, utilizando a caatinga nativa como suporte 

forrageiro. Também conhecido como Sistema Tradicional, caracteriza-se pela 

criação de animais sem raça definida, com baixa produtividade. 

Os dados do Sistema de Gestão da Informação do INSA demonstram que a 

criação bovina continua sendo predominante na região semiárida do Brasil, 

conforme Gráfico 01: 

 

Gráfico 01: Composição do rebanho do semiárido brasileiro. 

 
 

 
 

Fonte: SIGSAB, 2014. 

  

 

Sendo assim, a bovinocultura conta com mais da metade da produção de 

animais. Porém, quando somados, ovinos e caprinos compõem a outra metade 

(46%). O próximo gráfico demonstra os índices nos estados brasileiros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Referente ao solo e ao clima. 
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Gráfico 02: Quantitativo dos rebanhos por estados. 

 
 

Fonte: SIGSAB, 2014. 

 

O RN possui um quantitativo semelhante com aproximadamente uma 

proporção de 50% de bovinos, 30% de ovinos e 20% de caprinos. Quando 

comparado aos demais estados nordestinos, pode-se dizer que a produção animal 

potiguar é mais equilibrada do que os estados de Minas Gerais, Sergipe e Alagoas, 

que concentram sua produção na criação bovina.  

Desse tipo de criação, os principais derivados comercializados são o leite, a 

carne e o couro. Na microrregião de Angicos, o leite é o mais comercializado, com o 

governo estadual como principal cliente através do Programa do Leite, seguido da 

carne que abastece o mercado local.  A ACOSC – Associação dos Criadores de 

Ovinos e Caprinos do Sertão do Cabugi, sediada no município de Lages, e a APASA 

– Associação de Produtores Agropecuaristas do Sertão de Angicos, sediada no 

município de Angicos, são as entidades organizadoras dos produtores da região. A 

APASA figura como instituição de importância para toda a cadeia produtiva de 

animais por possuir uma estrutura industrial de processamento do leite, com uma 

capacidade de 20.000 litros de leite por dia, destinados ao Programa do Leite 

(GOULART e FAVERO, 2011).  

A cadeia produtiva da carne depende dos índices pluviométricos anuais. Os 

períodos de abundância de chuva (entre os meses de fevereiro a abril) favorecem a 

utilização da vegetação nativa como alimento para os rebanhos, servindo de manejo 

alimentar, dispensando a compra de ração. Nos meses de estiagem (entre junho a 

dezembro) a vegetação nativa desaparece, comprometendo a produtividade do 
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pequeno produtor. Os autores citados descrevem que, na maioria dos casos, o 

produtor precisa se desfazer de vários animais para sustentar suas matrizes.  

Goulart e Favero (2011) apontam que o principal entrave para o aumento de 

uma produção com características industriais é a média total de produção dos 

associados que chega a apenas 14 litros por dia em tempos de seca. Outra questão 

relevante é o aspecto cultural dos produtores que não acreditam que a 

ovinocaprinocultura possa ser a sua principal fonte de renda, além da falta de 

mercado para a absorção dos derivados de caprinos e ovinos. 

A distância do oceano é outra característica importante, pois como a 

microrregião de Angicos não possui fronteiras com o mar para a produção de peixe, 

o que encontramos é a piscicultura. A produção de tilápias é um importante aliado 

na renda das famílias, incorporada à agricultura familiar, mas também vista como um 

complemento da renda, sem grandes investimentos na área.  

No ramo do comércio e serviços há um potencial turístico inexplorado, 

esperando ações inovadoras que envolvam o turismo de aventura, o turismo rural ou 

o turismo histórico, valorizando a cultura e o meio natural do sertão. Nas 

proximidades da microrregião de Angicos encontra-se o polo da Costa Branca, 

caracterizada pela vegetação típica da caatinga, conhecida como o lugar onde o mar 

encontra o sertão. Destaca-se ainda um potencial para o turismo de aventura no 

Pico do Cabugi, as presenças de sítios arqueológicos e paleontológicos, além do 

turismo rural.  

Sobre a parcela da população que se divide entre as zonas rural e urbana, a 

Tabela 8 demonstra uma concentração de moradias na região urbana. Com exceção 

das cidades mais afastadas da rodovia, como em Jardim de Angicos e Pedra Preta, 

que apresentam um número maior de habitantes na área rural. 

 

Tabela 8: População Residente. 
MUNICÍPIO RURAL URBANO TOTAL 

AFONSO BEZERRA 5.085 5.759 11.191 
ANGICOS 1.464 10.085 11.549 
CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS 782 2.526 3.308 
FERNANDO PEDROSA 417 2.437 2.854 
JARDIM DE ANGICOS 2.174 433 2.607 
LAGES 2.313 8.068 10.381 
PEDRA PRETA 1.600 990 2.590 
PEDRO AVELINO 3.051 4.120 14.114 

Fonte: IBGE, 2014. 
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Nascimento e Aquino (2010) enfatizam que esse é um processo comum, 

encontrado em vários países desenvolvidos onde as famílias rurais se dedicam a 

diversas atividades, não necessariamente ligadas ao campo. É o que ele chama de 

agricultor por tempo parcial, já que de forma autônoma obtém renda da combinação 

de atividades agrícolas, do setor do comércio, prestação de serviço e até da 

indústria, utilizando como moradia os centros urbanos. 

Num primeiro momento isso pode parecer que as atividades agropecuárias da 

região estão em declínio. Os estudos referenciados por Nascimento e Aquino (2011) 

do Projeto Rurbano27 demonstram fatores importantes que explicam essa situação. 

A pesquisa constatou que entre os anos de 2002 a 2008 as famílias exclusivamente 

agrícolas diminuíram, mas elas continuam habitando o campo. Ao se tornarem 

menos agrícolas, a faixa etária da população que permanece nas áreas rurais são 

os aposentados por idade e os jovens de 10 a 29 anos, parcela já conhecida pelas 

dificuldades de inclusão no mercado de trabalho.  

As ações governamentais voltadas para o setor agropecuário são 

insuficientes para responder as necessidades desse espaço. Os autores 

demonstram que ainda prevalecem dois velhos mitos que as limitam. O primeiro é 

considerar que o rural potiguar permanece predominantemente agrícola, e o 

segundo mito é encarar o êxodo rural como algo inexorável e sem volta. As políticas 

públicas precisam ser desenvolvidas levando em conta que a estrutura rural se 

modificou e a pluriatividade é um caminho estratégico criado pelas próprias famílias 

rurais para sobreviver economicamente (NASCIMENTO e AQUINO, 2011). 

As políticas de fomento ao desenvolvimento desses subespaços foram 

voltadas para a estrutura agrária, a agricultura familiar e a geração de renda e 

ocupação, implementadas com recursos orçamentários e com acordos de 

financiamentos entre os governos dos estados e as agências internacionais.  

Ainda que desigual, a distribuição da riqueza no RN assim como nas demais 

regiões do Nordeste vem mudando, mudança essa ocasionada pelos programas de 

transferência de renda organizados nas políticas públicas de combate à pobreza. 

Entre os programas mais importantes se destacam o PNRA - Programa Nacional de 

Reforma Agrária, criado em 1985, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

                                                             
27

Conhecido nacionalmente como Projeto Rurbano é de um projeto temático denominado 

“Caracterização do Novo Rural Brasileiro”, que traz as análises das transformações do emprego rural, 
particularmente em 11 estados do Brasil (Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.  
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Agricultura Familiar, instituído em 1986, e o Projeto de Combate à Pobreza Rural do 

Rio Grande do Norte (PCPR/RN), iniciado em 1987.  

A discussão sobre desenvolvimento, analisada sob a perspectiva da 

sustentabilidade, atualmente leva em conta as questões sociais, culturais e 

ambientais, sem esquecer as questões econômicas. Segundo Becker (2001), a 

possibilidade de um novo olhar ajuda a destacar as realidades e os interesses 

regionais, considerando os valores, os recursos e as opções locais dos municípios, 

subespaços ou comunidades. Essa abordagem vai de encontro com o que França 

Filho e Santana Jr (2014) falam sobre desenvolvimento local ou territorial, em que se 

desenvolvem estratégias não mercantis ou não monetárias, como o autoconsumo e, 

no caso aqui em destaque, as ações econômicas sócio solidárias, considerando 

assim, a diversidade produtiva desses subespaços.  

Tomando como base as respostas dos agricultores entrevistados nos grupos 

focais e comparando com os dados apresentados no Censo Agropecuário 

IBGE/2006 sobre a agricultura familiar referente ao RN, percebemos que a 

microrregião de Angicos se enquadra nesse perfil por apresentar uma maioria de 

produtores com base no modelo familiar, com a renda provinda dos programas 

governamentais e, quando a seca não castiga, da criação de animais e produção de 

grãos cultivados na região. Desses grãos, os mais citados são o milho e o feijão, 

com o cultivo fomentado pelo associativismo e cooperativismo.  

Desta forma, esta parte da pesquisa destacou o histórico produtivo do RN. Ao 

retratar o perfil socioeconômico potiguar, tentou-se evidenciar que, seguindo o 

paradigma do desenvolvimento enquanto econômico, os subespaços estão divididos 

em localidades com maior e menor grau de desenvolvimento.  

Essa realidade é consequência das ações governamentais que procuraram 

fomentar a modernização da agricultura e da implantação de indústrias no estado.  

Esses projetos tiveram grande repercussão pelo número de ações que foram 

realizadas, e a Economia Solidária é uma dessas iniciativas para a superação da 

extrema pobreza por meio da geração de trabalho e renda. 

O próximo item discutirá os principais programas governamentais voltados 

para essa realidade, em especial o Programa de Combate a Pobreza e a Economia 

Solidária.  
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2.3 A MICRORREGIÃO DE ANGICOS E OS PROGRAMAS DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL. 

 

A implantação de programas de desenvolvimento rural no estado do Rio 

Grande do Norte acontece historicamente desde a década de 1920. As primeiras 

parcerias foram realizadas entre o governo e a Igreja Católica, com o chamado 

“Movimento Cooperativista”, e por volta dos anos de 1950 com o “Movimento de 

Natal” através de estratégias de assistência social, saúde e educação no meio rural. 

Esses movimentos estimularam o desenvolvimento comunitário criando conselhos 

regionais, organizações populares e fomentando a pesquisa científica. Porém, com a 

instauração do regime militar em 1964, as experiências de desenvolvimento 

comunitário foram inibidas e o assunto sobre pobreza rural só retorna ao cenário 

potiguar na segunda metade da década de 1970 através do primeiro acordo de 

empréstimo entre governo do estado e Banco Mundial, inaugurando os chamados 

Projetos de Desenvolvimento Rural (IICA, 1999b). 

O Banco Mundial, como forma de compensação das consequências dos 

programas de ajuste estrutural sob a égide do FMI nos anos de 1980, desenvolveu 

no México um modelo de políticas de redução da pobreza rural que deu certo. Da 

experiência mexicana, vários governadores adaptaram a proposta para suas 

localidades, assinando os primeiros acordos de empréstimos entre Banco Mundial e 

governos dos estados do Nordeste (MATOS FILHO et all, 2006).  

No estado do Rio Grande do Norte, a primeira iniciativa de parceria entre 

setor público e agências internacionais ocorreu em 1975, auxiliando o processo de 

descentralização administrativa da burocracia pública28, possibilitando a 

transferência de atribuições que pertenciam ao governo federal para as instâncias 

estaduais. Como resultado, foi elaborada em 1985 uma proposta de política regional 

para o desenvolvimento chamado de Projeto Nordeste, criando o PAPP – Programa 

de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, com a proposta de integração da participação 

comunitária e os agentes governamentais. Isto estimulou a criação de conselhos 

municipais e a elaboração participativa de planos de desenvolvimento anuais e 

                                                             
28 Acordo de empréstimo 1195-BR pelo governo federal e Banco Mundial para execução do Programa 

Integrado de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Norte - RURALNORTE. 
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plurianuais, além do acompanhamento da execução dos projetos e do controle dos 

recursos financeiros (SEAS, 2002). 

Em 1993, o que antes era de responsabilidade das organizações 

governamentais, passou para as associações comunitárias num processo de 

valorização e divisão de responsabilidades. A partir de então, como uma segunda, 

as comunidades beneficiadas passaram a se responsabilizar pela identificação, 

elaboração e execução dos subprojetos, tanto os produtivos quanto os voltados para 

infraestrutura.  É importante demonstrar que os financiamentos passaram a ter como 

foco as comunidades rurais quando se percebeu que elas obtiveram maior êxito nos 

primeiros anos de investimentos. O PAPP ainda contou com a participação direta do 

governo federal, ele foi o elo com o Banco Mundial, repassando o recurso a fundo 

perdido para os estados.  

A terceira geração de projetos financiados pelo Banco Mundial teve início em 

1996, através do chamado PCPR - Projetos de Combate à Pobreza Rural. A 

primeira versão ocorreu entre o período de 1997 a 2002, denominado PCPR I (no 

valor de US$ 32 milhões), e a segunda versão de 2005 a 2010, o PCPR II (no valor 

de US$ 30 milhões).  Com caráter não reembolsável, teve como objetivo incentivar 

as comunidades rurais, promovendo o desenvolvimento e a melhoria da qualidade 

de vida das áreas mais pobres da região. O público deveria estar organizado em 

torno de objetivos comuns, localizados em municípios com até 7.500 habitantes ou 

em áreas consideradas as mais carentes do estado. Com o mesmo foco do 

enfrentamento da pobreza rural, foram financiados projetos locais de caráter 

produtivo, de infraestrutura e de cunho social, todos pautados na ideia da promoção 

do desenvolvimento local sustentável (BRACERAS et all, 2002). A transferência das 

responsabilidades e do poder decisório para os conselhos municipais e 

organizações comunitárias institui novas formas de governança local, criando uma 

inter-relação com as demais políticas públicas municipais, estaduais e federais 

(SOARES, 1997).  

A gestão do PCPR foi constituída de órgãos representativos de todos os 

segmentos envolvidos. O governo estadual criou o Conselho de Desenvolvimento 

Rural (CDR), com a função de deliberar sobre as diretrizes e critérios gerais, além da 

definição dos subprojetos beneficiados. A Secretaria de Ação Social (SEAS) teve a 

função executiva, coordenando e supervisionando o PCPR no âmbito estadual por 

intermédio da Coordenadoria de Projetos Especiais (COPES). No âmbito municipal 
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foram criados 137 Conselhos Municipais de Desenvolvimento, organizando os 

planos municipais e definindo os subprojetos que deveriam ser financiados em cada 

localidade. Participaram também um conjunto de Organizações Não 

Governamentais, prestando assessoramento técnico aos Conselhos Municipais e às 

associações comunitárias.  

Desde a criação do PAPP (1993) até o PCPR II na sua fase 2 (2011), houve a 

participação de  7.831 subprojetos. Em relação ao programa que estamos 

apresentando, 1400 organizações comunitárias, legalmente constituídas, fizeram 

parte do PCPR (SMI, 2014). 

Em relação ao número de subprojetos, o Gráfico 03 demonstra a quantidade 

deles por região: 

 

Gráfico 03: Número de subprojetos por região. 

 

Fonte: SETHAS, 2014. 

 

 

Nota-se que as regiões com maior número de projetos selecionados são as 

do Seridó (1.348) e a Central (1.229), esta última onde se encontra a microrregião 

de Angicos.  

Eles se dividem em três tipologias, como detalhado no Gráfico 03. A maioria, 

com 4.371, é o número de projetos que investiram os recursos na produção, estes 

estão focados na obtenção de animais de criação e de insumos para a agricultura. O 

segundo tipo de investimento é o de infraestrutura, com 2.833 projetos concentrados 
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em construção de açudes e barragens, instalação de eletrificação rural, perfuração e 

instalação de poços. Ambos representam praticamente todo o universo financiado 

no Rio Grande do Norte. Os projetos de cunho social somam 577 projetos, 

financiando banda de música, grupos artísticos e espaços de cultura. 

 

Gráfico 04: Número de subprojetos segundo a tipologia. 

 

   Fonte: SETHAS, 2014. 

 

Na microrregião de Angicos estes índices são semelhantes, segundo os 

dados colhidos no Portal29 do Prodesenvolvimento Solidário. Pinçando somente as 

que obtiveram recursos do PCPR II na sua fase 2 do ano de 2010, os investimentos 

se concentraram em primeiro lugar no setor produtivo, com 28 subprojetos, em 

segundo com 15 projetos na infraestrutura e 4 investimentos no setor social. Desta 

forma, obteve-se 46 entidades pertencentes aos oito municípios da microrregião. 

Cada município contou com cinco ou seis associações rurais, destacando-se 

Afonso Bezerra com nove empreendimentos beneficiados, Figura 06. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29Portal do Programa de Desenvolvimento Solidário do RN: www.prodesenvolvimento.rn.gov.br. 
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Figura 06: Quantidade de Empreendimentos pesquisados na Microrregião de Angicos. 

 

  

Fonte: Elaboração da própria autora com dados do SETHAS, 2014.  

 

Por ordem alfabética, Afonso Bezerra (Quadro 2) é o município com maior 

quantidade de subprojetos da região. Divididos em cinco subprojetos produtivos, três 

de infraestrutura e um projeto na área social, somando 09 entidades e um total 

aproximado de 315 famílias beneficiadas.  

 

Quando 2: Entidades do Município de Afonso Bezerra/RN - PCPR II fase 2. 
Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

AFONSO 
BEZERRA 

09 234 315 

Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

 ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DA 
JUVENTUDE AFONSO BEZERRENSE/RN 

Banda musica 

CANTINHOS ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

DE REFORMA AGRARIA DA FAZENDA CANTINHOS 

Sistema de adutora e distribuição de 

água 

FLORESTA I ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA 
PLORESTA I 

Sistema de adutora e distribuição de 
água 

FLORESTA II ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS NOVA 
PLORESTA II 

Sistema de adutora e distribuição de 
água 

MOACIR AVELINO ASSOC DO PROJ DE ASSENT DE REFOR 

AGRÁRIA MOACIR AVELINO BEZERRA 

Bovinocultura 

ALTO DA FELICIDADE 

I 

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 

DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA 
ALTO DA FELICIDADE I 

Ovinocultura 

BOA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BOA ESPERANÇA Bovinocultura 

SANTA LUZIA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 
PROJETO SANTA LUZIA 

Aquisição de implementos agrícolas 

FAZENDA CANTO DO 

UMARI 

ASSOCIAÇÃO DO PROJETO SANTA CLARA II Bovinocultura – gado leiteiro 

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

Angicos (Quadro 3) possui 06 subprojetos, três voltados para a produção e 

três para infraestrutura, com um total aproximado de 120 famílias beneficiadas.  
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Quando 3: Entidades do Município de Angicos/RN - PCPR II fase 2. 

Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

ANGICOS 06 174 120 

Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

RIACHO DO PRATO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS LUIZ 
ANTONIO DE CASTRO 

Caprinocultura leiteira 

CANIVETE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

CANIVETE 

Reforma e ampliação de açude 

FAZENDA SERROTE 
BRANCO 

ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA  Horta comunitária 

TRAPIÁ I ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE TRAPIA I  Reforma e ampliação de açude 

RIO VELHO ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DO 

RIO VELHO 

Construção de açude 

SEDE COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES DE 
ANGICOS – RN 

Piscicultura 

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

Caiçara do Rio dos Ventos (Quadro 4) destacou-se pelas escolhas dos 

investimentos por não priorizar a criação de caprinos e ovinos. Dos cinco 

subprojetos beneficiados, os três voltados para o setor produtivo focaram-se nas 

mulheres, e os outros dois foram investidos em infraestrutura.  Com um total 

aproximado de 223 famílias beneficiadas. 

  

Quando 4: Entidades do Município de Caiçara do Rio dos Ventos/RN - PCPR II fase 2. 
Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

CAIÇARA DO RIO 
DOS VENTOS 

05 311 223 

Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

SEDE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MANOEL BARBOSA Capacitação Informática 

SEDE GRUPO DE IDOSOS SÃO SEBASTIÃO Ampliação do centro de artesanato 

SANTA ISABEL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DAS PRODUTORAS 

RURAIS DA FAZENDA SANTA ISABEL 

Capacitação de artesanato 

SÃO LUIS ASSOCIAÇÃO DE D COMUNITARIO DE CAICARA DO 
RIO DO VENTO 

Fábrica casa do mel 

SITIO SÃO 
FRANCISCO 

CENTRO COMUNITARIO DE APOIO A PRODUÇÃO 
DE HORTALIÇAS 

Hortaliças 

   

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

O município de Fernando Pedrosa (Quadro 5) focou os investimentos na área 

produtiva com três subprojetos de compra de gado bovino leiteiro. Dos demais, um 

foi voltado pra área social e dois para infraestrutura. Com um total aproximado de 

383 pessoas beneficiadas. 

 

Quando 5: Entidades do Município de Fernando Pedrosa/RN - PCPR II fase 2. 
Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

FERNANDO 
PEDROSA 

06 283 383 
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Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

PANTANAL II ASS. DE DES. RURAL SUSTENTÁVEL DE PANTANAL 
II 

Construção de barragem 

COMUNIDADE PELO 
SINAL 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE PELO SINAL II 

Bovinocultura de gado leiteiro 

SEDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOAQUIM Banda filarmônica  

BOA FÉ ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE BOA FE 

Bovinocultura de gado leiteiro 

SEDE ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO 
CULTURAL E COMUNITÁRIO DE FERNANDO 
PEDROZA 

Insumos agrícolas 

SEDE COLONIA DE PESCADORES Z-65 DE FERNANDO 
PEDROZA-MANOEL PAULINO DO NASCIMENTO 

Construção de centro de capacitação 

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

Jardim de Angicos (Quadro 6) é a cidade com maior concentração de 

moradores na zona rural.  O acesso ao município possui estradas de terra, 

dificultando e comprometendo o seu abastecimento. Dos 06 subprojetos, três deles 

foram para a caprinovinocultura e três para a construção de açudes. Com um total 

aproximado de 68 famílias beneficiadas. 

 

Quando 6: Entidades do Município de Jardim de Angicos/RN - PCPR II fase 2. 

Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

JARDIM DE 
ANGICOS 

06 79 68 

Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

PEDRA DO NAVIO ASS. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
COM. PEDRA DO NAVIO 

Construção de açude 

UMARY DA SOMBRA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DA COMUNIDADE DE UMARY DA 
SOMBRA 

Construção de açude 

FAZENDA CALDEIRÃO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 
SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE FAZENDA 
CALDEIRÃO 

Caprinocultura 

ASSENTAMENTO 
GÓES 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO 
PROJETO E ASSENTAMENTO GOES 

Ovinocultura 

FAZENDA ZÉ DE 
ARAÚJO 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PEQ PROD JOÃO 
FERNANDES MORAIS 

Construção de açude 

   

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

O município de Lages (Quadro 7) contou com um total de 06 subprojetos, 

sendo três deles para a produção e três para a infraestrutura.  Com um total 

aproximado de 401 famílias beneficiadas. 

 

Quando 7: Entidades do Município de Lages/RN - PCPR II fase 2. 

Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

LAGES 06 299 401 
Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

OLHO D´ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO Implementos agrícolas 



127 

 

BOA VISTA DE REFORMA AGRÁRIA BOA VISTA 

ASSENTAMENTO 3 DE 

AGOSTO 

ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

DE REFORMA AGRARIA 03 DE AGOSTO 

Construção de adutora 

DOIS IRMÃOS ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DA COMUNIDADE DOIS IRMÃOS 

Avicultura para postura e corte 

CACHOEIRINHA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MEL DE 
LAJES 

Equipamentos e construção de sala 

LAGOINHA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS 

COMUNIDADES DE MORADA NOVA, MULUNGU E 
ALAGOINHA 

Bovinocultura de gado leiteiro 

BOA VISTA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA 

Manutenção de açudes 

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

Pedra Preta (Quadro 8) fica ao lado de Jardim de Angicos, concentrou 03 

subprojetos em infraestrutura e dois na produção de leite, investindo na compra de 

animais bovinos. Com um total aproximado de 281 famílias beneficiadas. 

  

Quando 8: Entidades do Município de Pedra Preta/RN - PCPR II fase 2. 

Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

PEDRA PRETA 05 305 281 
Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

SERRA DO LOMBO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CORAÇÃO DE JESUS 

DE SERRA DO LOMBO 

Construção de açude 

SÃO SEVERINO, 
GRUTA FUNDA E 

DIVISÃO 

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO SEVERINO Perfuração e instalação de poço tubular e 
chafariz 

SALGADINHO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FRANCISCO 
SALVIANO XAVIER 

Bovinocultura de gado leiteiro 

UBAEIRA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS NA COMUNIDADE UBAEIRA 

Bovinocultura de  gado leiteiro 

ASSENTAMENTO SÃO 
PEDRO 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO 
ASSENTAMENTO SÃO PEDRO 

Mecanização agrícola 

   

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

O município de Pedro Avelino (Quadro 9) foi o único município que 

concentrou todos os subprojetos na área produtiva, com a compra de animais. Isso 

reforça nossa análise que diz que a vocação produtiva da microrregião é a criação 

de caprinos, ovinos e bovinos. Com um total aproximado de 71 famílias 

beneficiadas. 

 

Quando 9: Entidades do Município de Pedro Avelino/RN - PCPR II fase 2. 

Município  Qtd. de subprojetos Nº de associados Nº de famílias 

PEDRO AVELINO 05 99 71 
Comunidade  Associação beneficiada Área de investimento 

FAZENDA SANTA RITA ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO JUCA 

Caprinocultura 

FAZENDA SÍTIO NOVO ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO SANTA CRUZ 

Caprinocultura 

FAZENDA ASSOCIAÇÃO DOS PROD. FAMILIAR DO Caprinocultura 
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GUANABARA ASSENTAMENTO GUANABARA 

ASSENTAMENTO RIO 

DO FEIJÃO 

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA 

VILA RURAL JOSÉ PALHARES FILHO 

Bonivocultura 

ASSENTAMENTO 
ESPERANÇA NOVA 

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO ESPERANÇA NOVA 

Caprinocultura 

Fonte: Quadro organizado pela autora, informações retiradas do Portal da SETHAS e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do Município. 

 

Como parte do entendimento da efetividade do Programa de 

Desenvolvimento Solidário, demonstraremos agora como essas entidades se 

enquadram nas classificações sobre Economia Solidária.  

As propostas da Economia Solidária possuem características plurais e é muito 

difícil concentrá-las em uma única caracterização. As organizações são formadas 

por trabalhadores de baixa renda do meio urbano e/ou rural, exercem coletivamente 

a gestão das atividades e a distribuição dos resultados. Contudo, para o seu 

reconhecimento e para poder melhor estudá-las, o mapeamento da SENAES (2009) 

traçou alguns aspectos que são considerados gerais, sendo eles: a autogestão, a 

solidariedade, a cooperação e a viabilidade econômica. Possuindo essas 

características, a SENAES dividiu os empreendimentos em três tipos, levando em 

conta o tamanho, o tempo de existência e a sua atuação no meio rural ou urbano.  

Segundo as informações do último mapeamento do SIES foram encontrados 

21.859 empreendimentos de cunho solidários em 52% dos municípios brasileiros 

que foram cobertos pela pesquisa (SENAES, 2009). Desses, 9.498 estão localizados 

na região Nordeste30, correspondendo a 43,5%, quase metade do total.  

No Rio Grande do Norte existem 814 organizações cadastradas pelo Atlas da 

Economia Solidária (SENAES, 2009). A maioria (58,1%) são classificadas como Tipo 

3, que são os grupos considerados mais antigos, criados até 1999, funcionando 

como associações rurais, seguindo o padrão da região nordestina. Isso pode ser 

explicado pelo fato de ter sido uma alternativa de desemprego e condição histórica 

para ter acesso aos financiamentos, como já discutimos no primeiro capítulo.  

 

Quadro 10: Grupos e Organizações do RN, seguindo a tipologia. 

Tipo 1  21,5% 
Tipo 2  20,4% 
Tipo 3  58,1% 

Tipo 1: organizações urbanas, mais jovens (surgidas entre 2003 e 2007), formada, em maioria, por 
grupos informais e urbanos. 

                                                             
30 No Sul são 3.583 (16,4%), no Norte 2.656 (12,1%), no Sudeste 3.912 (17,9%) e 2.210 (10,1%) no 
Centro-Oeste do país (MTE/SIES, 2010).  
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Tipo 2: organizações rurais e urbanas, de todas as idades, composto de cooperativas e tamanhos 
variados em relação ao número de sócios. 
Tipo 3: organizações rurais, mais antigas (surgidas até 1999).  
Fonte: adaptado pela autora. (CULTI, 2010). 
 

 

A microrregião de Angicos segue o mesmo padrão encontrado na região 

Nordeste demonstrado pelo Atlas da Economia Solidária. Os empreendimentos são, 

na sua maioria, de associações rurais, criadas antes de 1999, classificadas como 

Tipo 3, demonstrado no Quadro 10, reiterando o histórico agropecuário da região. 

Segundos Dias (2011), o mapeamento do SIES contemplou 106 dos 167 

municípios do Rio Grande do Norte, o que corresponde a 63,5% do total. Essas 

quantidades são apresentadas na Figura 07. É importante ressaltar que esse 

quantitativo ainda não representa a totalidade dos empreendimentos do estado, mas 

fornece uma informação muito próxima da realidade.  

 

 
 Figura 07: Distribuição Regional de EES no Rio Grande do Norte. 

 

 

Fonte: Dias, p. 40, 2001. 
 

  

Segundo o levantamento apresentado, a microrregião de Angicos foi 

contemplada na sua quase totalidade, com a ausência do município de Caiçara do 

Rio dos Ventos, registrando-se 30 empreendimentos.  

A gestão administrativa dos empreendimentos solidários é agrupada em dois 

modelos. O primeiro é formado por uma gestão simplificada onde as decisões 
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coletivas se dão em assembleias. O segundo modelo possui uma organização mais 

complexa envolvendo diretorias, conselhos fiscais, assembleia e formação de 

comissões.  As duas aparecem nos dados do SIES de forma equilibrada, com uma 

pequena maioria para o segundo tipo – organização complexa (SENAES, 2009). Na 

média nacional, os empreendimentos solidários apresentam organizações 

administrativas complexas. Na microrregião de Angicos a gestão das associações e 

cooperativas pesquisadas, em sua maioria, podem ser classificadas como as do 

modelo simplificado. Nas entrevistas com os beneficiários, esta maioria afirmou ter 

um modelo de gestão focado em reuniões e assembleias, sendo os presidentes os 

seus representantes mais atuantes.  

Sobre o modelo de organização desses empreendimentos, as informações 

levantadas pelo SIES indicam que as maiores dificuldades estão na gestão 

financeira (SENAES, 2009). Os resultados demonstraram que mais da metade dos 

empreendimentos de Economia Solidária não realizam investimentos e não 

possuem acesso a créditos. A maioria teve início com investimentos próprios ou 

doações, esse último é o caso da região Nordeste, onde 61% dos empreendimentos 

declararam não terem feito novos aportes de recursos como investimentos às 

atividades econômicas. Quando isso acontece, ela é destinada à aquisição de 

equipamentos ou melhorias de infraestrutura.  

O Nordeste está nas regiões que tiveram um menor acesso a crédito, seguido 

do Norte e Centro-Oeste. Dos pesquisados, 84,6% dos nordestinos afirmaram 

necessitar de novos financiamentos para aplicar em custeio ou capital de giro, 

justificando que a dificuldade se dá pelas elevadas taxas de juros, falta de apoio 

para elaboração de projetos e burocracias (CULTI, 2010). A microrregião de Angicos 

não se diferencia desses dados. Nos depoimentos dos participantes das entrevistas, 

o que mais apareceu foram as dificuldades com a organização financeira, 

envolvendo as dificuldades na comercialização e o acesso a créditos e 

financiamentos. 

A atividade econômica predominante nos empreendimentos solidários, 

segundo levantamento do SIES, é classificada em dois tipos.  Um tipo está 

relacionado à venda direta ao consumidor, priorizando o comércio local, e o segundo 

tipo utiliza como forma de comercialização a venda aos revendedores e atacadistas, 

destinada ao mercado regional. Ambas possuem como principal atividade a 

produção agrícola. Dos empreendimentos solidários brasileiros, 57% estão 
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organizados na comercialização para o mercado e 43% para a venda direta ao 

consumidor. Isto comprova que mais da metade desses empreendimentos possuem 

a agricultura como atividade principal, atuando em mercados atacadistas regionais 

(SENAES, 2009). Esses mercados expandidos, abrangendo não só o local indica 

que a Economia Solidária tem capacidades produtivas econômicas para suprir as 

necessidades de suas regiões.  

No Nordeste há o predomínio da comercialização para revendedores e 

atacadistas. Relacionando esse indicador com o anterior, percebe-se que as regiões 

com organizações mais antigas tendem a ter uma atividade comercial focada no 

comércio atacadista, isto não descarta a comercialização local, direta ao 

consumidor, mas o que se vê é que a produção, mesmo pequena, acaba nos 

mercados da região. Os espaços de comercialização são as feiras livres, lojas, 

espaços próprios ou coletivos como as Centrais de Abastecimentos. Os 

empreendimentos rurais vendem uma média de 40,3% do que produzem para 

revendedores e atacadistas (DIEESE, 2008, apud SENAES, 2009). Na microrregião 

de Angicos a pequena produção na maioria das vezes serve ao consumo familiar. É 

o leite da vaca, é a galinha do almoço, é o feijão para consumo próprio, porém, 

quando destinada ao mercado, essa pequena produção acaba nas mãos dos 

comerciantes da região. Ou seja, quando a produção consegue atingir um nível de 

excedente ela não é comercializada de forma direta ao consumidor, ela acaba 

incorporada no comércio atacadista. 

Assim, de forma resumida, as organizações da microrregião de Angicos 

seguem o padrão das organizações da região Nordeste, demonstradas no 

levantamento do SIES. Ela possui os empreendimentos de cunho solidários 

considerados antigos, voltados para as atividades agrícolas e com organização 

administrativa simplificada, e quando apresentam um grande número de associados 

à gestão passa a representar o modelo complexo. A produção é destinada aos 

atacadistas e redistribuidores incorporados aos mercados regionais. A economia 

desses empreendimentos gira em torno da criação de animais, principalmente a 

ovinocaprinocultura, e quando as condições climáticas favorecem, se tem o milho e 

o feijão.  

Esta é uma caracterização generalizada que serve aos objetivos da análise, 

uma vez que ela se propõe a avaliar as políticas públicas voltadas ao setor em 

destaque. Nessa média geral, segundo os dados levantados, 47 entidades 
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participaram do PCPR II, fase 2, com um total aproximado de 1.855 famílias 

beneficiadas com o programa.  

O próximo capítulo demonstrará a metodologia e os indicadores que 

nortearam a avaliação da efetividade da política pública de Economia Solidária. Essa 

avaliação partiu da opinião dos agentes que participaram do PCPR II, fase 2, na 

microrregião de Angicos. Assim, demonstraremos como os gestores, os assessores 

técnicos e os beneficiários envolvidos nessas 47 entidades entenderam as 

conquistas do programa. A análise geral foi construída a partir das experiências e 

escolhas desses agentes, uma vez que avaliar, na visão Senniana, é perceber o 

comportamento dos agentes naquilo que fizeram, naquilo que poderiam fazer e, 

principalmente, nas oportunidades que os levam a fazer.  
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3  UMA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NA MICRORREGIÃO DE ANGICOS 

 O percurso da presente pesquisa apresentou, até aqui, um esboço teórico e 

estatístico sobre a Economia Solidária na região do Rio Grande do Norte, 

construindo uma base de dados para a compreensão da efetividade do Programa de 

Desenvolvimento Solidário no estado – o Prodesenvolvimento, mais especificamente 

o PCPR II na sua segunda fase.  

 Segundo Arretche (2007), a avaliação da efetividade de uma política pública 

possibilita estabelecer a relação entre a implantação de determinado programa e os 

seus resultados. Desta forma, pretendeu-se, como último objetivo específico, 

analisar os impactos dessas políticas públicas, buscando as relações entre a 

causalidade das políticas e as alterações nas condições sociais de seus 

participantes, independentemente dos resultados que alcançaram. Isso quer dizer 

que as técnicas empregadas permitiram avaliar a efetividade das mesmas, 

demonstrando como os seus efeitos possibilitaram a mudança das realidades locais, 

verificando se houve ou não um aumento das capacidades e liberdades dos 

indivíduos envolvidos. 

 No processo de construção desta tese buscou-se analisar a Economia 

Solidária como um elemento do desenvolvimento, tomando como referencial teórico 

e metodológico as concepções de Amartya Sen sobre a efetivação do sentido das 

políticas públicas de Economia Solidária como elemento que contribui para a 

expansão de capacidades e liberdades dos indivíduos.  

 Partindo do pressuposto de que o envolvimento das pessoas na Economia 

Solidária permite uma melhoria na qualidade de vida, possibilitando efetivações, 

mesmo que singelas, optou-se por considerar que o desenvolvimento deve ser 

avaliado mediante a sua capacidade em eliminar as diversas privações nas quais os 

indivíduos se encontram, sejam estas de ordem econômica, política ou social, 

limitando as escolhas pessoais. 

  No caso aqui, a principal privação é a econômica. Nas sociedades 

contemporâneas, o acesso aos bens produzidos é simbolicamente visto como o 

maior fator de bem viver, ou seja, da vida desejada.  

É preciso cuidado para que a efetividade não se paute nesses padrões 

idealizados de acesso aos bens. Assim, construir o objeto dessa pesquisa foi um 
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desafio pelas próprias características do tema escolhido: avaliar uma política de 

combate à pobreza por um viés além do econômico, com uma abordagem de 

desenvolvimento focado nas pessoas.  

Esse desafio partiu do pressuposto de que a atividade da Economia Solidária, 

especificamente o PCPR, não poderia ser analisada como fracasso ou sucesso, pois 

os impactos e repercussões do programa são resultados dos arranjos políticos 

locais, bem como das relações de poder dos diversos atores envolvidos.  

Além disso, outro desafio foi o de romper com as análises econômicas 

estruturantes que, de forma viciada, são utilizadas para analisar as ações solidárias 

buscando apenas os aspectos financeiros. 

Este capítulo abordará os recursos metodológicos que foram empregados 

para avaliar a efetividade da política pública de Economia Solidária, demonstrando 

os indicadores que foram construídos especificamente para a microrregião de 

Angicos para nortear a análise dos envolvidos com o PCPR II, fase 2.  

Apresentar-se-á os depoimentos de três segmentos: gestores, assessores 

técnicos e beneficiários, utilizando-os como instrumentos de medição da efetividade, 

uma vez que estes vivenciaram e participaram de todo o processo de construção, 

implantação e desenvolvimento do PCPR II.  

Para, ao final, analisar, à luz das teorias sobre desenvolvimento como 

liberdade, se esse programa atingiu seus objetivos, demonstrando quais foram os 

alcances de efetividade dessa política pública na expansão das liberdades de seus 

envolvidos.  

 

3.1 UMA PROPOSTA METODOLÓGICA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

  

A principal dificuldade metodológica das pesquisas relacionadas à avaliação 

de efetividade está na demonstração dos êxitos e fracassos. Para isso, buscamos 

definir indicadores que pudessem materializar as efetivações, demonstrando o 

impacto da política pública em estudo na vida das pessoas beneficiadas.  

Para Sen (2010), avaliar as capacidades constitui-se como um modo de 

verificar como as pessoas exercem suas escolhas a partir das opções que possuem. 

Essa avaliação se dá de duas maneiras: uma sobre os funcionamentos realizados 
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que correspondem àquilo que a pessoa faz; a outra sobre as oportunidades que ela 

tem, correspondendo à liberdade de poder fazer. Então, avaliar, na visão de Sen, é 

um exercício de valoração que precisa ser entendido sob o prisma das pessoas 

pesquisadas.   

Os indicadores elencados para essa pesquisa demonstram as efetivações 

consideradas mais significativas para a vida dos envolvidos na Economia Solidária. 

Nesse sentido, eles contribuem para identificar tanto as efetivações quanto para 

avaliar a efetividade da política, orientando a pesquisa documental, a coleta e a 

análise dos dados empíricos.  

Um indicador no âmbito acadêmico é o elo entre teoria e a empiria dos 

fenômenos. Ele permite mensurar as dimensões da vida social, sendo um meio de 

constatação do que é vislumbrado e pensado com o que realmente acontece na 

prática. Na perspectiva pública, subsidiam as atividades de planejamento, sendo um 

instrumento de monitoramento da realidade social (JANNUZZI, 2009).  

 Conforme Jannuzzi (2009), um indicador é uma espécie de medida dotada de 

um significado social. É um instrumento que permite verificar/aferir uma dada 

realidade. Como suporte de ligação entre os modelos teóricos explicativos e as 

evidências empíricas dos fenômenos sociais observados, os indicadores não são 

simplesmente números, são uma atribuição de valor das situações sociais. Na 

mesma linha, Armani (2004) diz que eles nos fornecem evidências concretas sobre 

um determinado projeto, medindo, como uma espécie de régua, as mudanças na 

realidade que nos interessa, assim como o percurso das atividades e o alcance dos 

resultados. Kaiano e Caldas (2002) veem os indicadores como instrumentos para o 

controle de gestão da administração pública ou privada, possibilitando comparações 

entre situações, períodos e localidades.  

 Ao medir os êxitos e fracassos de uma determinada política, os indicadores 

são imprescindíveis na elaboração de programas consistentes, pois complementam 

o campo de conhecimento para a formulação de novas políticas. De acordo com a 

classificação dos indicadores de Armani (2004), estamos utilizando o indicador de 

efetividade. As classificações sobre os indicadores de avaliação de projetos sociais 

são: a) indicadores operacionais – que monitoram a evolução do projeto; b) 

indicadores de impactos – que demonstram o alcance dos objetivos do projeto de 

forma geral; c) indicadores de desempenho – indicam os resultados alcançados de 
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acordo com o que foi planejado; e d) indicadores de efetividade – que buscam 

demonstrar até que ponto os objetivos de um programa foram alcançados.  

 É importante destacar que, na perspectiva do desenvolvimento como 

liberdade, a condição de agente livre se confirma quando os participantes 

consideram chegar ao patamar de qualidade de vida almejado. Nesse momento há 

uma elevação da autoestima e um maior envolvimento social. Há uma construção 

simbólica em relação ao tipo de vida que cada participante considera importante.  

 Para Sen (2010), a efetividade do desenvolvimento depende da livre condição 

de agente, condição esta que se relaciona ao fato de que se lhes forem 

disponibilizadas as oportunidades sociais adequadas, os indivíduos são capazes de 

se autoconstruírem e assumirem de forma solidária a condução dos seus próprios 

processos de desenvolvimento. 

Para buscar aferir a efetivação das capacidades e liberdades dos envolvidos 

nas ações solidárias da microrregião de Angicos, foi preciso identificar as mudanças 

que ocorreram na vida dos participantes a partir da sua adesão à Economia 

Solidária. Usando o sentido de efetivação em Sen (1992), buscou-se o quanto as 

práticas estudadas colaboraram para modificar a percepção do ser (beings) e do 

fazer (doing) dos indivíduos envolvidos. Isto quer dizer que, quando as capacidades 

geradas pelas liberdades conseguem extrapolar as necessidades elementares de 

sobrevivência, os indivíduos conseguiram expandir as suas liberdades individuais. 

Para tanto, alguns indicadores foram utilizados, levando-se em consideração 

as liberdades instrumentais encontradas na teoria senniana. No esquema proposto 

(Figura 08), as duas liberdades principais foram as Facilidades Econômicas 

(relacionadas às oportunidades da utilização dos recursos econômicos) e as 

Liberdades Políticas (participação, liberdade de expressão, direitos voltados para o 

sentido de democracia), pois se entende que é por meio da garantia dessas duas 

liberdades instrumentais que as demais poderão ser atingidas.  

Assim, as Oportunidades Sociais (acesso à saúde, educação, habitação etc.) 

e as Garantias de Transparência (inibidoras de corrupção) foram vistas como 

consequência das duas liberdades principais para esse estudo. 

Como complemento, as políticas públicas de Economia Solidária foram 

analisadas como a liberdade instrumental denominada de Segurança Protetora, pois 

os projetos e programas desenvolvidos pelo Prodesenvolvimento no estado do Rio 



137 

 

Grande do Norte (PCPR II) tem o objetivo de diminuir a fome e a pobreza da 

população excluída do mundo do trabalho.  

Exemplificando as categorias e indicadores utilizados nesta pesquisa, segue o 

esquema:  

 

Esquema 1:  Quadro de Indicadores de Efetividade 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 

 Uma vez que o PCPR é visto aqui como uma política pública de Segurança 

Protetora, usamos como indicadores de avaliação de efetividade do programa os 

outros quatro critérios, que segundo Sen (2010), fazem parte das chamadas 
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liberdades instrumentais: 1) Facilidades Econômicas; 2) Liberdades Políticas; 3) 

Oportunidades Sociais e 4) Garantias de Transparência. 

 Consideramos que o programa atingiu uma maior efetividade no indicador 

Facilidades Econômicas quando comprovado que houve aumento da renda das 

famílias envolvidas, seja no valor agregado à renda ou nas oportunidades da 

amortização dos gastos. Ou seja, não se pode pensar que a melhoria econômica 

está somente nos valores arrecadados com a produção, pois na agricultura familiar o 

sustento por meio da sua própria produção é a garantia de sobrevivência e do 

consumo dos outros itens que vão além da alimentação. Assim, o maior grau de 

efetividade aqui está relacionado à capacidade de poder ir além do próprio sustento.  

 Como estamos falando em Economia Solidária, o segundo indicador, 

Liberdades Políticas, é uma referência fundamental para o desenvolvimento das 

ações coletivas. Isso inclui a capacidade de participação e de escolha no seu 

sentido democrático. Assim, o PCPR II, na sua segunda fase, teve mais ou menos 

efetividade se oportunizou o envolvimento dos seus participantes, possibilitando que 

estes pudessem fazer suas escolhas de forma coletiva e organizada.  

 Considerando que é a partir da melhoria da renda e da garantia de 

participação democrática que os outros dois indicadores possuem mais chances de 

se emancipar, o indicador sobre as Oportunidades Sociais foi mais ou menos 

efetivado quando os beneficiados tiveram acesso além dos serviços públicos. No 

caso especifico aqui, considera-se o acompanhamento técnico, as capacitações e 

formações sobre a produção, palestras e cursos relacionadas às demandas das 

comunidades como saúde, educação, questões ambientais e Economia Solidária, 

além da melhoria da infraestrutura que o programa proporcionou como o acesso à 

água, saúde, educação, cultura etc. Outro fator que indicou as oportunidades sociais 

foi com relação à percepção dos participantes sobre a Economia Solidária e a 

aplicação de seus princípios.  

O último indicador Garantias de Transparência, diz respeito à inibição da 

corrupção e ao acesso à informação. O PCPR é um programa que investiu recursos 

financeiros diretamente nas associações beneficiadas. Houve mais ou menos 

efetividade garantindo transparência se, enquanto empreendimento solidário, os 

balanços financeiros fossem aprovados, se os participantes tivessem acesso aos 

dados financeiros, aos valores investidos e aos resultados do programa.  
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 A abordagem mais adequada para o proposto neste estudo foi a pesquisa 

qualitativa, uma vez que se buscam os impactos e efeitos em termos das 

efetivações na vida dos beneficiários das políticas públicas de Economia Solidária 

da microrregião de Angicos/RN. A pesquisa do tipo qualitativa possibilita a 

investigação e análise crítica dos fenômenos sociais a partir da sua contextualização 

histórica e da construção social dos fenômenos existentes (RICHARDSON, 2008). 

 Para uma melhor compreensão do processo metodológico da pesquisa e de 

seus resultados, passa-se a registrar o detalhamento de sua realização,  

compreendida em três grandes momentos: levantamentos bibliográficos e 

documentais, levantamento empírico e análise qualitativa dos dados.  

 A pesquisa bibliográfica foi apresentada na forma de problematização da 

literatura, trazendo os principais autores e seus conceitos sobre o desenvolvimento, 

Economia Solidária, políticas públicas e avaliação das políticas públicas. Essas 

categorias analíticas são a base da análise desse estudo, uma vez que 

possibilitaram a apresentação do quadro de referências teórico-metodológicas do 

campo empírico, tendo como momento relevante a construção dos indicadores de 

avaliação, constituindo um dos elementos diferenciais desta presente tese. 

 A pesquisa documental também foi utilizada por meio dos dados estatísticos e 

análises dos órgãos estatais como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, SEPLAN - Secretaria Estadual de Planejamento, Secretaria Estadual da 

Economia Solidária e demais entidades de estudo focadas na realidade do 

semiárido: INSA – Instituto Nacional do Semiárido, ASA – Articulação do Semiárido 

Brasileiro e o próprio Ministério do Trabalho através da SENAES – Secretaria 

Nacional da Economia Solidária. Foram levantados e consultados documentos que 

indicaram a situação econômica e social do Rio Grande do Norte e da região, foco 

do campo empírico desta pesquisa.  Buscou-se informações oficiais sobre a 

localização geográfica, as características territoriais com suas influências climáticas, 

as características dos seus recursos naturais e humanos, priorizando os aspectos 

produtivos e as atuais condições de geração de trabalho e renda do Sertão Central 

potiguar. Também se utilizou os relatórios e documentos oficiais sobre a estrutura e 

o processo de organização do programa.  

 A pesquisa de campo, entendida como a obtenção de informações in loco, 

teve três momentos: entrevista com os gestores do PCPR II/RN; entrevistas com os 

assessores técnicos responsáveis por cada município estudado e grupos focais com 
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os beneficiados do PCPR II da microrregião de Angicos. Ocorreu entre os meses de 

abril e outubro de 2014, totalizando sete meses de atividades, onde se buscou 

vivenciar o campo de estudo, colhendo as informações para a avaliação da 

Economia Solidária na microrregião de Angicos. As entidades selecionadas para as 

entrevistas, bem como os técnicos responsáveis, foram colhidas no Portal31 do 

Prodesenvolvimento Solidário, pinçando somente as que obtiveram recursos do 

PCPR II na sua fase 2, no ano de 2010.  

Três importantes segmentos foram ouvidos: gestores, assessores técnicos e 

beneficiários. Com os gestores do PCPR II/RN, buscou-se, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, as informações sobre a construção da política e as estratégias de 

acompanhamento para identificar os objetivos do programa e os seus resultados. 

Em seguida, também através de entrevistas semiestruturadas, os assessores 

técnicos ofereceram uma visão local das contribuições e dificuldades da implantação 

do programa. E por último, ouviram-se os beneficiários, através de grupos focais, 

obtendo-se as reflexões destes sobre o programa, construindo a avaliação da 

política pública de Economia Solidária. 

Metodologicamente, a entrevista semiestruturada é, segundo Richardson, 

(2008) um tipo de estratégia que busca obter do entrevistado o seu ponto de vista 

acerca de um determinado objeto em avaliação, considerando os aspectos mais 

relevantes. As entrevistas seguiram o modelo de entrevista não diretiva, em que o 

entrevistador lança um questionamento e o entrevistado detém a atitude de 

exploração da resposta. Por exemplo: “pode me dizer como vê o desenvolvimento 

da Economia Solidária na região?” O entrevistado a define como quiser, sem se 

submeter a qualquer estruturação pré-determinada. Minayo (2011) afirma que a 

entrevista não diretiva é facilitadora da percepção de significações carregadas de 

afetividades, o que proporciona uma coleta de informações mais profundas.  

A entrevista organizada para os gestores PCPR II/fase2 seguiu um roteiro de 

perguntas norteadoras32. Apesar da existência de um roteiro, esse modelo não é 

fechado, possibilitando maior liberdade ao pesquisador que pode elaborar novas 

questões ou aprofundar as respostas colhidas. Encontrar os gestores do PCPR II 

não foi uma tarefa fácil, pois o programa já havia sido concluído e foi necessário um 
                                                             
31 SENAES. Portal do Programa de Desenvolvimento Solidário do RN. Disponível em: 

www.prodesenvolvimento.rn.gov.br. Acesso em 14, mai, 2014. 
 
32 Apêndice A. 
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profissional que tivesse participado, em especial, da segunda fase do PCPR II. 

Conseguimos conversar com apenas um dos profissionais envolvidos. Com dez 

anos de experiência na área, ele vem atuando junto ao Banco Mundial desde a 

primeira versão da proposta e participou como um dos gestores gerais dessa fase 

em análise. As questões se pautaram nos critérios pré-estabelecidos para avaliar a 

efetividade do PCPR II na sua segunda fase, uma vez que esse é considerado um 

dos primeiros programas voltados especificamente para a Economia Solidária no 

estado do RN. 

Seguindo o mesmo modelo de coleta de informações realizado com o gestor, 

as entrevistas com os assessores técnicos do PCPR II/fase2 se deram de forma 

semiestruturada. Enquanto pesquisa qualitativa, essa técnica possibilita uma 

compreensão dos significados e características situacionais apresentados pelos 

entrevistados (RICHARDSON, 2008). Houve dificuldades em encontrar todos os 

assessores técnicos identificados nos registros do Portal do Prodesenvolvimento 

Solidário, e concluímos os depoimentos com a metade deles. A dificuldade em 

encontrar todos os técnicos que acompanharam a microrregião de Angicos se deu 

pela inexistência de contato pelo distanciamento regional de alguns deles, que estão 

atuando em outras localidades.  

 As entrevistas semiestruturadas33 com os assessores técnicos que atuaram 

na microrregião de Angicos tiveram como objetivo demonstrar a percepção e 

avaliação destes sobre o PCPR II, identificando as dificuldades e conquistas mais 

significantes e os impactos na vida local dos seus participantes. As conversas 

aconteceram nos locais escolhidos pelos técnicos, a maioria aconteceu em seus 

locais de trabalho, num clima descontraído, dando liberdade aos respondentes.  

Segundo a COPES do PCPR II, os técnicos que prestaram serviços ao 

programa são profissionais autônomos, alguns vinculados a organizações 

governamentais e não governamentais, a maioria residindo nos municípios ou na 

região onde estão localizados os subprojetos. Eles possuem formação técnica e 

experiência na elaboração e acompanhamento de projetos, atuando em diversos 

programas de desenvolvimento local como o PRONAF e o Crédito Fundiário, 

articulando-os para garantir diversas fontes de financiamento para as comunidades 

dos seus territórios.  

                                                             
33 Apêndice B.  
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A fala do assessor técnico confirma a informação da COPES sobre a 

experiência desses profissionais e a sua aproximação regional com os subprojetos: 

 

A gente tem um escritório de projetos e trabalha com vários, tipos: crédito 
fundiário, PRONAF etc. Já faz tempo que a gente atua na área e acaba 
conhecido na região (Assessor Técnico do PCPR II/fase2 – Lages, 
entrevista concedida à autora no dia 31/05/2014). 

 

 Na microrregião de Angicos, os assessores técnicos foram escolhidos pelas 

próprias comunidades para escreverem os projetos e colaborar na parte burocrática, 

uma vez que a maioria não detém conhecimento suficiente de modo autônomo para 

conduzir o processo. Perguntamos aos assessores técnicos como se deu esse 

processo de escolha e todos responderam que foi pela proximidade tanto geográfica 

quanto pessoal, como na citação: “Eu já trabalhava com eles, ajudei no projeto de 

compra das terras (Assessor Técnico do PCPR II/fase2 – Pedro Avelino, entrevista 

concedida à autora em 20/09/2014)”. 

Com esse depoimento, observa-se que a maioria desses assessores técnicos 

reside nas proximidades e já prestou outros serviços às associações e ao próprio 

município.  

Eles não dependeram financeiramente dos recursos do PCPR, pois atuam 

como técnicos agrícolas autônomos, executando diversos outros programas 

(PRONAF, Crédito Fundiário, outros). Eles afirmaram que receberam de 2 a 6% do 

valor dos projetos que assessoraram, limitando sua atividade a escrita, prestação de 

contas e apoio às burocracias de implantação. Todos afirmaram que não se 

comprometeram em acompanhar a gestão dos projetos e suas funções se 

restringiram às fases de identificação, elaboração e implantação.   

O Quadro 11 demonstra a organização da aplicação das técnicas de coleta de 

informações: 

 

Quadro 11: Atores Participantes da Pesquisa de Campo. 
PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS 

GESTORES PÚBLICOS 
Total de 01 pessoa 

Gestor do PCPR II fase 2 Coordenação Geral 29/08/2014 

ASSESSORES TÉCNICOS 
Total de 05 pessoas 

Assessor Técnico de Fernando Pedrosa 
Assessor Técnico de Lages 

Assessor Técnico de Angicos 
Assessor Técnico de Pedro Avelino 

Fernando Pedrosa 
 Lages 
Angicos 
Pedro Avelino 

28/08/2014 
29/08/2014 
03/09/2014 
08/09/2014 
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Assessor Técnico de Afosno Bezerra Afonso Bezerra 19/09/2014 
 PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOCAIS 

AGRICULTORES BENEFICIADOS 
Total de 59 pessoas 

 
Município de Angicos 
Município de Lages 
Município de Afonso Bezerra 
Município de Fernando Pedrosa 
Município de Jardim dos Angicos 
Município de Pedra Preta 
Município de Pedro Avelino 
Município de Caiçara do Rio dos Ventos 

 
10 pessoas  
08 pessoas 
12 pessoas 
07 pessoas 
05 pessoas  
06 pessoas 
06 pessoas 
05 pessoas 

 
17/05/2014 
31/05/2014 
02/06/2014 
04/06/2014 
13/06/2014 
14/06/2014 
20/09/2014 
07/10/2014 
 

Fonte: Pesquisa de Campo (2014). 
 

Considerando o universo de todos os agentes ouvidos, obteve-se um total de 

65 pessoas com a aplicação das entrevistas e dos grupos focais. Destes, um foi o 

gestor público, representante do PCPR II, fase dois; cinco assessores técnicos que 

acompanharam o desenvolvimento dos projetos; e 59 produtores rurais dos oito 

municípios da microrregião de Angicos, representantes das entidades que foram 

beneficiadas com o PCPR II na sua segunda fase.   

Para levantar as opiniões dos beneficiários do PCPR II/fase2 utilizou-se a 

técnica dos grupos focais. O objetivo central foi o de levantar informações sobre a 

avaliação dos produtores rurais referentes ao programa. As pessoas entrevistadas 

foram selecionadas pelos registros das associações do Portal do 

Prodesenvolvimento Solidário (SENAES, 2014), que receberam recursos do PCPR II 

na sua segunda fase entre os anos de 2008 e 2010. Foi através dos sindicatos rurais 

de cada município da microrregião de Angicos que chegamos aos representantes 

dessas associações, convidando-os para participarem da pesquisa.  

A descrição socioeconômica destes já foi apresentada no 2º capítulo do 

trabalho. São, na maioria, trabalhadores rurais que se sustentam da agricultura 

familiar com a produção nos moldes tradicionais, pertencentes aos subespaços 

considerados pela visão econômica tradicional como pouco desenvolvida.  

Salienta-se que a escolha do PCPR II, na sua fase 2, se deu porque foi o 

recurso mais recente distribuído pela política pública de Economia Solidária, 

facilitando aos entrevistados recordar as situações vividas, já que se pode 

considerar um tempo passado. Quando se perguntou sobre os programas anteriores 

a este, os entrevistados não apresentaram certezas, confundindo tempo, programas 

e atividades.  
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O grupo focal é uma técnica de pesquisa social que, de acordo com Cruz 

(2002), consiste em analisar um determinado objeto a partir de elementos fornecidos 

por participantes de um mesmo grupo que, estimulados pelo pesquisador, debatem, 

em conjunto, suas impressões acerca de um tema proposto. O objetivo é recolher 

informações a partir da provocação de um debate por meio da verbalização das 

reflexões dos participantes do grupo em análise. Flick (2007) propõe que ele seja 

realizado com seis e no máximo 12 pessoas do público alvo da investigação, para 

que haja participação e interação de todos de forma ordenada. Utilizar um número 

inferior a seis pessoas pode intimidar os participantes, e grupos acima de doze 

pessoas são difíceis de serem gerenciados.  

A aplicação de um grupo focal prevê que as respostas geradas tenham uma 

maior diversidade e profundidade, isto porque há uma sinergia entre os 

participantes, promovendo maior riqueza de detalhes, ultrapassando a soma das 

respostas individuais. Gaskell (2002) considera que essa técnica propicia um debate 

aberto em torno de um tema comum. É muito utilizada para terapia de grupo 

(Tavistock Institute); na avaliação da eficácia da comunicação (Merton; Kendall) ou 

na psicologia social (Lewin), ocupando uma posição intermediária entre a 

observação participante e as entrevistas em profundidade. De forma combinada ou 

isolada, a técnica é preferencialmente adotada em pesquisas avaliativas, podendo 

ser a principal fonte de dados (TRAD, 2009).  

No caso deste estudo, por ser uma pesquisa de cunho avaliativo, a técnica de 

grupos focais foi um importante instrumento de coleta de dados, orientando o campo 

de investigação. Ao dar voz aos beneficiários do PCPR II, além de promover a 

valorização dos participantes, a técnica trouxe uma imagem de respeito e de 

aproximação, fatores importantes para a avaliação de um serviço público ou 

programa.  

O planejamento do grupo focal deve considerar um conjunto de elementos 

que garantam o seu pleno desenvolvimento. O primeiro deles é estabelecer o 

propósito da sessão (TRAD, 2009). No caso desta pesquisa, a forma mais rápida e 

viável para ouvir as 47 entidades envolvidas foi a aplicação da técnica do grupo 

focal, envolvendo os municípios: Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do Vento, 

Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino.  

Os recursos para a técnica do grupo focal é o segundo elemento que precisa 

ser levado em consideração. Ter um espaço confortável, com certa privacidade e 
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sem interrupções externas é importante, uma vez que a técnica corresponde a um 

bate-papo, uma conversa descontraída sobre o assunto. Conseguir agrupar a 

maioria das entidades não teria sido tarefa fácil sem a ajuda dos sindicatos dos 

agricultores de cada município. Além de convocar os representantes das entidades 

selecionadas, os sindicatos disponibilizaram o local para as reuniões.  

Nos oito municípios onde o grupo focal foi aplicado, obteve-se, na maioria 

deles, um espaço adequado. Apenas em Afonso Bezerra o espaço utilizado não teve 

total privacidade, mas avaliou-se que não houve interrupções ou distrações que 

interferissem na dinâmica. Outro benefício dos recursos orientados à prática é a 

disponibilidade de equipamentos tecnológicos:  foram utilizados gravadores de voz 

de alta resolução, garantindo o registro das falas dos participantes. Para 

potencializar a qualidade dos registros, fez-se o uso de câmeras fotográficas, 

notebooks e anotações escritas como recursos adicionais. Tudo em conformidade a 

permissão dos participantes que não discordaram do uso de nenhum dos 

equipamentos citados.  

 

Figura 08: Grupo Focal: Sindicato dos Produtores Rurais de Angicos. 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2014. 
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A Figura 08 demonstra uma imagem aproximada da maioria dos espaços que 

foram utilizados. Como já mencionado, somente no município de Afonso Bezerra o 

espaço ficou a desejar, como demonstrado na Figura 09. 

 

Figura 09:  Grupo Focal: Sindicato dos Produtores Rurais de Afonso Bezerra. 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

O perfil dos participantes de um grupo focal precisa apresentar, segundo Cruz 

(2002), características comuns, associadas à temática central do estudo. A falta de 

homogeneidade pode interferir radicalmente na percepção do assunto. As pessoas 

que participaram dos grupos foram os representantes das entidades selecionadas 

pelo PCPR II na sua segunda fase. Assim, compareceram os agricultores, lideranças 

de suas entidades e regiões que detinham o conhecimento sobre os recursos 

investidos entre 2009 e 2010. É importante destacar que todos se conheciam e que 

colaboraram lembrando as dificuldades e avanços do programa, já que convivem 

lado a lado em suas localidades. Sendo assim, o número de participantes em cada 

sessão foi variado.  

 

Tabela 9: Grupos Focais da Microrregião de Angicos. 
MUNICÍPIO Nº DE PARTICIPANTES 

Afonso Bezerra 12 
Angicos 10 
Caiçara do Rio dos Ventos 06 
Fernando Pedrosa 07 
Lages 08 
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Continuação: Tabela 9: Grupos Focais da Microrregião de Angicos. 
MUNICÍPIO Nº DE PARTICIPANTES 

Jardim dos Angicos 05 
Pedro Avelino 06 
Pedra Preta 05 

Fonte: Dados da pesquisa, sistematizado pela autora, 2014 
 
 
 

Conforme a Tabela 9, verifica-se que os grupos menores foram os de Jardim 

de Angicos e Pedra Preta, e o maior foi o de Afonso Bezerra, ambos por terem 

menor e maior número de associações beneficiadas, respectivamente. Trad (2009) 

aponta que o número de participantes no grupo focal incidirá na sua duração.  

Outro fator de importância é o grau de complexidade e polêmica em torno das 

questões que forem apresentadas. Com os grupos pequenos, entre 5 a 12 pessoas, 

o tempo médio de duração das entrevistas, cronometrado pelos gravadores, foi de 

40 minutos. Em teoria, uma variação de 90 a 110 minutos é o ideal para o emprego 

dessa técnica. É preciso salientar que houve, em todos os municípios, um bate-papo 

anterior e posterior que também foi utilizado como dados para a pesquisa. Além da 

conversa em grupo, vários agricultores falaram sobre a temática no momento do 

cafezinho, na despedida, trocando informações entre os participantes, garantindo 

um clima descontraído, fator fundamental para a obtenção das opiniões que se 

buscava.  

Um fator que colocou em dúvida a continuidade dos grupos focais foi o de 

saturação dos depoimentos. Quando se realizou o sexto grupo, percebeu-se que as 

respostas não apresentavam novidades em termos de conteúdos e argumentos. 

Veiga e Godim (2001) relatam que isso pode ocorrer quando se acredita que a 

estrutura de significados foi assim apreendida. Faltando realizar o debate em dois 

municípios diferentes (Pedro Avelino e Caiçara do Rio dos Ventos), optou-se pela 

realização da técnica, mesmo que as respostas não apresentassem novidades, 

fechando assim o ciclo dos oito municípios da microrregião de Angicos.  

A aplicação dos grupos focais possibilita uma vivência que vai além das 

respostas dos entrevistados. Assim, muitas vezes, os dados relevantes estão nas 

conversas paralelas, nos momentos de confraternização, onde os participantes se 

sentem menos pressionados e no discurso acabam apresentando informações 

relevantes.  

O terceiro elemento de importância para a aplicação da técnica é a 

organização do roteiro de questões que irão nortear a discussão nos grupos. A 
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literatura aponta que esse roteiro deve conter poucos itens e que sejam flexíveis, 

permitindo certa liberdade ao moderador em conduzir o grupo focal, inserindo ou 

excluindo questões não previstas, mas que na conversa, pareçam relevantes 

(TRAD, 2009). As discussões chaves utilizadas nos grupos focais foram divididas em 

três grandes blocos, como demonstrado abaixo: 

 

QUADRO 12: Questões norteadoras dos Grupos Focais da Microrregião de Angicos. 
BLOCO 1: Facilidades 
econômicas 

BLOCO 2: Liberdades 
Políticas 

BLOCO 3: Oportunidades 
Sociais 

1.Qual é a principal fonte de 
renda das famílias, o que é 
produzido nessas 
comunidades? 
 
2.Como esse programa pode 
ajudar na produção e 
consequentemente na renda 
dessas famílias? 
 
3.Como esse programa 
ajudou na organização da 
Economia Solidária desses 
grupos? 
 

4.Como conseguiram aprovar 
o projeto? Quem pensou o 
projeto? Quem definiu o que 
era importante? 
 
5. Qual foi o envolvimento do 
poder público? Tiveram a 
ajuda da prefeitura, do 
governo do Estado, de 
quem? 
 
6. Como aconteceu o 
acompanhamento das obras 
e dos investimentos na 
produção, referentes ao 
PCPR II? 

7.Vocês lembram de ter tido 
alguma capacitação, algum 
curso promovido pelo PCPR 
II? Como se deu? Quem 
participou? 
 
8. Quais foram as 
dificuldades que encontraram 
no desenrolar do programa? 
 
9. Na visão de vocês como o 
PCPR II ajudou a melhorar a 
vida das pessoas? 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, sistematizado pela autora, 2014. 

 

Convém ressaltar que essa lista foi utilizada como um guia para a 

pesquisadora/moderadora dos grupos, não servindo de uma lista típica de 

entrevistas individuais.  

O quarto e último elemento de importância é a aplicação da técnica. Segundo 

o conceito teórico sobre a prática dos grupos focais é necessário uma equipe com 

funções definidas que atuam em dois macro momentos: o durante e o pós-grupo. 

Ter uma equipe facilita a aplicação da técnica, podendo ter suas adaptações em 

função das condições objetivas das sessões, vinculadas à infraestrutura, aos 

equipamentos, ao registro, entre outros aspectos de organização.  

A pesquisadora contou com o apoio de três bolsistas da UFERSA, do PET – 

Conexões Linguagens Comunidades do Campo34. Eles se dividiram nas funções de 

Relator, anotando as falas, observando as posturas dos participantes, como tom de 

voz, gestos, expressões faciais; observador, com a função de avaliar a dinâmica 
                                                             
34

 O PET Conexões Linguagem Comunidades do Campo da Universidade Federal Rural do 
Semiárido é um programa financiado pela CAPES que desenvolve ações a partir de cursos de 
graduação das instituições de ensino superior do País, orientados pelo princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
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observando se houve interação, se compreenderam o intuito da pesquisa, quais 

foram os pontos fracos e dificuldades; e o responsável pelas mídias, cuidando da 

gravação das falas, registrando os momentos com fotografias etc. A própria 

pesquisadora exerceu a função de mediadora, sendo aquela que interagiu com os 

participantes, conduzindo a dinâmica de forma a oportunizar que todos 

participassem e se sentissem à vontade.  

 

 

Figura 10: Bolsistas Colaboradores do Grupo Focal. 
 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2014. 

 

A tarefa de condução do grupo focal exige do moderador habilidades 

específicas no manejo das discussões em grupos (TRAD, 2009, GASKELL, 2001). A 

pesquisadora/moderadora exerceu a função a contento, uma vez que tem 

experiência na a aplicação de dinâmicas de grupo, tanto nas suas atividades com os 

Movimentos Sociais, quanto na sua ampla experiência de docência. O moderador 

deve conduzir as discussões de modo a manter o foco, sem negar aos participantes 

a possibilidade de expressar-se espontaneamente, dando voz aos mais tímidos e 

controlando os mais expansivos. O importante é garantir um espaço onde as 

opiniões sejam expressas pelos participantes, sem a interferência dos juízos de 
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valores do moderador.  Durante todas as aplicações dos oito grupos, os bolsistas 

ajudaram na condução da técnica, alternando-se nas funções descritas.  

O momento pós-grupo foi o de avaliação de cada dinâmica aplicada. Os 

bolsistas, juntos à pesquisadora, debateram se a dinâmica foi bem aplicada, 

elencando as falhas e acertos, registrando tudo nas gravações e nas anotações 

feitas durante o processo. Isto garantiu que a condução de todos os grupos fosse 

rigorosamente observada, possibilitando o sucesso do emprego da técnica.  

Na comparação entre as entrevistas individuais e as de grupo, os informantes 

no modelo individual tendem a dar respostas “prontas”. Já na presença do grupo 

alguns sujeitos reelaboram suas colocações, pois há a possibilidade dos demais 

complementarem as informações ou colocar em discussão as respostas dadas. 

Gaskell (2002) enfatiza que o grupo focal é mais eficaz porque demonstra o 

consenso e divergências dos participantes, o pesquisador pode perceber as 

metáforas nas falas, entonações e comportamentos que muitas vezes são 

reveladores. Outra vantagem destacada por Trad (2009) está relacionada ao tempo, 

rapidez e baixo custo para a coleta dos dados. Tomando essa pesquisa como 

exemplo, entrevistar cada uma das 46 associações inviabilizaria a mesma.  

As desvantagens citadas pelos autores aqui apresentados referem-se a 

problemas como dificuldades em articular a presença dos envolvidos, dificuldades 

em garantir anonimato e a possibilidade de perda do controle no momento da 

dinâmica, desviando o foco da temática. Contudo, essa técnica se apresenta 

extremamente eficiente no âmbito das pesquisas avaliativas, especialmente nos 

estudos de análise de implantação de programas governamentais (GASKELL, 

2002). Nesse estudo, a técnica de grupos focais se apresentou como um espaço 

privilegiado de debate e trocas de informações sobre o PCPR II na sua segunda 

fase. Seu formato estimulou as discussões entre os participantes e o tema abordado 

pode ser mais problematizado que numa situação de entrevista individual.  

As entrevistas e os grupos focais foram realizados e analisados, norteados 

pelos indicadores apresentados, sendo todas gravadas e transcritas. Também foram 

analisados, tendo em vista a sua importância para a técnica de grupos focais, os 

elementos não textuais, como gestos, pausa nas falar e interrupções, elementos 

esses que foram registrados pela equipe durante as entrevistas.  

Enquanto pesquisa qualitativa, as técnicas de entrevista e grupos focais 

possibilitam uma compreensão dos significados e características situacionais 
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apresentadas nas falas dos entrevistados (RICHARDSON, 2008). Como método de 

análise do material levantado, utilizamos a análise de conteúdo. Ela é utilizada como 

instrumento de estudo e análise em investigações do tipo qualitativo, buscando 

extrair do discurso os aspectos mais relevantes (RUSSO, 2008). Quanto estudo da 

linguagem aplica-se à descrição objetiva e sistemática dos conteúdos de 

comunicação, de forma que no presente estudo contribuiu para uma melhor 

compreensão da temática proposta. 

Explicado todos os procedimentos adotados na aplicação das entrevistas e 

dos grupos focais, segue agora a análise dos resultados colhidos, utilizando os 

indicadores elaborados para essa pesquisa. 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS PROJETOS DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA DA MICRORREGIÃO DE ANGICOS. 

 

 Será apresentada neste item a Avaliação da Efetividade da Economia 

Solidária na microrregião de Angicos, através do Programa de Desenvolvimento 

Solidário – PCPR II, na sua segunda fase. O propósito aqui é o de verificar se o 

programa atingiu os seus objetivos, repercutindo positivamente na qualidade de vida 

das pessoas das associações e comunidades beneficiadas. Apoiados nas reflexões 

de Amartya Sen (1993, 1998, 2010) para o qual o importante, neste caso, é perceber 

se houve como resultado de uma política pública a expansão das capacidades de 

liberdades.  

Para Sen (1993) as efetivações estão nas conquistas dos indivíduos para 

alcançar padrões de expansão de qualidade de vida. Nas palavras do autor: “(...) 

uma efetivação é uma conquista de uma pessoa: é o que ela consegue fazer ou ser 

e qualquer dessas efetivações reflete, por assim dizer, uma parte do estado dessa 

pessoa.” (SEN, 1993, p 317). Assim como conquista, as efetivações refletem o 

estado da pessoa, demonstrando a superação das privações como movimento que 

impulsionam o exercício, na condição de agentes, da expansão das capacidades e 

liberdades.  

As privações, na teoria senniana são tudo aquilo que dificulta ou impossibilita 

a realização das escolhas de vida das pessoas.  Ou seja, a deficiência econômica, a 

não participação política, o não acesso aos serviços públicos, geram privações como 
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fome, analfabetismo, coação política. Essas carências são na verdade, privações de 

liberdades, que limitam ou impedem as ações dos indivíduos. Para Sen (2010), é 

preciso remover as fontes dessas privações para que o desenvolvimento aconteça. 

Quando se remove uma privação pode-se dizer que se gerou uma efetivação, 

porque o indivíduo consegue fazer suas próprias escolhas sobre seu modo de viver 

e ser. Uma efetivação abre as portas para as outras, criando as oportunidades de 

ampliação de liberdades e possibilidades de escolhas materiais como: comer, beber, 

se locomover, participar da vida comunitária e das escolhas subjetivas como: 

autoestima, conquista da cidadania, valorização, como sujeito da sua própria vida.  

As políticas públicas são interpretadas, nesta tese, como ações que podem 

ampliar, em menor ou maior proporção, as capacidades dos indivíduos e assim, 

expandir suas liberdades nos diversos âmbitos da vida social. Lembrando o que diz 

Costa (2010), as políticas públicas de cunho social têm a intenção de diminuir as 

restrições que foram geradas nas sociedades de mercado. As políticas públicas de 

Economia Solidária, como políticas de cunho social, fomentam a organização 

produtiva e política inserindo seus participantes no sistema socioeconômico através 

da geração de renda e a autogestão contribuiu para aumento de suas liberdades 

política. O grande desafio está em mensurar até que ponto esses agentes 

participantes conseguiu expandir suas capacidades.  

 Avaliar uma política pública implica, segundo Arretche (2007) em examinar as 

mudanças efetivas nas condições de vida da população atingida pelo programa em 

avaliação. A autora diz que as avaliações mais comuns medem a quantidade dos 

serviços, mas não demonstram a qualidade deles. Em suas palavras:  

 
O objetivo de avaliar resultados – e não a oferta de serviços – implicava 
selecionar indicadores que produzissem um retrato do impacto da oferta de 
serviços, evitando, portanto, o emprego dos tradicionais indicadores de 
cobertura que medem se os governos estão produzindo serviços, mas 
dizem pouco sobre a efetividade dessas ações. Além disso, entendemos 
que um sistema eficiente de avaliação de resultados deve medir o impacto 
de ações que estejam efetivamente ao alcance dos governos (ARRETCHE, 
2007, p. 48). 

 

Os tradicionais indicadores de cobertura citados pela autora são, por 

exemplo, a renda, a riqueza, os índices de analfabetismo, esses não demonstram a 

efetividade das ações, ou seja, quais foram seus impactos ou o seu alcance. Nesse 

modelo os esforços dos governos não são captados, não demonstram os empenhos 

para a promoção do bem-estar. Como exemplo, a autora diz que investimentos na 
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qualidade dos serviços de educação básica tendem a ter pouco impacto sobre o 

número de analfabetos. Relacionando com o tema deste estudo, as políticas 

públicas de Economia Solidária se avaliadas pelos indicadores de renda não 

demonstrarão os esforços feitos para aumento da mesma.  

É certo que avaliar é atribuir um valor, medir de alguma forma, mas Arretche 

(2007) chama a atenção para a necessidade de se construir modelos de avaliação 

que demonstrem como resultados não somente os indicadores quantitativos, 

estatísticos, mas também a relação destes com o desempenho dessas ações. A 

avaliação da efetividade de uma política pública demonstra como ela foi aplicada e 

também a qual foi a sua credibilidade.  

Draibe (2001) diz que as atividades de avaliação de políticas pressupõem um 

conjunto de escolhas, por parte do avaliador que conduzirá a avaliação. Essas 

decisões são chamadas de estratégias de avaliação que organizam as decisões 

metodológicas da investigação. Teoricamente, na visão da autora, pode-se avaliar 

tudo, desde os projetos e programas até as políticas públicas mais abrangentes. 

Com distintos objetivos, elas podem estar relacionadas aos meios, condições, 

resultados ou impactos, por isso que se utiliza o termo pesquisa de avaliação para 

evidenciar a produção de um novo conhecimento científico, a partir de um estudo de 

avaliação das políticas públicas.  

Neste caso, escolheu-se avaliar um programa específico de políticas pública 

voltada a Economia Solidária, o PCPR II na sua segunda fase. A justificativa dessa 

escolha deve-se ao fato de ser este programa um dos primeiros voltados ao fomento 

da Economia Solidária no estado do RN.  

As pesquisas de avaliação podem acontecer durante as fases de sua 

preparação e implantação, também referidas como diagnósticos ou avaliação de 

processo, ou como em nosso caso, após a conclusão do programa, buscando a sua 

efetividade. Para este estudo a efetividade da política em análise se dá por meio da 

investigação de seus resultados, sendo então classificada como uma avaliação de 

resultados (DRAIBE, 2001).  

É importante relembrar que Armani (2004) diz ser de extrema importância nas 

avaliações de políticas públicas a utilização de indicadores capazes de demonstrar 

seus resultados. De acordo com sua classificação o índice mais adequado para o 

estudo aqui proposto, é referente à efetividade, por apresentar o grau de alcance de 

um determinado programa.  
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Essa pesquisa de avaliação se pautou na percepção dos agentes locais: 

gestores públicos, assessores técnicos, associações rurais beneficiadas, todos 

envolvidos com o programa de combate à pobreza rural da microrregião de Angicos. 

Além da observação de campo com visitas a algumas propriedades, com os 

depoimentos e participação das lideranças dos Sindicatos Rurais dos municípios e 

técnicos da EMATER.  

As políticas de fomento à Economia Solidária são entendidas como 

ações/intervenções do Estado e governo, materializadas em projetos que possuem 

como principal objetivo a expansão das liberdades econômicas e políticas dos seus 

participantes. A efetividade está em encontrar os impactos e conquistas no sentido 

da ampliação ou não de escolhas de atividades e de modo de ser e viver dos 

envolvidos. 

Como avaliar não foge da premissa de expressar valores utilizou-se quatro 

indicadores de efetividades, inspirados na teoria de Amartya Sen sobre as 

liberdades instrumentais: 

 Facilidades Econômicas; 

 Liberdades Políticas; 

 Oportunidades Sociais; 

 Garantias de Transparência. 

 

Assim, o grau de efetividade de cada indicador foi classificado como alto, médio, 

baixo e não efetivo levando em conta a interpretação dos seus agentes 

participantes.  

Como uma forma de visualização direta dos resultados dessa avaliação, 

organizou-se o seguinte esquema:  

 

Esquema 2:  Escala de Efetividade do PCPR II fase 2. 
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Fonte: Organizado pela autora. 

 

 

Uma efetivação significa conquistar uma capacidade, neste caso, a principal 

expansão deve ser a econômica e a política, porém essas duas capacidades abrem 

um leque de outras oportunidades - as sociais e a garantia de transparência - como 

o acesso a capacitações e formações sobre a produção, incentivo ao estudo, 

aumento das cobranças em relação ao poder público ou incentivo a participação de 

forma coletiva e solidária.  

 É importante lembrar que para Sen (2010) as capacidades são construídas, 

permeadas pelo sentido do desenvolvimento como liberdade e precisa ser avaliada 

levando em consideração o que foi realizado e também o que poderá ser num futuro 

próximo, pois as ações criam um conjunto de capacidades, que no momento podem 

ainda não ter se realizado, mas que existem as oportunidades para acontecerem. 

 Assim, o desenvolvimento como liberdade acontece quando se consegue 

demonstrar o grau de diminuição ou a total eliminação das privações. Quando se 

consegue comprovar que houve uma ampliação das capacidades dos indivíduos, 

isso quer dizer que a Política em questão foi capaz de torná-los mais capazes de 

agir em busca das mudanças pessoais e coletivas. No caso da Economia Solidária, 

a principal expansão é a econômica e a política, contudo o alcance dessas duas 

capacidades possibilita a ampliação de oportunidades sociais que vão além dos 

serviços públicos e ainda às liberdades expandidas acabam por proporcionar o 
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sentido e a necessidade de inibir a corrupção e, portanto, aumentar as cobranças 

para a garantia de seus direitos. 

 As descobertas feitas a partir desse estudo demonstram que alguns 

resultados encontrados não são óbvios quanto uma análise baseada apenas em 

estatísticas, ao contrário, são complexos e evidenciam os anseios e expectativas 

dos atores locais a respeito dos programas de incentivo a Economia Solidária. A 

microrregião de Angicos é um subespaço pouco estudado, os próprios entrevistados 

se sentiram valorizados por poderem contribuir com a pesquisa.  

Nesse sentido, os resultados serão apresentados distribuídos nos quatro 

indicadores de efetividade.  Em primeiro, apresentaremos a descrição do programa 

como Segurança Protetora demonstrando seus objetivos e sua organização geral. 

Depois, cada indicador será apresentado, demonstrando o grau de efetividade a 

partir da visão dos três segmentos dos agentes participantes, para chegar à 

conclusão sobre a efetividade dessa política pública e em que medida houve a 

ampliação das capacidades e liberdades. 

 
 
3.2.1 O PCPR II, fase 2, como Segurança Protetora.  

 

Considerando que uma avaliação de resultados depende do que foi 

planejado, se faz necessário analisar os documentos oficiais que descrevem sua 

organização. Desta forma, iniciou-se a análise com a comparação dos objetivos e 

funcionamento apresentados no projeto central do programa. Lembrando que o 

PCPR II na sua segunda fase terá efetividade sempre que possibilitar efetivações na 

vida das pessoas beneficiadas pelo programa.  

 O modo como o sistema econômico capitalista está organizado acaba por 

gerar um conjunto de vulnerabilidades que afetam uma quantidade significativa da 

população. Para impedir que essa população afetada seja reduzida, nas palavras de 

Sen (2010, p.60) “(...) à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à 

morte”, há um conjunto de ações promovidas pelas instituições públicas ou privadas. 

Essas ações são vistas como medidas de emergência para proteger essa parcela da 

população. Uma vez planejada para combater a pobreza rural, o PCPR foi 

interpretado neste estudo como uma política pública de Segurança Protetora.  
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Citando Sen (2010, p. 60): “(...) A segurança protetora é necessária para 

proporcionar uma rede de segurança social, impedindo que a população afetada 

seja reduzida a miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e morte”. 

Percebe-se, assim, que as ações governamentais são uma forma de assegurar os 

níveis mínimos de sobrevivência da população. Como exemplo, temos diversas 

ações institucionalizadas que garantem certa proteção social como benefícios aos 

desempregados (seguro desemprego), suplementos de renda (Bolsa família, Bolsa 

creche etc.), distribuição de alimentos (cestas básicas), incentivos à criação, 

alternativas de geração de renda (microcréditos, financiamentos) entre outros. 

 Para Sen (2010) a criação de oportunidades sociais e as políticas de acesso à 

saúde, educação, segurança, moradia e emprego não podem ser encarados como 

um tipo de luxo que apenas os países mais ricos podem dar. Assim, as ações do 

Estado tem importância decisiva na garantia da expansão das liberdades dos 

indivíduos.  

 O PCPR é um programa governamental de combate à pobreza a rural, visto 

como a terceira geração de projetos financiados pelo Banco Mundial. Ele foi a 

continuação do programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PAPP) e sua 

principal diferenciação foi a gestão independente das comunidades rurais na 

implementação e operacionalização dos investimentos.  

A segunda fase – PCPR II seguiu o mesmo modelo das fases anteriores com 

uma única diferenciação, a intenção de organizar um Programa de Desenvolvimento 

Solidário. Oficializada através do Acordo de Empréstimo 4667-BR35, firmado entre o 

Governo do Rio Grande do Norte e o Banco Mundial, teve o intuito de atender as 

comunidades mais pobres do estado, constituídas de pequenos produtores rurais, 

assalariados, arrendatários, posseiros e artesãos organizados em torno de objetivos 

comuns, localizados em municípios com até 7.500 habitantes ou em comunidades 

rurais localizadas no interior do estado.  

Organizado sob a mesma forma das versões anteriores, com três 

componentes: Subprojetos Comunitários geridos pelas organizações representativas 

das comunidades proponentes, escolhidas pelos Conselhos Municipais. 

Desenvolvimento Institucional com a função de organizar capacitar os Conselhos 

Municipais e prestar assessoria técnica para as comunidades. Administração, 

                                                             
35 Decreto Nº 18.865 de 07 de fevereiro de 2006. DOE Nº. 11.166. Disponível em: 

www.gabinetecivil.rn.gov.br/acess/pdf/dec18.866.pdf. (RIO GRANDE DO NORTE, 2014).  
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supervisão, monitoramento e avaliação do Projeto com a função de implantação do 

programa no RN, sistematizando as informações e realizando a avaliação de 

desempenho. 

Segundo os dados apresentados no Relatório PCPR II/EDF (BRACERAS et 

all. 2005)36, o objetivo principal do projeto foi o de contribuir para a redução da 

pobreza rural, mediante: 

    

a) provisão de investimentos de infraestrutura básica de natureza 
econômica e social e de oportunidades de geração de renda, que 
satisfaçam às necessidades mais urgentes e prioritárias; 
b) descentralização progressiva dos processos de decisão, fazendo da 
participação dos beneficiários o eixo central da estratégia de implementação 
dos investimentos financiados pelo Projeto; 
c) participação social local, das comunidades e dos poderes públicos 
municipais, para a definição e financiamento dos investimentos prioritários; 
d) viabilização de mecanismos econômica e socialmente eficientes de 
alocação de recursos públicos (municipais e estaduais), para atendimento 
às camadas mais pobres do meio rural, os quais possam ser 
"internalizados" pelas administrações públicas após o término do Projeto 
(BRACERAS et all, 2005, p. 19).  

 

 Nota-se que os objetivos principais para o combate à pobreza rural foram os 

investimentos em infraestrutura para a produção e a garantia da participação das 

comunidades, poderes públicos e sociedade civil nos processos decisórios de forma 

coletiva. Essa informação também apareceu na conversa com o gestor entrevistado, 

ficando evidente que a principal meta do PCPR foi econômica e política:  

 

Acredito que o PCPR cumpriu o seu papel: primeiro por fomentar a 
organização e o empoderamento da sociedade civil para poderem 
acessar as políticas públicas e também com a infraestrutura 
produtiva, financiando tanto a eletrificação rural, que aconteceu no 
primeiro e o abastecimento de água com pequenas adutoras, 
barragens, poços, na segunda fase (Gestor público do PCPR II/fase2, 
entrevista concedida a autora no dia 29/08/2014). 

 

 

Esta fala demonstra que o programa foi pensando não somente nas questões 

econômicas, objetivando a promoção do envolvimento e da participação dos agentes 

                                                             
36 Esse levantamento foi realizado por amostra estatisticamente representativa do universo dos 

subprojetos do PCPR II e de suas respectivas famílias beneficiárias, complementada com entrevistas 
realizadas com os dirigentes dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e com as 
Associações Comunitárias (BRACERAS et all, 2005). 
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locais, garantindo o aumento da autonomia em relação aos processos tradicionais 

de condução das políticas públicas que se concentram nos Estados.  

 O documento oficial de implantação do Programa descreve a utilização de 

conceitos contemporâneos de gestão pública como governança e gestão social do 

desenvolvimento. Ambos partem da premissa de que o poder deve ser 

compartilhado ou gerado da ação coletiva, numa articulação entre indivíduos e 

sociedades (FISHER, 2002). Na prática, isso se deu através de discussões públicas 

oportunizadas pelos Conselhos Municipais e pelas assembleias das associações 

envolvidas, garantindo a participação de todos os segmentos sociais de forma 

democrática.  

 Em relação aos investimentos, de forma geral, o Gráfico 5 demonstra a 

divisão dos subprojetos:  

 

Gráfico 5: Distribuição dos subprojetos no universo do PCPR II/RN. 
 

 
 

Fonte: PCPRII (p. 20, 2008) Relatório dos Subprojetos Aprovados. 

 

As informações do gráfico demonstram que a maioria dos investimentos do 

PCPR II no estado potiguar se deu nos subprojetos voltados para a produção com 

55%, os subprojetos de infraestrutura aparecem com 36% e 9% estão relacionados 

aos subprojetos sociais.  

Os investimentos em infraestrutura são encarados pelos registros avaliativos 

do programa como um reforço a produção. Juntos, infraestrutura e produção 

contribuíram para a geração de renda e criação de novos postos de trabalho 

(BRACERAS et all, 2005).  
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Pode-se ver que, seguindo as análises do PCPR II fase 2 (2008) as regiões 

foram divididas em: Alto Oeste, Central, Litoral Norte, Litoral Sul, Médio Oeste, 

Potengi, Seridó e Trairi, conforme a Tabela 10: 

 

Tabela 10: Quantitativo dos financiamentos do PCPRII, fase 2 no RN. 

REGIÃO TIPOLOGIA Nº DE  
SUBPROJETOS 

Nº FAMÍLIAS VALOR (R$) 

ALTO OESTE Infraestrutura 68 3.937 4.345.396,57 
 Produtivo 36 889 1.595.844,13 
 Social 2 114 126.302,68 
 Total  106 4.940 6.067.543,38 
CENTRAL Infraestrutura 21 2.011 1.190.280,97 
 Produtivo 53 1.862 2.781.883,32 
 Social 7 597 498.111,11 
 Total  81 4.470 4.470.275,40 
LITORAL SUL Infraestrutura 8 421 546.381,51 
 Produtivo 94 2.877 4.636.905,93 
 Social 14 1.143 797.020,17 
 Total  116 4.441 5.980.307,61 
MEDIO OESTE Infraestrutura 64 3.829 4.411.624,25 
 Produtivo 47 1.152 2.315.205,08 
 Social 12 1.365 761.534,75 
 Total  123 6.346 7.488.364,08 
POTENGI Infraestrutura 7 859 585.203,82 
 Produtivo 57 1.123 2.582.808,73 
 Social 6 396 361.661,18 
 Total  70 2.378 3.529.673,73 
SERIDÓ Infraestrutura 49 1.673 3.119.531,61 
 Produtivo 51 1.539 2.774.581,66 
 Social 8 523 488.814,16 
 Total  108 3.735 6.382.927,43 
TRAIRI Infraestrutura 45 1.874 2.719.325,51 
 Produtivo 68 1.860 3.054.009,00 
 Social 8 391 494.188,74 
 Total  121 4.125 6.267.523,25 

 
 TOTAL GERAL 801 34.872 44.467.669,94 

Fonte: PCPR II fase 2 (2008, p.9). 

 

A região Central obteve um financiamento de R$ 4.470.275,40, abaixo da 

maioria das demais regiões. E levando em conta o número de famílias beneficiadas, 

a região em destaque possui um quantitativo semelhante as outras, que 

apresentam-se na faixa de 4 mil famílias. Essa diferença nos valores investidos é 

explicada pela organização das associações que conseguiram apresentar seus 

projetos nos prazos e normas estipulados. 

Segundo as informações retiradas do Portal do Desenvolvimento Solidário, a 

microrregião de Angicos possui mais da metade dos subprojetos concentrados na 



161 

 

área produtiva. Das 47 entidades levantadas, 25 são produtivas (53,2%), 19 

destinaram os recursos para a infraestrutura (40,4%) e 03 para o social (6,4%).  

A concentração dos subprojetos da microrregião de Angicos na área produtiva 

(53,2%) não se diferencia dos índices gerais do estado. Em relação aos 40,4% 

investidos em infraestrutura, eles também refletem o padrão geral apresentado, pois 

os recursos foram destinados para o abastecimento de água com a construção, 

ampliação ou reformas de açudes, construção de barragens, implantação de 

adutoras e perfuração de poços tubulares.  

Na avaliação do PCPR II a infraestrutura e a produção são vistas como os dois 

principais fatores de impactos na geração de renda. Assim, também se observa que 

na região estudada os investimentos nos dois setores citados reforçaram o aumento 

da renda das famílias beneficiadas. Tanto o investimento em animais, quanto os 

voltados para a obras hídricas favoreceram o aumento da produtividade da região. 

Apenas três associações optaram por investimentos em infraestrutura diferentes 

do abastecimento de água:  

 Grupo de Idosos São Sebastião de Caiçara do Rio dos Ventos, com 

Ampliação do Centro de Artesanato, 

 Colônia de Pescadores z-65 de Fernando Pedrosa, com a construção de 

sala para a apicultura, 

 Associação de Produtores de mel de Lages, com a construção de Centro 

de Capacitação.  

Na microrregião em foco, dos subprojetos produtivos os que ganharam 

destaque foram os referentes à bovinocultura, e caprinovicultura, confirmando a 

vocação da região para a criação de animais.  

Os dados do levantamento nos relatórios sobre PCPR (BRACERAS et all, 

2005) apontaram que o índice de cobertura do programa não foi o esperado, 

atendendo somente 23% da população total do RN. Esse índice, o ICP – Índice de 

Cobertura do Programa é um cálculo do número da população atendida em relação 

à população potencialmente beneficiária. Esse baixo aproveitamento é encarado 

como uma das limitações dos projetos de combate à pobreza rural, pois os recursos 

para esse tipo de programa ainda são baixos e a opção dos governantes é a 

integração das demais políticas públicas para alcançar a massa dos pobres rurais. 

Os dados da avaliação de 2005 (PCPR I) se repetiram no PCPR II, fato que foi 
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relatado pelos assessores técnicos que afirmaram existir outros programas com 

maiores recursos como os microcréditos, PRONAF, Garantia Safra etc.  

Observou-se aqui que a intenção tanto dos governantes, quanto dos 

produtores está focada no aumento da produção. Essa é uma das constatações de 

que os esforços foram concentrados na visão desenvolvimentista tradicional, com o 

foco voltado ao lucro, ao crescimento das vendas, ao melhor preço de 

comercialização. Isto que dizer que apesar de nomear o PCPR II como um programa 

de fomento à Economia Solidária, as atividades e ações desenvolvidas localmente 

empregaram a lógica do modelo de produção do mercado tradicional. Isso se dá 

pelo desconhecimento pleno do que venha a ser a Economia Solidária, pois as 

respostas dos entrevistados sobre o que ela significa não apresentou um conjunto 

de noções básicas suficientes sobre o tema para poder afirmar que os princípios das 

ações solidárias são entendidos e incorporados nas práticas abordadas.  

Sobre isso o gestor entrevistado ressaltou:  

 

Todo o foco do investimento foi destinado às associações, em tese 
elas são entidades de Economia Solidária, embora em relação ao 
conceito nem todas se apropriaram disto. (Gestor público do PCPR 
II/fase2, entrevista concedida a autora no dia 29/08/2014). 

 

Evidencia-se neste depoimento que o PCPR II partiu da consideração de que 

ao estarem constituídas no modelo associativo ou cooperativo, estas associações já 

pertenceriam a Economia Solidária, Mas, na prática o que se pôde observar in loco é 

que a maioria das associações da microrregião desconhecem o significado e os 

princípios das ações solidárias. Nesse ponto, não houve transformação das práticas 

produtivas ou comerciais. E como será demonstrado, apesar do programa ter sido 

direcionado para a Economia Solidária, não houve nenhuma capacitação ou cursos 

para garantir a sua efetiva aplicação.  O baixo investimento em ações sociais e 

culturais é o reflexo dessa visão de desenvolvimento focado no tradicional.  

Como este item está direcionado para a Segurança Protetora e sendo ela 

uma política pública de Economia Solidária, relembra-se França-Filho (2006) com os 

seus dois modelos de concepções para as políticas públicas, a insercional-

competitiva e a sustentável-solidária. A primeira são as estratégias políticas voltadas 

para a lógica do negócio produtivo: a qualificação profissional, as práticas 

empreendedoras, ao incentivo dos micro e pequenos empresários. A segunda está 

centrada nas necessidades dos circuitos socioprodutivos, preocupando-se com a 
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organização produtiva, mas não deixando de fora as questões sociais e culturais das 

localidades.  

O PCPR II foi pensado e organizado na concepção sustentável-solidária, pois 

promoveu a escolha democrática dos beneficiados, incentivou a atuação dos 

Conselhos Municipais, investiu na geração de trabalho e renda, procurou o 

desenvolvimento de forma local, privilegiando as iniciativas populares. Contudo, ao 

chegar às comunidades, a sua implantação acabou sendo entendida como a 

insercional-competitiva, pois as pessoas envolvidas, principalmente os assessores 

técnicos e os produtores rurais estão acostumados a organizarem suas ações na 

lógica mercantil. Os depoimentos e posturas dos envolvidos na microrregião de 

Angicos demonstraram essa mescla. A prática está voltada para a competição, para 

o mercado e os princípios solidários são mais fortes no discurso, principalmente 

quando ele é uma das condições para se ter acesso aos investimentos públicos. 

O gestor entrevistado disse que as conquistas do PCPR II foram singelas, 

pois o grau de cobertura do programa foi restrito quando comparado à população 

pobre do RN e que esses avanços é uma situação localizada. Comentou que ainda 

é preciso investimentos físicos e de capital humano para que essas melhorias 

possam ser vistas como generalizadas. 

 Este argumento reforça a análise que confirma que, mesmo sendo o PCPR II 

na sua segunda fase pensada na perspectiva da Economia Solidária, os indicativos 

mais evidentes da fala do gestor são os relacionados aos índices quantitativos 

referentes à renda. Arretche (2009) diz que é comum encontrarmos nas avaliações 

de políticas públicas a tendência em valorizar as medições quantitativas gerais, 

desprezando os esforços realizados para a obtenção desses índices. Quando o 

gestor diz que na comparação global as conquistas não causaram grandes impactos 

nos índices de pobreza do estado, ele está demonstrando essa tendência.  

As avaliações de efetividade buscam demonstrar o grau de desenvolvimento 

e nesse contexto, o PCPR II obteve uma avaliação de efetividade positiva. Desta 

forma pode-se afirmar que, na avaliação geral realizada pelos gestores do PCPR II 

fase 2,  no sentido da Segurança Protetora, houve um grau de efetividade alto, pois 

há comprovações da melhora de qualidade de vida das pessoas beneficiadas, por 

proporcionar avanços econômicos, mas também, políticos. 

Como um resumo dos quatro indicadores utilizados nesse estudo para avaliar 

a efetividade do PCPR II, fase 2, demonstra-se a sua classificação geral: 
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Esquema 3:  Escala de Efetividade do PCPR II fase 2, segundo a visão dos agentes 
participantes. 

 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

No esquema apresentado, os quadros em azul, obtiveram um grau de 

efetividade considerado alto, representado os indicadores avaliados de forma 

positiva pelos três grupos de entrevistados, sendo eles: as Facilidades Econômicas, 

as Liberdades Políticas e as Garantias de Transparência. Já, o quadro em verde, 

referente a Oportunidades Sociais foi o único indicador que obteve um grau de 

efetividade menor. Relaciona-se esse grau de efetividade como mediano porque ele 

não atingiu o maior grau podendo ser considerado positivo, mas também não foi 

considerado pelos entrevistados como totalmente negativo. Na comparação entre os 

indicadores não se obteve os índices de efetividade baixa e não efetividade 

(Esquema 2). 

Para explicar essa classificação, segue cada um dos quatro indicadores 

citados. 

 

3.2.2 Facilidades Econômicas na visão dos agentes participantes. 

 

As respostas sobre qual é a principal fonte de renda das famílias e o que é 

produzido nessas comunidades foram muito semelhantes em todos os dois grupos 

de agentes entrevistados e nos oito municípios participantes do grupo focal. Sendo 
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assim, por pertencerem a microrregião de Angicos, os oito municípios fazem parte 

dos subespaços apresentados no segundo capítulo desse trabalho. Com a tradição 

produtiva rural, localizados no centro do semiárido do RN, a renda principal provém 

da agricultura familiar, dos aposentados e das políticas de transferência de renda 

como a Bolsa Família e Garantia Safra, o agricultor beneficiário do PCPR afirma:  

 

Hoje a fonte de renda vem do leite, das ovelhas e os programas. Um 
cabritozinho que a gente vende aqui outro acolá (...) (Agricultor 
beneficiário do PCPR II/fase2 – Fernando Pedrosa, entrevista 
concedida a autora no dia 04/06/2014). 

 

Os agricultores entrevistados demonstraram em suas falas a realidade desse 

subespaço, o sustento da maioria das famílias vem da pequena produção de 

animais. 

 

Vive de plantar, quando falta chuva ninguém planta, ai vive do Bolsa 
Família, Seguro Safra, outros ficam perto de um aposentado, outros 
tem uma criaçãozinha, quem não tem está em dificuldade e vão 
tocando assim. A água é difícil, abastece com carro pipa porque não 
temos água. (Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Pedra Preta, 
entrevista concedida a autora no dia 13/06/2014).  

  

Essa fala demonstra que, quando as condições climáticas não favorecem o 

armazenamento de água da chuva, o produtor rural dependerá dos programas de 

transferência de renda, que garantem certa sobrevivência econômica. Além da 

criação de animais, os produtores rurais depoentes citaram a apicultura, a 

piscicultura e o plantio de feijão e milho como as principais fontes de renda.  

Esse é o destaque da agricultura familiar que como Abramovay (1998) 

salienta, tem sustentado os pequenos produtores rurais. Ela tem uma função social 

além da econômica, pois essa pequena quantidade usada para o sustento das 

famílias acaba segurando-os no campo (GUILLOTO et all, 2011). 

Os assessores técnicos foram enfáticos quando perguntados se o PCPR II 

trouxe melhorias na renda para as famílias, respondendo que sim, as famílias foram 

beneficiadas, tanto aquelas que receberam os recursos para a aquisição de animais, 

quanto no impacto das obras de infraestrutura voltadas para o abastecimento de 

água. Um deles afirma: 

 
Se não fosse esses projetos seria bem pior. Dos projetos, o que 
melhor funciona pra essa região é o voltado para o abastecimento de 
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água (Assessor técnico do PCPR II/fase2 – Afonso Bezerra, 
entrevista concedida a autora no dia 19/09/2014). 

 

Com essa resposta pôde-se observar que, na visão do assessor técnico se 

não houvesse nenhum investimento a realidade seria pior.  

Este outro depoimento exemplifica como a renda pode ser melhorada com os 

investimentos do PCPR II, colaborando com mercado local:  

 

A renda familiar melhorou. Um exemplo é a fazenda Dois Irmãos, eles 
são grupo familiar e eles trabalharam mesmo, produzindo ovos, aves 
de postura pra vender no mercado (Assessor técnico do PCPR 
II/fase2 - Lages, entrevista concedida a autora no dia 29/08/2014). 

 

A estiagem de chuvas influenciou diretamente a obtenção de renda desse 

subespaço. Os repasses dos recursos do PCPR II, na sua segunda fase 

aconteceram entre os anos de 2009 a 2011. Logo depois, começou um grande 

período de seca na região.  

A EMPARN – Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

classificou a seca de 2012 como a maior dos últimos 50 anos, com a previsão de 

perca de 50% do rebanho do estado pela falta de água e comida. Os dados recentes 

do INSA (2014) demonstram que a maioria dos moradores do semiárido brasileiro 

utilizam poços e açudes para conseguir água, com os longos períodos de seca a 

situação se agrava. Comparada à seca de 1919, o estado do RN sofreu severas 

perdas, afetando todos os setores da economia (EMPARN, 2014). Apesar da 

gravidade, as obras criadas pelo Governo Federal deixaram as famílias da região 

menos vulneráveis aos efeitos climáticos (TRIBUNA DO NORTE, 2013).  

Em relação ao PCPR II, as comunidades que investiram no setor produtivo, 

foram as mais afetadas, pois perderam parte ou todo o investimento em animais. 

Nos períodos de seca a falta da água afeta diretamente a produção. Nas 

comunidades onde os recursos foram destinados para a infraestrutura de 

abastecimento de água, há a certeza de que, estes, serão utilizados quando a chuva 

retornar, mas as perdas dos recursos com a produção não poderão ser recuperados.  

Apesar de se lamentaram pela seca, os entrevistados demonstraram em suas 

falas que já houve tempos muito piores e que estão conseguindo gerar renda para 

sobreviver. Programas como o Garantia Safra e o abastecimento de água com 

carros pipas realizado pelo Exército tem fornecido água para as necessidades mais 
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básicas. Nessa situação, os animais acabam sofrendo, pois a água que chega é 

para o consumo doméstico, obrigando-os a se desfazerem dos rebanhos, como 

citam os entrevistados:  

 

Devido à estiagem alguns tiveram que desfazer dos rebanhos e hoje 
a caprinocultura é pouca na região. Se vende as cabras pra pagar o 
armazém (Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Angicos, 
entrevista concedida a autora no dia 17/05/2014). 

 

Ou a fragilidade da produção agrícola, o sol castiga a horta queimando tanto 

os brotos das plantas, como as folhas desenvolvidas, queima também a pastagem 

nativa para o gado, ovelhas e cabras, diminuindo o alimento. 

 

A horta funcionava bem, vendíamos na feira durante dois anos, mas 
em 30 dias perdemos a plantação toda, chorei por ver a horta toda 
queimada. Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Caiçara do Rio 
dos Ventos, entrevista concedida a autora no dia 07/10/2014). 

 

Vê-se como a seca interfere diretamente na produção, ficando o produtor sem 

saída, precisando diminuir seus rebanhos e também diminuir seu consumo, mas ela 

não é a responsável pela vulnerabilidade social e econômica desses agricultores. 

Com os investimentos e a proposta de se conviver e não combater a seca, essa 

fragilidade desapareceria, prova disso são os investimentos em infraestrutura do 

PCPR II.  

Pode-se ver aqui o que Sen (2010) fala sobre a necessidade de desviar a 

concentração exclusiva na pobreza de renda, focando na: 

 

(...) ideia mais inclusiva na privação de capacidade, poderemos entender 
melhor a pobreza das vidas e liberdades humanas com uma base 
informacional diferente (envolvendo certas estatísticas que a perspectiva da 
renda tende a desconsiderar como ponto de referência para a análise de 
políticas) (SEN, 2010, p. 35). 

 

Essa citação explica que quando desvia-se da ideia de concentração de 

riqueza e inclui-se a ideia de privação das capacidades, a análise ganha uma 

proporção maior. Neste caso, a ausência da água é a responsável pela privação da 

renda. Então, água e renda estão intrinsecamente relacionadas e explicam porque 

as escolhas das associações foram direcionadas para a aquisição de animais e para 
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o melhoramento da infraestrutura do acesso à água, como uma tentativa de eliminar 

essa condição de fragilidade.  

Nas palavras de Sen (2010), eliminar uma privação que na verdade, não é 

apenas econômica, pois as capacidades estão atreladas as escolhas das pessoas. 

São elas que possibilitam a promoção dos objetivos, aumentando as liberdades 

individuais. 

Seguindo o modelo avaliativo dos gestores do programa, os subprojetos 

voltados para a infraestrutura e para a produção acabam se unificando na proposta 

de aumentar as condições produtivas e consequentemente aumentar a renda 

dessas famílias. No modelo de Sen (2010) essas escolhas são exemplos do 

movimento dos agentes que por meio das próprias decisões estão expandindo suas 

capacidades. O desenvolvimento nessa perspectiva é visto como a remoção das 

principais fontes de privações de liberdades, nesse caso a falta da água. O acesso à 

água cria condições efetivas para o desenvolvimento sem que ninguém seja privado 

dela.  

O Tabela 11 demonstra as escolhas dessas comunidades em relação aos 

recursos do PCPR II, confirmando que a produção está voltada para a criação de 

animais, principalmente a bovinocultura leiteira e a caprinovinocultura e que os 

investimentos em infraestrutura estão ligados ao acesso à água. 

 

Tabela 11: Tipos de investimentos da microrregião de Angicos. 
INFRAESTRUTURA TOTAL: 19 subprojetos 
Sistema de Adutora 03 
Ampliação/Reforma/Criação de Açudes 08 
Implantação de Adutoras 01 
Perfuração de poço tubular 01 

Construção de Barragens 01 
Construção/Reforma de salas para capacitação 04 
Implantação de Fábrica de Mel 01 
PRODUTIVO TOTAL: 25 
Bonivocultura 09 
Caprinocultura 06 
Ovinocultura 02 
Galináceos 01 
Implementos Agrícolas 03 
Horta 02 
Psicultura  01 
Mecanização agrícola 01 
SOCIAL TOTAL: 03 
Continuação  
SOCIAL TOTAL: 03 
Banda de música 02 
Laboratório de informática 01 

Fonte: dados da pesquisa, sistematizado pela autora, 2014. 
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Assim, pode-se ver que das 25 entidades que escolheram aplicar os recursos 

na produção, 17 delas compraram bois, cabras e ovelhas.  Os investimentos em 

infraestrutura estão mais voltados para o abastecimento de água com 14 entidades 

das 19 demonstradas.  

Mesmo com a dificuldade da seca e demonstrando o conhecimento de que as 

ações precisam se adaptar e conviver com ela, os assessores técnicos confirmaram 

que houve aumento de renda das famílias.  

Os participantes dos grupos focais foram enfáticos ao responderem que o 

PCPR II contribuiu para o aumento da renda. Disseram que tanto os recursos 

voltados para a produção, quanto para a infraestrutura trouxeram benefícios 

econômicos, mesmo após o período da seca:  

 
A vida melhorou! Lá na minha associação tinha um senhor (Jonas 
Adão) que só produzia galinha e hoje ele tem a melhor vaca mestiça, 
para ele melhorou 100% (Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Lages, 
entrevista concedida a autora no dia 31/05/2014). 

 

Os entrevistados percebem que os recursos foram fundamentais para a 

melhoria da qualidade de vida na região: 

 

O PCPR veio numa hora muito boa, o que aconteceu é que ainda não 
choveu então o programa foi muito bom (Agricultor beneficiário do 
PCPR II/fase2 – Angicos, entrevista concedida a autora no dia 
17/05/2014). 

 

A satisfação encontrada nas falas dos entrevistados “a vida melhorou” e “veio 

numa boa hora” reforçam a tentativa de superação da privação da renda e da água. 

As associações que destinaram os recursos para a infraestrutura voltadas à 

captação de água compreendem que quando chover irão se beneficiar dos 

reservatório e aqueles que investiram em animais dizem que apesar das perdas, 

muitos conseguiram manter parte do rebanho e este poderá se reproduzir quando as 

condições climáticas melhorarem.  

Seguindo as interpretações sennianas a avaliação da efetividade das políticas 

públicas de Economia Solidária não está vinculada apenas aos aspectos 

econômicos. Busca-se nas falas dos beneficiários do PCR II como o programa 

colaborou para a ampliação de suas liberdades. A Economia Solidária se caracteriza 

pelas ações econômicas que vão além da lógica da acumulação de capitais. Nela, o 
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que se “acumula” são os valores humanos que estão relacionados com a renda, 

como na fala do agricultor: 

 

Foi importante a construção do açude, no primeiro ano ele quase sangrou. 
Mas nos últimos anos com a escassez de chuva não juntou mais água. Mas 
é importante ter esses barreiros porque no ano que chove bastante tem 
como armazenar essa água. No primeiro ano foi plantado capim, sorgo, foi 
muito bonito, depois não deu mais pra fazer tudo isso porque ele não 
encheu mais (Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Pedra Preta, 
entrevista concedida a autora no dia 14/06/2014).  

 

Esse depoimento demonstra os valores sutis que estão nas entrelinhas da 

fala do entrevistado. Ao comentar a beleza do plantio do capim e sorgo, nas terras 

molhadas da baixa das águas do açude observa-se a satisfação de ver o trabalho 

brotando da terra, isso é um valor muito maior do que a própria renda que teria com 

a utilização deles.  

Por se tratar de um programa de fomento à Economia Solidária no estado do 

RN, o PCPR II na sua segunda fase teve como maior objetivo a geração de renda 

como estratégia para amenizar as privações econômicas. Assim, o indicador sobre 

Facilidade Econômica foi encarado como um dos principais, pois a conquista da sua 

efetividade demonstraria a qualidade e a eficácia do programa. Todos os 

entrevistados apontaram, demonstrando certeza, o êxito do PCPR II na melhoria da 

renda das famílias envolvidas. Todos os recursos empregados, seja no setor 

produtivo, na infraestrutura ou na questão cultural, permitiram o desenvolvimento de 

ações com geração de renda.  

É preciso lembrar que, em relação às questões econômicas, o foco da análise 

não utilizou os índices econômicos gerais, mas o potencial de criação de um valor 

agregado a renda que pode se apresentar como o aumento significativo dela ou a 

amortização dos gastos. Utilizou-se como exemplo a produção de hortaliças, durante 

o período de estiagem de chuva, a produção de verduras e legumes foi insuficiente 

para manter uma comercialização local e complementar a renda dos agricultores, 

porém, o pouco que se produziu garantiu a alimentação dessas famílias. É 

importante destacar que, na análise do desenvolvimento como liberdade, a 

importância econômica se dá além dos valores de mercado, observando-se as 

outras liberdades econômicas, sociais e políticas que melhoram a vida das pessoas 

envolvidas (SEN, 2010). 



171 

 

Nessa análise da efetividade a preocupação não está em comprovar 

numericamente o aumento da renda, mas perceber se os participantes entendem 

que os investimentos puderam ou poderão contribuir para o desenvolvimento 

econômico.  

Com essa explicação, pode-se afirmar que o indicador das Facilidades 

Econômicas obteve um grau considerado alto, porque colaborou com a geração de 

renda das famílias envolvidas, melhorando a vida das pessoas por proporcionar 

ganhos econômicos. 

Na escala de efetividade criada pra essa análise para demonstrar os avanços 

do PCPR II fase 2, o indicador das Facilidades Econômicas foi visto pelos 

entrevistados como extremamente positivo, mesmo com os efeitos da seca. 

É interessante notar que o período de seca que influenciou a queda da 

produtividade e da renda, apesar de ter sido enfatizada na fala dos assessores 

técnicos e produtores rurais, não foi interpretada como uma justificativa de fracasso, 

pelo contrário, ela aparece como uma das dificuldades que foram amenizadas e em 

alguns casos, superadas, justamente pelas oportunidades disponibilizadas pelo 

Programa. No passado, a seca foi, inúmeras vezes, utilizada pela elite política 

nordestina para reforçar a imagem de atraso e de pobreza, foi a chamada por 

Albuquerque Jr (1999) de “indústria da seca37”. O que se pôde verificar é que a seca 

não tem sido mais a principal “arma” para a obtenção dos recursos públicos e que o 

produtor rural do semiárido tem assumido o seu contexto climático, transformando as 

ações de combate à seca para a convivência com a seca, propostas defendidas pelo 

desenvolvimento sustentável.  

As liberdades instrumentais de Amartya Sen se complementam, sendo que 

cada uma delas traz elementos importantes para essa análise. Tão importante 

quanto os relacionados à renda, o indicador que mede o grau de participação é o 

nosso segundo indicador de efetividade. 

 

3.2.3 Liberdades políticas na visão dos agentes participantes 

 
                                                             
37 Historicamente, a elite política nordestina se aproveitou dos sucessivos períodos de seca para 

reivindicar proteção para empresas, produtos e ajuda federal, sob a forma de obras públicas, 
alegando o estado de pobreza desta região provocada pelo fenômeno climático da seca, 
disseminando a imagem do povo necessitado para render recursos e tratamento prioritário 
(ALBUQUERQUE JR, 2009). 
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Enquanto Liberdade Política, a gestão do programa avaliou que os 

subprojetos foram uma iniciativa das comunidades através de suas associações, 

resultando num amplo exercício de participação. A escolha das associações e dos 

locais a serem beneficiados partiu de um complexo modelo representativo que se 

iniciou com a organização dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento. Estes 

Conselhos são a articulação dos representantes da sociedade civil e do poder 

público municipal para juntos, identificar, elaborar, selecionar e implantar a gestão 

do PCPR nos municípios.  

A função dos gestores, desde a primeira versão do PCPR, foi a de mobilizar a 

criação desses Conselhos, através de reuniões, encontros e seminários reunindo 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Organizações Não Governamentais, Câmaras 

Municipais e Prefeituras, apresentando e discutindo a importância da sua 

constituição. Ao mobilizar os municípios na organização desses Conselhos e inserir 

como uma das condições para o acesso aos recursos, o programa garantiu a 

ampliação das Liberdades Políticas locais, de extrema importância para o incentivo 

da participação. Fato visto pelo gestor entrevistado como uma inovação da história 

da administração pública do estado: 

 

Esse foi o grande legado do PCPR, não foram só as obras em si, ele 
possibilitou o sentido de organização às pessoas e também 
demonstrando que elas podem resolver seus próprios problemas indo 
atrás. Em alguns municípios estes Conselhos evoluíram para Fóruns 
permanentes (Gestor do PCPR II/fase2, entrevista concedida a autora 
no dia 29/08/2014). 
 

 
A afirmação de que a mobilização das pessoas foi um grande legado do 

programa coloca o indicador das Liberdades Políticas como um dos itens de maior 

alcance de efetividade. Fazendo um resgate histórico, o gestor entrevistado disse 

que na comparação dos dez anos anteriores, desde a implantação do PAPP o que 

se viu foi um grande avanço obtido com a prática dos Conselhos, No início eram os 

prefeitos os presidentes dos Conselhos que se denominava FUMAC, ao longo do 

tempo eles foram substituídos pelas lideranças das próprias comunidades, 

associações e sindicatos de trabalhadores rurais. Isto demonstra como a 

participação e mobilização foi modificando as bases de poder que, aos poucos 

retirou das mãos dos agentes públicos o poder de decisão sobre onde e para quem 

os recursos seriam destinados.  
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A construção dos Conselhos pode ser interpretada como uma expansão das 

capacidades (SEN, 1999, 2010).  Nesse caso, a mobilização das pessoas na 

organização do PCPR proporcionou aos beneficiários um aumento considerável 

sobre as escolhas em relação a quem, como e pra quê esses recursos seriam 

destinados. O conceito de agentes em Sen (1999) está atrelado ao protagonismo, e 

ambos são responsáveis pela transformação social. A participação é um dos 

princípios dessa transformação e precisa ser impulsionada pelos gestores públicos. 

Assim, ao estimular a criação dos Conselhos Municipais, o PCPR contribuiu para a 

expansão das capacidades e liberdades dos indivíduos.  

Para os assessores técnicos entrevistados, a atuação e maior participação 

dos integrantes das associações se deram no momento anterior ao programa. Como 

foi uma das premissas do PCPR que as próprias comunidades se organizassem 

para decidirem onde e em que investir, a movimentação das pessoas foi maior 

nesse processo de organização. Depois de tomadas as decisões, os participantes 

das associações acabaram deixando nas mãos dos seus presidentes e lideranças 

locais a condução e acompanhamento de todo o resto.  

Aqui, percebe-se que a participação se dá nas ocasiões de maior importância, 

demonstrando que as pessoas envolvidas estão conscientes do seu papel político 

nas decisões, mas com a morosidade dos processos e as dificuldades burocráticas 

elas acabam transferindo a sua participação para um dos integrantes na certeza que 

será representada. Esse integrante, dotado do poder de representatividade que lhe 

foi conferido acaba como o único em evidencia, como demonstrado na fala a seguir: 

 

O presidente tem uma carga de responsabilidade muito grande, eles deixam 
as providências nas mãos do presidente. (Agricultor beneficiário do PCPR 
II/fase2 – Angicos, entrevista concedida a autora no dia 17/05/2014). 

 

Para justificar esse comportamento, são apresentadas as explicações de 

Carvalho (2007) sobre a cidadania brasileira. Historicamente, a cidadania, fruto da 

lógica dos países ocidentais se consolidou sobre as conquistas dos direitos civis, 

políticos e sociais. No Brasil, os acontecimentos históricos nos levaram a construir 

uma noção de cidadania ainda frágil, pela forma como os direitos foram 

conquistados. Santos (2011) ao falar de cidadania alerta que o brasileiro não sabe 

que é ser cidadão. A cidadania vista como a conquista dos direitos, aqui, foi por 

muitas vezes proclamada, porém também menosprezada. Nos países 
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subdesenvolvidos a cidadania possui várias facetas, em que uns podem ser mais 

cidadãos que outros. Isto acontece no Brasil pelos processos históricos de 

migrações, desruralização, urbanização galopante, concentração de renda, 

expansão do consumo de massa. No lugar do cidadão, formaram-se consumidores. 

Para Santos (2011), não basta ela ser uma declaração de intenções, ela precisa 

acontecer de fato porque deve ser aprendida.  

A conquista dos direitos tem sido uma espécie de concessão ou instrumento 

de cooptação dos detentores do poder e não o resultado efetivo de uma participação 

política dos diversos segmentos sociais. Desta forma, acostumados a receber mais 

do que conquistar, a acomodação é uma consequência, adotando uma atitude de 

cliente e não de cidadão. A postura cidadã é passiva (CARVALHO, 2007), 

transferindo a atuação para outras pessoas que demonstram ser mais ativas, seja 

pela desenvoltura oral, seja pela demonstração de vontade, seja pelas 

características de liderança, seja pela influência e exercício do poder ou a mescla de 

todos esses fatores. 

Como uma das liberdades instrumentais de Sen (2010), a Liberdade Política, 

vista aqui como um dos indicadores dessa tese, é um dos principais elementos do 

desenvolvimento. Essa passividade dos beneficiados do PCPR II já era esperada, o 

que importa aqui é perceber se o programa deu oportunidades para que estes 

fizessem suas escolhas sobre os recursos.  

Na visão dos assessores técnicos, pode-se dizer que houve um alto grau de 

efetividade na obtenção das Liberdades Políticas porque os agricultores puderam 

escolher sobre onde e em quê investir. Sen (2010) aponta que as conquistas são 

singelas, se mostram nas pequenas ações e é fato que se precisa de um maior 

envolvimento e o caminho é a garantia desses espaços.  

Mesmo com uma participação considerada pequena pelos assessores 

técnicos, ficou evidente que houve um entendimento, por parte dos beneficiados, 

que a ação do poder público se dá quando eles, de modo organizado e coletivo, 

buscam seus próprios interesses. Amartya Sen nos diz que o uso das liberdades 

depende em grande medida “(...) da formação interativa de percepções do público e 

da compreensão cooperativa de problemas e soluções (2010, p.46)”, então se os 

agentes tiverem esse entendimento, eles saberão utilizar os mecanismos criados 

pelas políticas públicas.  
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Percebe-se que essa mobilização e participação tiveram flutuações de 

intensidade, com momentos de maior e menor interesse por parte dos beneficiários. 

Isso é explicado pelo histórico sentido de cidadania que deixou como herança uma 

atitude passiva, em que acaba por deixar nas mãos dos outros a conquistas de 

nossos interesses. Mas, outro fator preponderante que dificultou a participação de 

modo mais constante foi a organização burocrática do Programa. As prestações de 

conta, o envio de documentação, a escrita de relatórios, são processos que 

dependem de conhecimento específico voltados para a gestão, afastando o produtor 

rural que acaba confiando esse tipo de atividade para as suas lideranças.  

Já avaliamos pela fala dos gestores e assessores técnicos que o PCPR II 

teve efetividade porque incentivou a participação nas decisões de forma 

democrática. Na visão dos agricultores entrevistados, depois da renda, a 

participação foi um dos itens melhor avaliados. Todos concordaram que tiveram 

oportunidades para participar das decisões sobre o destino do programa em seus 

municípios por meio de reuniões e assembleias: “A diretoria leva as propostas e a 

comunidade vota. Não são todos que estão em acordo, mas a maioria é a que vence 

(Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Lages, entrevista concedida a autora no dia 

31/05/2014)”.  

Os agricultores percebem os processos democráticos, isso é, exposto neste 

depoimento, indicando que há um processo de negociação, de convencimento, 

obrigando-os a participarem e aceitarem as decisões de forma democrática. O 

próximo depoimento é mais um exemplo dessa aceitação: 

 

Aconteceu assim: houve uma reunião e falaram que tinha um valor pra 
Jardim de Angicos, ai a gente discutiu junto e dividiu os valores. Inclusive o 
meu projeto ficou com menos recurso pra poder completar os outros 
(Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – Angicos, entrevista concedida a 
autora no dia 17/05/2014). 

 

Assim, houve participação dos agricultores nas decisões porque eles 

puderam definir o que era importante, decidindo o que fazer com os recursos e como 

implantar os projetos: 

 

A gente se reuniu e junto à comunidade com o técnico decidiu o que queria. 
A gente não pode fazer só. Desse trabalho temos a ata, pauta, tudo 
registrado o que foi combinado (Agricultor beneficiário do PCPR II/fase2 – 
Fernando Pedrosa, entrevista concedida a autora no dia 02/06/2014). 
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Aqui, o depoimento demonstra a organização e o registro dessa participação. 

Como analisado anteriormente, a participação dos agricultores se dá de forma mais 

intensa nos momentos que são convocados para as decisões sobre o destino dos 

recursos. Depois, no transcorrer do processo, essa participação diminui. Isso é 

explicado pela atitude passiva dos associados que transferem a maior parte da 

gestão para as mãos das lideranças. Visto como uma dificuldade, essa atitude 

passiva expressa um limite da condição do agente capaz de inserir-se em ações que 

envolvam conhecimento em gestão na condução de projetos coletivos. Isso é 

provocado, em parte, pela dificuldade em entender os processos burocráticos, vistos 

pelos gestores e pelos assessores técnicos como uma das falhas do Programa e um 

dos motivos desse distanciamento.  

Mas, enquanto participação nas assembleias e reuniões organizativas dos 

subprojetos, pode-se considerá-la como um ganho importante para a ampliação das 

capacidades e liberdades. Há aqui um exercício contínuo de envolvimento e 

participação, levando-os a ampliarem suas liberdades políticas. Porém, a 

participação efetiva se dá através da ação ativa dos sujeitos, isso é chamado de 

protagonismo, a ação de contribuir para a transformação social.  

Amartya Sen (2010) vê essa participação como ativismo das pessoas e deve 

ser incentivado pelos gestores públicos, impulsionando o desenvolvimento. O PCPR 

II incentivou a participação, mas não deu estrutura para que ela se perpetuasse de 

forma ativa, a exemplo da forma como foi pensada a assistência técnica do 

Programa.  

O gestor do PCPR II vê a participação como o maior legado conquistado, pois 

conseguiram fomentar a mobilização da sociedade civil, permitindo um 

empoderamento dos trabalhadores rurais, incluindo-os nas decisões locais em 

conjunto com o poder público. Na visão dos assessores técnicos e dos beneficiados 

o PCPR II favoreceu a participação, principalmente no período inicial, sendo eles, os 

principais responsáveis pelas escolhas dos investimentos. 

De posse destes depoimentos pode-se afirmar que o indicador das 

Liberdades Políticas é um dos mais importantes elementos para o desenvolvimento 

como liberdade e apesar dos últimos apontamentos, constata-se que houve um alto 

grau de efetividade neste quesito porque o programa foi o responsável pela criação 

de um espaço de participação que, utilizado ou não, permanecerá institucionalizado 

nos Conselhos Municipais. Sen (2010) diz que o importante é a garantia desse 
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espaço, pois é através dele que as capacidades de liberdades de escolha poderão 

se concretizar. 

Desta forma, o segundo indicador com um grau de avaliação de efetividade 

considerado alto, na percepção dos agentes entrevistados, foi o de Liberdades 

Políticas. Com a mesma importância do indicador de renda, ele mediu as 

oportunidades de participação promovidas com a implantação do Programa em 

questão.  

As liberdades se inter-relacionam, num processo encadeado de expansões, 

contribuindo para a liberdade de uma forma geral (SEN, 2010). A constatação de 

que houve um processo democrático possibilitando a participação dos agricultores 

nas decisões sobre os recursos ainda não foi suficiente para lhes retirar da 

passividade, uma vez que ela foi citada pelas lideranças e pelos assessores 

técnicos. Esse intitulamento (meios de desenvolvimento) da capacidade de 

participação ativa é conquistado por meio das oportunidades sociais e garantias de 

transparências foco dos próximos itens.  

 

3.2.4 Oportunidades Sociais na visão dos agentes participantes. 

 

Essa análise partiu da concepção que todos os indicadores destacados para 

esse estudo se inter-relacionam, porém, os dois primeiros: Facilidades Econômicas 

e Liberdades Políticas acabam abrindo um leque de outras possibilidades, que 

ajudam a incorporar os outros dois itens de análise: Oportunidades Sociais e 

Garantias de Transparência. 

Para identificar quais foram as Oportunidades Sociais alcançadas com o 

PCPR II, fase 2, elencamos alguns indicadores além do acesso aos serviços 

públicos (saúde, educação, segurança, moradia etc.) que foram: o acompanhamento 

técnico por poder proporcionar oportunidades formativas na questão produtiva,  as 

oportunidades que o programa trouxe com os investimentos em infraestrutura, a 

organização local e aplicação dos princípios da Economia Solidária e buscando 

quais outras oportunidades apareceriam na fala dos agentes participantes da 

pesquisa.  

Assim, levantam-se informações sobre as formações e capacitações 

relacionadas à produção, que poderiam ter agregado conhecimentos para o 

aumento da renda e sobre o grau de envolvimento com a Economia Solidária, uma 
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vez que ela é uma forma de organização produtiva que poderia também 

proporcionar oportunidades sociais. 

Já se relatou que uma das limitações levantadas, que dificultou o pleno 

sucesso do programa foi o assessoramento técnico. A atuação dos assessores 

técnicos foi avaliada pelas Associações entrevistadas como de boa qualidade, mas 

em todos os municípios visitados a queixa maior em relação ao acompanhamento 

técnico dos subprojetos esteve relacionada à ausência destes, durante a sua 

vigência. Esta “ausência” é explicada pelos próprios assessores técnicos e pelo 

gestor do PCPR II como uma das falhas do programa e a ausência do planejamento 

das ações de acompanhamento, com orçamentos garantidos, na sua fase mais 

complexa: a gestão dos subprojetos. Neste sentido o assessoramento técnico foi 

praticamente inexistente, pois se restringiu aos processos burocráticos. 

 Sobre a burocracia citada pelos entrevistados, a crítica maior se deu em 

relação ao longo período que vai desde a identificação de um subprojeto até a sua 

completa implantação. Essa morosidade começa na tomada de decisões das 

associações envolvidas que levam entre três a seis meses para organizarem os 

produtores rurais em reuniões, assembleias para a escolha dos locais e dos temas 

para os projetos. Após esta longa espera, os assessores técnicos enfrentam o 

tempo de tramitação na esfera governamental, que nos relatos dos entrevistados, 

leva de seis a oito meses entre a apresentação e aprovação dos subprojetos nos 

conselhos, até a liberação dos recursos para as associações.  

Somando tudo, os projetos levam em média um ano para efetivamente serem 

implantados. Esse longo período também foi identificado pelo relatório de avaliação 

do PCPR (BRACERAS et all, 2005) e visto como preocupante, requerendo 

melhorias no monitoramento e tramitação burocrática de forma a garantir a 

celeridade nos processos de implementação, fato não superado na segunda versão 

do programa. 

Depois da implantação a atuação dos assessores técnicos do PCPR II se 

restringiu a organização da documentação financeira para a prestação de contas 

que precisou ser realizada em etapas para que os recursos fossem liberados. 

Quando perguntado sobre o acompanhamento técnico do programa, os assessores 

técnicos deixaram evidente que seu papel principal foi o de elaboração e 

implantação do projeto. Assim, não houve a intenção de ofertar cursos, capacitações 

ou formações para os beneficiários do programa.  
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Ao serem perguntados sobre as principais dificuldades, os entrevistados 

responderam:  

 

Do ponto de vista da elaboração não há dificuldades, ela está na 
descontinuidade da assistência a esses projetos (Assessor técnico do 
PCPR II/fase2 – Angicos, entrevista concedida a autora no dia 
03/09/2014).  

 

Assim, na visão dos assessores técnicos, as propostas foram implantadas e 

são de extrema importância para as comunidades, mas a forma como o PCPR II foi 

organizado não possibilitou um amplo acompanhamento, contribuindo para reduzir a 

sustentabilidade e a continuidade desses subprojetos. Conclui-se que foram 

realizadas mais visitas técnicas nas diversas etapas do ciclo dos subprojetos do que, 

necessariamente, um acompanhamento ou assessoramento. 

 

No caso do PCPR, a assistência foi apenas até montar o processo, 
não houve uma estratégia de acompanhamento. O limite dos valores 
dos projetos que inviabilizou muitas coisas. O recurso disponível para 
assistência e para o projeto era muito limitado (Assessor Técnico do 
PCPR II/fase 2 – Angicos, entrevista concedida em 17/05/2014). 

 
 

No relatório de implementação do PCPR (BRACERAS et all, 2002) se 

constatou uma deficiência da assistência técnica, fato considerado de extrema 

relevância para o melhoramento do programa, mas como visto no depoimento, ela 

continuou insuficiente. 

O programa, na sua segunda fase, contou com um total de 144 profissionais, 

que não vivenciaram um cotidiano típico de assessoramento técnico em todas as 

etapas do ciclo dos subprojetos e que os recursos para esse tipo de 

acompanhamento não foi disponibilizado. Segundo esses dados, cada assessor 

técnico acompanhou uma média de 5,2 subprojetos, recebendo em torno de R$ 

28.000,00 (vinte e oito mil reais), valores considerados insuficientes para uma 

dedicação maior a todos os subprojetos (PCPRII, 2008). 

Segundo informações do Manual do Assessoramento (PCPRII, 2008b) a 

assistência consiste em identificar, elaborar, negociar, adquirir equipamentos, 

implantar e prestar contas dos recursos recebidos. A própria avaliação oficial do 

PCPR II vê este modelo como deficiente, alegando que o acompanhamento técnico 

sistemático é um dos fatores preponderante para o sucesso das propostas. 



180 

 

Os assessores técnicos evidenciaram que o PCPR II não disponibilizou 

investimentos para a educação, através de capacitações e qualificações 

profissionais. Essa demanda dependeu das parcerias com outros programas, outras 

instituições e com os governos municipais. Ao perguntado se eles ofereceram 

capacitações para os beneficiados, os assessores técnicos disseram que, na medida 

do possível, deram suas contribuições nas áreas produtivas ensinando as 

quantidades de insumo e ração, os detalhes na criação dos animais e o incentivo a 

participação dos agricultores em cursos e formações ofertadas por outras 

instituições como EMATER, SEBRAE, FIERN. 

Mesmo quando alguma formação foi ofertada, os assessores técnicos 

argumentaram que é costume dos beneficiários não aproveitá-las. Eles deixam de 

participar das formações por várias questões como distância, a falta de transporte, a 

falta de tempo, o medo em não conseguir acompanhar por limitações cognitivas etc. 

Podemos explicar essas dificuldades como uma consequência da privação 

educacional. A falta de oportunidades de educação formal na trajetória de vida 

dessas pessoas, segundo Sen (2010), dificulta a obtenção de melhores chances e 

de realizar suas efetivações. Privadas da educação básica, elas sentem mais 

dificuldades em acompanhar as formações pelo despreparo intelectual, pela 

dificuldade de assimilação, o que as leva a abandonar ou não querer participar dos 

cursos.  

É preciso analisar como os conteúdos desses cursos têm sido planejados. Se 

nesse planejamento há a preocupação com a linguagem, com a utilização de uma 

metodologia popular, com a contextualização dos conteúdos. Isso nos leva a refletir 

que os cursos e formações serão aproveitados e poderão gerar capacidades e 

liberdades quando forem adaptadas à realidade local, com linguagem e 

metodologias específicas para as comunidades rurais, ou em outros casos para o 

público alvo que a política pública quer atingir.  

Para buscar que outras Oportunidades Sociais poderiam ter surgido, 

explorou-se a questão com os assessores técnicos, perguntando como viram as 

questões sociais se desenvolverem após o programa. Novamente, a questão da 

renda e do acesso à água apareceu:  

A renda é o maior benefício, mas tem a parte social que não traz 
renda, mas envolve outras coisas. Nas adutoras, por exemplo, o 
acesso à água evita verminoses, melhora a higiene, dá dignidade 
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(Assessor Técnico do PCPR II - Afonso Bezerra, entrevista concedida 
a autora no dia 02/06/2014). 

 

Esta fala demonstra que a renda é vista pelos assessores técnicos como a 

maior oportunidade social, mas ao dizer que a água traz dignidade, pode-se 

comprovar os intitulamentos descritos por Amartya Sen. Ou seja, a falta da água é 

uma das maiores privações desse subespaço e o acesso a ela é um meio para se 

aumentar as liberdades (Sen, 2000, 2010). 

Para os beneficiários participantes da pesquisa, o assessoramento técnico 

dividiu-se entre os subprojetos de infraestrutura e os de produção.  

Para a infraestrutura, os agricultores entenderam que o assessoramento 

técnico foi suficiente, pois o que precisava ser acompanhado era a obra em si: “Para 

as obras de infraestrutura não houve falta de acompanhamento”, disse um dos 

Beneficiário do PCPR II fase 2 de Afonso Bezerra (entrevista concedida a autora em 

02/06/2014).  

Percebe-se com a fala dos agricultores que o acompanhamento aconteceu a 

contento nos subprojetos de infraestrutura.  

Em relação aos subprojetos produtivos, o comentário seguinte diz que houve 

falhas. Isso ocorreu porque o PCPR II não foi pensado para dar suporte técnico 

permanente:  

 

O projetista estava ali com a gente até a prestação de conta, até o 
último tostão. Não fez curso, ou capacitação, fez reuniões, a função 
dele não era capacitar (Beneficiário do PCPR II, fase 2 – Pedra Preta, 
entrevista concedida a autora em 14/06/2014). 

 

Assim, comprova-se que os técnicos envolvidos tiveram a função de organizar 

a escrita dos projetos, fiscalizar e enviar as prestações de contas, o resto ficou a 

desejar. Para o assessoramento dos subprojetos produtivos as associações 

precisaram fazer parcerias com outras entidades, aproveitando os cursos de 

formações já existentes ou cobrando maior proximidade dos técnicos da EMATER. 

Essa necessidade remete à pergunta sobre qual foi o envolvimento dos poderes 

públicos municipais e estaduais na condução do PCPR II em suas localidades.  

A resposta para a pergunta sobre qual foi o envolvimento do poder público 

iniciou-se sempre com risos dos participantes dos grupos focais, caracterizando 

deboche, mas respostas foram favoráveis às prefeituras e órgãos estaduais. É 
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nessa ocasião que a técnica dos grupos focais se justifica, pois as respostas orais 

não representaram as atitudes identificadas pelas expressões faciais, olhares e 

risos. Mesmo sem a presença das autoridades políticas, os representantes das 

associações não quiseram opinar de forma enfática sobre esse apoio, deixando nas 

entrelinhas a crítica aos governos locais. Somente o grupo de Fernando Pedrosa foi 

bastante convincente na afirmação de que houve apoio, principalmente da 

Prefeitura:  

 

Se a gente disser que é ruim tá mentindo, os políticos têm ajudado. A 
Prefeitura pagou o salário do Maestro, cedeu os uniformes da banda 
(... ).Sempre que a gente pediu o apoio com transporte pra carregar 
os animais, ele deu (Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Pedro Avelino, 
entrevista concedida a autora em 20/09/2014). 

 

Como uma das críticas maiores foi a falta de assistência técnica durante o 

desenvolvimento do Programa, era necessário pedir apoio e firmar parcerias com as 

demais instituições locais. Presumiu-se que os agricultores estavam criticando as 

Prefeituras e órgãos como a EMATER, que são os responsáveis em dar suporte 

técnico independente do projeto ou programa em execução. Mais uma vez de forma 

sutil, os entrevistados revelaram que são detentores da Liberdade Política, porque 

sabem a quem cobrar e enxergam as falhas do programa.  

Outro elemento de importância para o indicador das Oportunidades Sociais foi 

o conhecimento sobre o sentido da Economia Solidária.  

O gestor entrevistado comentou que o PCPR II partiu do pressuposto que 

organizados na forma associativa e cooperativa, as entidades beneficiadas já fariam 

parte da Economia Solidária. Contudo, assume que esta condição não garante que 

os princípios da produção solidária aconteçam de fato em todos os subespaços do 

RN: 

 

Nem todo município tem o conhecimento do que é a Economia 
Solidária, eles fazem, mas em tese, não sabe que fazem. Isso é 
diferente em todo o estado, tem regiões mais organizadas onde ela 
se desenvolve e outras menos, principalmente as mais antigas de 
bases tradicionais onde se escuta a contradição: a minha associação 
de Economia Solidária (Gestor do PCPR II, fase 2, entrevista cedida à 
autora em 29/08/2014). 
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Mesmo com as diferenças regionais destacadas nesta citação, fica evidente 

que os gestores tinham conhecimento de que as entidades rurais de base 

tradicional, modelos mais encontrados na microrregião de Angicos, não aplicavam 

os princípios da Economia Solidária.  

Além desse fator, encontrou-se um desconhecimento por parte dos 

assessores técnicos entrevistados. Perguntou-se, enquanto técnicos, se em algum 

momento eles participaram de alguma capacitação ou curso direcionado ao 

entendimento do que venha a ser a Economia Solidária e todos responderam que 

não. Então se perguntou o que significava para eles a Economia Solidária e as 

respostas são as citações abaixo. Ressalta-se que a primeira reação foi o silêncio. 

Este silêncio encontrado em todos pode ser interpretado pelo receio em responder, 

por certa insegurança nas afirmações, o que confirma o desconhecimento sobre o 

assunto. 

 
É um projeto inicial de geração de renda. O objetivo é proporcionar 
uma garantia de sustentabilidade para as famílias do campo, para os 
pequenos que não tem renda de nada, então é ajudar fazendo o 
projeto para que essa renda venha melhorar a vida deles (Assessor 
técnico do PCPR II, fase 2 – Lages, entrevista cedida a autora em 
29/08/2014). 
 

 

Nesta fala, nota-se a percepção da solidariedade como uma ajuda. A 

Economia Solidária é encarada pelos Assessores Técnicos como uma forma 

alternativa de renda, sem grandes possibilidades de proporções. O que se confirma 

com o próximo depoimento:  

 

Eu a definiria como uma atividade de subsistência familiar. Porque 
não é uma atividade que tenha um retorno financeiro necessário, ela 
é de subsistência (Assessor técnico do PCPR II, fase 2 – Angicos, 
entrevista cedida a autora em 03/09/2014). 
 

 

A visão de que não há um retorno financeiro suficiente é comum na fala 

daqueles que desconhecem a essência dos empreendimentos solidários. 

Todas as falas estão direcionadas para o fator econômico - garantia de renda, 

proporcionar sustentabilidade, ter uma renda satisfatória, tirar seu sustento; apenas 

um dos técnicos entrevistados citou a solidariedade: 
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É você fazer com que os agricultores, se solidarizarem com os 
grupos, interagir entre eles e para que possam tirar o seu sustento. 
Mesmo nos projetos que não são produtivos, indiretamente tem seu 
benefício, seja através da adutora, da banda de música (Assessor 
técnico do PCPR II, fase 2 – Afonso Bezerra, entrevista cedida a 
autora em 19/09/2014). 

 

 Isto comprova que o significado está enraizado no aspecto econômico, 

ignorando as demais dimensões que tipificam as ações solidárias como a 

autogestão e a solidariedade.  

Ao explorar a questão perguntando se a Economia Solidária acontece nas 

associações que atuaram, eles responderam que é muito difícil fazê-los trabalhar em 

cooperação, pois não há uma herança do cooperativismo na região nordeste. A fala 

abaixo exemplifica isso.  

 

Não existe na nossa região o trabalho associativo de verdade. É 
muito difícil o técnico conseguir fazer um trabalho assim. Isso é 
histórico, os agricultores não tem a tradição da cooperação não 
temos a tradição do trabalho coletivo, isso é um problema (Assessor 
técnico do PCPR II, fase 2 – Pedro Avelino, entrevista cedida a autora 
em 08/09/2014). 

 

Verifica-se a dificuldade em fortalecer o trabalho cooperativo alegando a 

ausência de tradição. As ações de cooperação chegaram ao Brasil através da 

cultura europeia, na figura do trabalhador imigrante que se instalou no Sul e Sudeste 

do país. Por não ter uma tradição e não ter sofrido diretamente as influências dos 

trabalhadores europeus, o cooperativismo na região Nordeste ainda pode ser 

considerado recente. Sem essa herança cultural do cooperativismo as estratégias 

para fazer acontecer os empreendimentos solidários são a (re) educação, na forma 

de capacitações e formações em associativismo, cooperativismo e Economia 

Solidária.  

Lembra-se também que, por falta de um marco jurídico, a Economia Solidária 

acaba  confundindo-se com o Cooperativismo, mas nem sempre as ações 

socioeconômicas se encaixam neste modelo. Na microrregião de Angicos 

encontram-se somente ações coletivas, nenhuma delas de modo individualizado, 

mas esperar que atuem enquanto cooperativas e que possuam princípios de 

produção diferentes do tradicional é ignorar o subespaço que pertencem.  

O trabalho cooperativo é um processo que precisa ser paulatinamente 

incorporado no discurso e na prática de quem o faz, pois exige uma nova forma de 
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agir e pensar. Como já destacou-se o PCPR II não oportunizou cursos, capacitações 

ou momentos formativos para esse processo de convencimento e incorporação dos 

preceitos da Economia Solidária.  

Os depoimentos mostram que, na visão dos assessores técnicos, a Economia 

Solidária está ligada à obtenção de renda, os outros aspectos de importância 

(cooperação, autogestão, solidariedade) não apareceram na fala de todos os 

entrevistados e são vistas como dificuldades. 

Comparando as associações pesquisadas com as principais características 

da Economia Solidária que são: cooperação, autogestão, solidariedade e viabilidade 

econômica, todas se encaixam no perfil, mas há uma maior dificuldade dessas 

entidades em aplicar na prática a cooperação e a solidariedade. A cooperação é a 

união de esforços para se conquistar um objetivo comum, partilhando as 

responsabilidades e os resultados. A solidariedade envolve a preocupação 

permanente com as condições de vida dos participantes e o compromisso do bem-

estar do trabalhador.  

O silêncio e a dificuldade de expressar o significado da Economia Solidária 

também apareceram nos oito grupos focais aplicados com os beneficiários do PCPR 

II fase 2.  

Procurando explorar os valores da Economia Solidária, perguntou-se aos 

agricultores como os recursos do PCPR II favoreceram a organização da mesma. A 

maioria não conseguiu fazer a relação dos ganhos com os princípios da Economia 

Solidária, mas isso não quer dizer que eles não existam. O que constatou-se é um 

desconhecimento do que venha a ser as ações solidárias, dificultando essa relação.  

Muitas das propostas associativistas ou cooperativistas, espalhadas no Brasil, 

utilizam a Economia Solidária como princípio de suas ações, contudo não 

conseguem aprimorar na prática os ideais solidários. Para se encaixarem nos 

padrões exigidos pelas políticas públicas e garantir os financiamentos de propostas 

empreendedoras que fomentem a Economia Solidária, elas assumem algumas das 

características, mas na sua aplicação não conseguem organizar a produção nos 

princípios exigidos. Prova disso é o levantamento demonstrado pelo Sistema 

Nacional de Informação da Economia Solidária (SIES, 2014): 

 

Quadro 13: o que motivou a criação dos empreendimentos solidários. 
MOTIVOS QUANTIDADES 

1. Uma alternativa ao desemprego 186 
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2. Obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo 103 

3. Uma fonte complementar de renda para os (as) associados (as) 55 
4. Desenvolvimento de uma atividade onde todos são donos 41 
5. Condição exigida para ter acesso a financiamentos e outros 
apoios 

202 

6. Recuperação por trabalhadores de empresa privada que faliu 3 

7. Motivação social, filantrópica ou religiosa. 26 
8. Desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades 94 

9. Alternativa organizativa e de qualificação 71 

10. Outro. Qual? 26 

Fonte: SIES, 2014. 

 

Nesse Quadro o argumento da obtenção de renda é a motivação que os leva 

a criar empreendimentos de cunho solidário, mas em paralelo e com um índice maior 

encontra-se como um dos fortes motivos a condição para ter acesso a 

financiamentos e outros apoios. Essa realidade foi constatada na fala dos 

agricultores participantes dos grupos focais de Fernando Pedrosa, Angicos e Pedra 

Preta: “ Quando chega um projeto eu pego a moto e chamo todo mundo, eles ficam 

duvidando (Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Fernando Pedrosa, entrevista cedida 

à autora em 04/06/2014)”.  

A frase do agricultor dizendo que ele pega a moto e sai chamando a todos 

demonstra claramente que a união acontece quando há um recurso público 

disponível.  

 

Com dificuldades financeiras montaram as associações, e os técnicos 
escreveram os projetos. Desde o PAPP e PDS que elas existem 
(Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Angicos, entrevista cedida à 
autora em 17/05/2014).  

 

 

Vê-se que os motivos que levam essas pessoas a se unirem são a 

possibilidade de conseguirem recursos financeiros através dos programas 

governamentais para aumentar a renda. 

 
A gente trabalha com um povo desigual, a gente tem dificuldade pra 
se reunir, quando se diz que tem projeto ai o povo se reuni tudo. Fica 
difícil de se trabalhar porque eles não participam, a gente chama pra 
reunião não vem, participa pouco (Beneficiários do PCPR II, fase 2 – 
Pedra Preta, entrevista cedida à autora em 14/06/2014). 

 

Essa dificuldade em trabalhar de forma cooperativa também foi demonstrada 

na fala dos assessores técnicos, justificada como uma questão cultural, mas quando 
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existem recursos financeiros, há uma movimentação para se organizarem enquanto 

grupo. 

Em todos os oito grupos que participaram dos grupos focais, a falta de clareza 

sobre o que significa a Economia Solidária foi evidenciada pelo silêncio. Para tentar 

apreender o que significava essa pausa nas falas dos entrevistados, perguntou-se 

então o que representava para eles a Economia Solidária. São respostas comuns a 

ideia da ajuda: 

 

Vejo como ajuda a comunidade carente, para se manter (...) 
(Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Angicos, entrevista cedida à 
autora em 17/05/2014). 
(...) é a ajuda do governo (Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Lages, 
entrevista cedida à autora em 31/05/2014). 

 

Ou a ideia de gratidão:  

 
 
Isso nos ajudou muito (...) somos agradecidos porque recebemos 
(Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Fernando Pedrosa, entrevista 
cedida à autora em 04/06/2014). 
(...) recebemos e não precisa devolver o dinheiro é pra ajudar a renda 
das famílias. (Beneficiários do PCPR II, fase 2 – Afonso Bezerra, 
entrevista cedida à autora em 02/06/2014). 
 

 

Quando a palavra “solidariedade” é expressa na fala dos entrevistados, 

percebemos que ela traz o estereótipo da caridade: “É a solidariedade do governo 

com as associações, com o povo (...) é uma ajuda (Beneficiários do PCPR II, fase 2 

– Pedra Preta, entrevista cedida à autora em 14/06/2014)”.  

Para explicar essa significação dos entrevistados, relembra-se o conceito de 

solidariedade trabalhado nessa tese. Para Laville (2002), a noção atrelada à 

caridade veio das ações filantrópicas das diversas instituições, sejam elas religiosas 

ou altruístas que se desenvolveram justamente nos momentos de incapacidade do 

Estado em adotar ações públicas para os pobres. Daí essa conotação de que pobre 

nunca deixará essa condição e deve assumir uma dívida social. No Brasil, o próprio 

Estado assumiu a imagem de prestador de favores (Clientelismo, Populismo), 

mantendo as desigualdades para garantir a dominação. Podemos constatar que 

ainda se perpetua essa imagem do Estado “doador” de benefícios. É o que Laville 

(2002) chama de “solidariedade democrática” que vincula a ideia de ajuda ao 
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Estado, como o único capaz de proporcionar o bem-estar. As duas formas mesclam 

a filantropia e a ajuda mútua através de ações assistencialistas.  

Para Singer (2000) a solidariedade é o sentido principal que diferencia a 

produção solidária. Enquanto o capitalismo está voltado para a competição, a 

Economia Solidária volta-se para a cooperação. Para esse autor, os trabalhadores, 

sozinhos, não conseguem competir nos mercados, restando-lhes uma única 

alternativa, a colaboração.  

Os agricultores entrevistados incorporaram a lógica da competição, o caráter 

individualista e utilitarista encontrado na sociedade de mercado, pois é como está 

organizada a produção, por isso enxergam a solidariedade como uma dádiva do 

Estado. A Economia Solidária tem a proposta de mudar esse modelo, incorporando 

os princípios de coletividade, de integração, de valorização do trabalho. E isso não 

foi encontrado na maioria dos entrevistados.  

Porém, tivemos algumas respostas diferentes que nos levaram a crer que as 

lideranças são fundamentais para a transformação dessa mentalidade: 

 

Na minha comunidade a gente busca desenvolver o não individual, o 
primeiro princípio é o grupo. Hoje nós vivemos de cabeça erguida 
porque não tem um sócio que não tenha sido beneficiado 
(Beneficiários do PCPR II, fase 2 - Lages, entrevista cedida à autora 
em 31/05/2014). 
 

 

Vê-se nessa fala a evidência de que o fazer junto colabora para a autoestima 

dos trabalhadores.  

Nessa outra se pode ver a ideia de trabalho em rede e de ganho coletivo: 

“Todos trabalhando juntos para se manter, eu meus familiares como uma rede. Da 

maneira que todos estejam ganhando (Beneficiários do PCPR II, fase 2 - Angicos, 

entrevista cedida à autora em 17/05/2014)”.  

E nessa outra fala foram encontrados os princípios da participação coletiva: 

 
Pra mim é a forma de participação da comunidade, o nome já diz: 
solidariedade com os outros, a forma como se decide as coisas, a 
forma como chega os recursos e coloca-se em prática. Ser um 
projeto coletivo, onde todos participam e se tornar uma forma coletiva 
onde todos serão beneficiados (Agricultor de Pedra Preta).  

 

Esses três depoimentos se destacaram dos demais e para não perder a 

chance de entender porque se diferenciaram tanto, fizeram-se algumas perguntas 
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individuais. Dois deles são jovens, com maior grau de escolaridade, com formação 

em técnica agrícola e o primeiro citado é uma das principais lideranças do município, 

com ampla participação nos movimentos sociais e sindicais da região. O 

engajamento político, a escolaridade e a vivência proporcionaram a esses indivíduos 

a ampliação das capacidades e liberdades citadas por Sen (2010). Eles deixaram de 

ser agentes passivos e assumiram a postura de agentes ativos porque expandiram 

suas liberdades. Nessa perspectiva eles são os principais agentes que poderão 

promover as mudanças nas suas comunidades.  

Apesar do PCPR II, fase 2 ter tido como premissa a Economia Solidária, ficou 

evidente que não houve ações efetivas para fomentá-la. Constatou-se que, em 

nenhum momento, independente do PCPR II, foi ofertado algum tipo de formação 

em Economia Solidária nesta microrregião, já que esse tem sido o caminho 

escolhido pelas políticas públicas de geração de trabalho e renda. É surpreendente 

a resposta negativa, tanto dos agricultores quanto dos assessores técnicos. É difícil 

entender o que venha ser a Economia Solidária quando não houve nenhum tipo de 

esforço para que os princípios fossem aceitos e incorporados. Isso explica o silêncio, 

a falta de compreensão e a realidade deslocada em relação à cooperação e 

solidariedade. 

Apesar dessa constatação, pode-se dizer que a Economia Solidária na 

microrregião de Angicos acontece, mesmo que em um grau de efetividade baixo. 

Porque muitas das associações pesquisadas desconhecem o conceito, mas pratica 

alguma de suas premissas como a gestão coletiva, a distribuição dos ganhos, a 

ajuda mútua.  

A Economia Solidária, bem como a assistência técnica, foram as 

responsáveis por diminuir o grau de efetividade desse indicador influenciando 

negativamente a avaliação de forma geral. Porém, verificamos que, na visão dos 

agentes participantes da pesquisa, houve outras Oportunidades Sociais, que 

favoreceram essa balança de medições. 

Os registros e relatórios do programa demonstraram que o PCPR, em todas 

as suas fases, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. No 

PCPR II fase 2, o gestor entrevistado citou melhorias na saúde, na educação e no 

lazer. Esse dado é explicado no relatório do PCPR como provindo do investimento 

em infraestrutura de abastecimento de água (BRACERAS, et all, 2005). O acesso à 

água de boa qualidade tem um impacto imediato na eliminação de doenças e a 
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construção de reservatórios de água, como os açudes e barragens, criam melhores 

condições para a produção agrícola e criação de animais, base do sustento 

econômico dessas famílias. Isso também pode ser observado no PCPR II: 

 

A comunidade do Rio Velho tem uma cultura, o pessoal cria cabras, ovelhas 
e a falta da água estava fazendo com que o pessoal parasse de criar, então 
a gente escolheu fazer o açude para estimular a voltarem a criar. Com a 
construção dele o pessoal se animou para criar os animais (Beneficiário do 
PCPR II, fase 2 – Angicos, entrevista cedida à autora em 17/05/2014 

 
Vê-se a importância do acesso à água quando o agricultor cita que a falta 

dela estava fazendo-os pararem de investir na criação de animais. O açude trouxe a 

vontade de produzir. Com a oportunidade de uma produção mais estável o aumento 

da renda se torna uma consequência.  

Junto a isso, o gestor comentou que houve um aumento das atividades 

esportivas e em eventos festivos revelando que o lazer é um dos indicadores de que 

existe melhoria na qualidade de vida da região.  

Ao ser perguntado sobre que outras oportunidades sociais poderiam ser 

destacadas, o gestor comentou que houve um ganho considerado na educação e na 

emancipação das mulheres. 

 

As pessoas que estão nesses grupos, que receberam algum 
benefício relacionado ao aspecto produtivo, acabam por necessidade 
e em termos individuais, buscando mais informação. Pessoas 
voltaram a estudar. Em relação às mulheres, elas voltaram a estudar, 
a aprender a gerenciar, participar de modo atuante (Gestor do PCPR 
II, fase 2, entrevista cedida à autora em 28/09/2014). 

 

Com essa fala observa-se que as Oportunidades Sociais conquistadas 

através do PCPR II foram além dos serviços públicos de acesso a saúde, educação, 

moradia. A emancipação das mulheres e o interesse em buscar novos 

conhecimentos são fatores de efetivações que Sen (1999, 2010) demonstra em sua 

abordagem teórica.  

O envolvimento das mulheres pode ter sido uma consequência das demais 

políticas públicas de gênero existentes. O PRONAF, por exemplo, tem procurado 

aumentar a participação das mulheres, por meio do DAP – Declaração de Aptidão, 

que confere obrigatoriedade da titularidade em nome do casal. O acesso ao 

microcrédito voltado especificamente para as mulheres também é uma forma de 
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encorajá-las a produção, como o PRONAF-Mulher. As políticas de assistência 

técnica (ATER) tem incorporado a extensão de gênero em seus conteúdos, com 

base na promoção da igualdade entre homens e mulheres, estimulando o 

protagonismo feminino. As mulheres foram por muito tempo consideradas uma 

categoria invisível no setor produtivo. Com as ações interministerial, promovida pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA), de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS), do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria de Políticas 

para Mulheres (SPM), diversas políticas estão atuando em prol do fortalecimento 

das organizações de mulheres rurais (BUTO, 2010).  

Como já explanado pelo gestor e assessores técnicos o PCPR II na segunda 

fase não inseriu como objetivos do programa a formação dos agricultores. Ao 

perguntado se tiveram a oportunidade de participar de alguma capacitação, curso ou 

oficina, os agricultores dos oito municípios responderam que, através do PCPR II, 

isso não aconteceu. A maioria não sabia dizer se essa era uma das funções do 

Programa e ressaltaram que faltaram esforços para o acompanhamento durante a 

vigência dos subprojetos. Enfocamos na questão oferta de cursos porque a 

formação e capacitação é uma das principais estratégias para proporcionar avanços 

educacionais agregando conhecimento técnico ao saber popular local, contribuindo 

para a emancipação das liberdades desses agentes.  

Os únicos a afirmarem que tiveram capacitações foram as comunidades que 

investiram os recursos na apicultura (Pedra Preta), piscicultura (Angicos) e 

artesanato (Caiçara do Rio dos Ventos). Esses cursos foram ofertados pelo 

SEBRAE. E os subprojetos sociais com recursos para a aquisição de instrumentos 

para a criação de Bandas Musicais (Afonso Bezerra e Fernando Pedrosa) também 

afirmaram que os maestros e alguns alunos participaram de formações tornando-se 

multiplicadores.  

A educação não é a única forma de intitulamento, na perspectiva senniana os 

demais benefícios como saúde, moradia, questões ambientais são fundamentais 

para ampliar as capacidades dos sujeitos envolvidos.  

Na tentativa de buscar outras Oportunidades Sociais, perguntou-se de forma 

mais aberta e obteve-se como respostas o aumento da renda. Já é consenso entre 

os estudiosos da Economia Solidária que o que é mais valorizado entre as pessoas 

que exercem a produção na forma solidária é a renda. De acordo com este 

beneficiário: “Muita gente consegue se manter e não saiu das terras por conta desse 
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programa (Beneficiário do PCPR II, fase 2 – Angicos, entrevista cedida à autora em 

17/05/2014)”.  

Essa resposta dizendo que conseguem “se manter”, “o pouco que arranjava” 

é a evidência de que as necessidades básicas estão asseguradas.  

 
As hortaliças não estão mais bonitas porque a seca, o sol não ajuda, mas 
foi uma ajuda grande pra cada um da gente. Eu digo que a pessoa que não 
tem emprego, não é aposentada, não tem de onde tirar, o pouco que 
arranjava da horta era muito. E você tem pra sua alimentação: o couve, a 
rúcula, a beterraba, o repolho, o tomate cereja.  Se a gente não tivesse ia 
comprar onde, sem a renda? (Beneficiário do PCPR II, fase 2 – Caiçara do 
Rio dos Ventos, entrevista cedida à autora em 07/10/2014). 

 

A produção, quando não atinge uma quantidade suficiente para a 

comercialização, serve para o sustento familiar.   

O PCPR II fase 2 contribuiu para a sobrevivência econômica dessas famílias, 

mas ainda faltou ir além. A autonomia sobre o econômico foi o principal objetivo dos 

subprojetos apresentados pelo PCPR II. Conseguir aumentar a renda é no sentido 

senniano aumentar os intitulamentos para superar a privação econômica. Uma 

pessoa quando passa a ter maior recurso financeiro passa a ter acesso a um pacote 

de bens que ela considera valioso. 

É fato que esse aumento da renda não proporcionou a total eliminação das 

privações econômicas, porém apresentou-se ao longo dessa discussão que mesmo 

as mais sutis conquistas são indícios de expansão das capacidades e liberdades. 

Ao enfatizarem que não alcançaram tudo que queriam e que poderia estar 

pior ou que a seca atrapalhou, os agricultores estão afirmando, de forma sutil, que 

houve melhorias, mas ainda falta muito para alcançar o ideal. É o que aponta a fala:  

  

Se não fosse a verba estaria tudo atrasado, porque se não tem a 
estrutura nada tinha lá, o projeto melhorou demais a nossa vida. Os 
investimentos foram feitos, mas esbarrou na seca (Beneficiário do 
PCPR II, fase 2 – Jardim de Angicos, entrevista cedida à autora em 
13/06/2014). 

 

Pode-se considerar que, na visão dos agentes participantes da pesquisa, o 

indicador relacionado às Oportunidades Sociais atingiu um grau de efetividade 

mediano.  

 As três categorias de agentes: gestores, assessores técnicos e beneficiários 

relataram que a falta de uma assistência técnica permanente não possibilitou 
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maiores avanços na questão produtiva, deixando para os próprios produtores a 

tarefa de encontrar parcerias para amenizar essa ausência. Pela assistência técnica 

seria possível organizar uma estratégia de formação que contemplasse as 

necessidades de melhorias no sistema produtivo e também no estímulo ao trabalho 

coletivo e solidário.  

 Da mesma maneira, percebeu-se a dificuldade em relação ao modelo de 

produção solidária na sua prática. Nenhum tipo de capacitação nem com os 

assessores técnicos, nem com os beneficiários foi oferecido como forma de garantir 

o entendimento dos princípios da Economia Solidária.  Pelo depoimento do gestor, o 

PCPR II partiu da concepção de que organizados no modelo associativo ou 

cooperativo, as associações selecionadas, pertenceriam a Economia Solidária. Isto 

pode ser considerado um erro estratégico, já que na prática ela não acontece em 

sua plenitude.  

Os envolvidos de forma local: assessores técnicos e produtores rurais 

entrevistados assinalaram a dificuldade em desenvolver o trabalho cooperativo 

nesse subespaço. Alegando a questão cultural, esse subespaço do RN não 

apresenta tradições produtivas com base na cooperação, dificultando a organização 

dos trabalhadores rurais. Mudanças poderiam ter sido alcançadas se a maioria das 

associações soubesse e aplicasse os princípios da Economia Solidária (cooperação, 

autogestão, solidariedade e viabilidade econômica) com probabilidades para um 

salto qualitativo tanto nos aspectos econômicos, quanto nos políticos. 

 O indicador foi considerado mediano, porque outros aspectos foram relatados 

de forma positiva. A melhoria do acesso à água foi vista por todos os entrevistados 

como um dos ganhos mais importantes, uma vez que influencia diretamente a 

obtenção de renda das famílias rurais. Aspectos como a mobilização e valorização 

das mulheres produtoras rurais, o aumento do lazer e o incentivo a educação básica 

foram destacados como oportunidades sociais alcançadas, elevando o grau de 

efetividade desse indicador.  

 

 

3.2.5 Garantias de Transparência na visão dos agentes participantes. 
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O último ponto para concluir essa análise se refere ao indicador Garantias de 

Transparências.  O fazer juntos ou a colaboração exige dos seus participantes o 

compromisso com a transparência. Para decidirem juntos é preciso envolvimento e 

consequentemente ter acesso a todas as informações fundamentais para que todos 

possam participar das decisões. 

Segundo o relato do gestor e também dos assessores técnicos, toda a gestão 

dos subprojetos com seu planejamento e prestação de contas precisaram de 

aprovação em assembleias com a participação dos produtores. Os assessores 

técnicos comentaram, no momento das entrevistas, que a liberação dos recursos 

dependia dessa organização e que isso garantiu que o produtor tivesse acesso a 

todas as informações sobre o programa.   

Como uma das funções dos assessores técnicos foi a prestação de contas e 

a organização de toda a documentação dos subprojetos, o indicador sobre as 

Garantias de Transparência foi confirmado pelos entrevistados. Todos disseram que 

tiveram êxito na entrega das documentações, alegando que este era uma das 

condições do PCPR para a liberação das verbas, com uma fiscalização constante e 

que qualquer um dos beneficiados poderia ter acesso aos trâmites do programa.   

Os agricultores participantes dos grupos focais afirmaram que tiveram todas 

as informações sobre o PCPR II porque os recursos foram distribuídos em parcelas 

e para liberá-las todos os envolvidos precisaram participar das prestações de 

contas. Nesse aspecto, pode-se dizer que houve efetividade na garantia de um 

processo transparente que demonstrou todas as etapas e resultados do Programa.  

 O que deixou dúvidas em relação às Garantias de Transparência foram os 

comentários dos assessores técnicos e agricultores. 

Os assessores técnicos comentaram que existe uma prática comum na 

tentativa de burlar a transparência, isso facilitado pela falta de controle em relação 

ao histórico dos animais que foram adquiridos pelos produtores rurais. Vários desses 

animais não permanecem com os produtores por muito tempo, sendo utilizados nas 

transações comerciais, vendendo ou repassando-os. Com essa prática, os 

assessores técnicos disseram que os rebanhos não se expandem, a renda dessas 

famílias fica comprometida e os objetivos do programa não se efetivam em sua 

totalidade. Os agricultores também falaram sobre o desvio dos recursos em algumas 

comunidades. Este “desvio” está relacionado aos produtores que venderam seus 
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animais antes dos dois anos de vigência dos subprojetos ou da possibilidade de 

terem recebido os valores em dinheiro e não em animais. 

Interpreta-se essa prática como uma escolha do produtor e, portanto, um 

elemento de sua liberdade política, não interferindo na Garantia de Transparência, 

uma vez que nada os obriga a permanecerem com os animais. É o que Sen (2010) 

explica quando fala do ser (beings) e do fazer (doing), analisando sob a perspectiva 

senniana essa escolha é um dos indicativos de que os agentes tiveram opções e 

que usaram de suas liberdades para decidirem o que fazer nos momentos de 

privação econômica.  

Outro comentário que poderia interferir no grau de efetividade das Garantias 

de Transparência foi o relato dos agricultores em relação às empresas que foram 

contratadas para a execução das obras de infraestrutura. Eles disseram que 

algumas utilizaram menos materiais para baratear o custeio das obras e assim burlar 

as determinações dos projetistas. Investiga-se essa possibilidade com os gestores 

do Programa e chega-se à conclusão de que ele foi rigorosamente fiscalizado. 

Esses comentários por parte dos agricultores demonstram que existe uma cultura do 

burlar as normas, buscando beneficiamentos individuais.  

Damatta (1986) relaciona as ações corruptas do Brasil como o conhecido 

“jeitinho brasileiro”. Esse “jeitinho” nada mais é do que as formas alternativas de 

resolver problemas pacificamente, desobedecendo as regras e conciliando 

interesses. Segundo o autor, se pautarmos nossa democracia nos exemplos do 

liberalismo francês ou americano, essa conduta pode ser vista como corrupção 

porque fere o código universal de leis, que se baseia nos direitos e deveres de forma 

igualitária. Todavia, no Brasil, há uma oscilação entre as leis universais e o sistema 

de relações pessoais, no qual a lei é para todos, mas os direitos e privilégios são 

para os que possuem maiores condições econômicas. Isso impulsiona uma série de 

comportamentos, que a primeira vista, são desviantes, mas não é culturalmente 

visto como desonesto. Com as regras existentes são burladas, constantemente e a 

justiça não é igual para todos (lembrando-se da expressão: você sabe com quem 

está falando?), o comportamento do brasileiro acaba como que um reflexo dos 

privilégios aristocráticos do passado.  

Os meios e modos (intitulamentos) que levam a efetivação das Garantias de 

Transparência são melhores apreendidos nas ações coletivas, pois com o 
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envolvimento do grupo as cobranças são maiores e as ações individuais mais 

controladas, amenizando os efeitos desse “jeitinho brasileiro”.   

A gestão participativa do PCPR II foi um dos elementos que inibiu a corrupção 

da coisa pública, exercitando o processo de participação, materializando a gestão 

descentralizada da Política Pública de Economia Solidária.  

Na escala de efetividade, esse indicador também pode ser avaliado como 

positivo, por contribuir com estratégias que permitiram a transparência dos 

processos inibindo possibilidades de desvio de recursos, autobeneficiamento ou 

infração de normas morais e jurídicas. Visto como tão importante quanto os demais 

indicadores, ele é consequência dos outros, pois todos os indicadores atuam se 

complementando. 

Obter transparência em todos os processos do Programa, desde a 

implantação, a condução até o seu resultado foi um importante instrumento de 

inibição dos desvios financeiros, do apadrinhamento político e da corrupção. 

Conforme os relatos, todos tiveram a oportunidade de aprovar os relatórios, as 

prestações financeiras, de forma coletiva, podendo fiscalizar o Programa em todas 

as suas etapas.  

Buscou-se em cada uma das liberdades instrumentais apresentadas os dados 

empíricos para justificar a sua presença e seus respectivos papéis na promoção das 

liberdades, que atreladas umas as outras, na visão senniana, contribuem para o 

aumento da liberdade humana em geral.  

Como síntese da visão dos agentes participantes do PCPR II e, utilizando os 

indicadores construídos para essa análise, obteve-se como resultados:  

 O programa proporcionou aumento da renda, que para esse estudo 

significa alcançar um nível positivo de Facilidades Econômicas;  

 Estimulou a participação nos processos decisórios, expandido as 

Liberdades Políticas;  

 Trouxe Oportunidades Sociais, mesmo que singelas relacionadas ao 

aumento da renda e da criação de infraestrutura que possibilitou 

melhorias na saúde, incentivando o lazer;  

 A gestão participativa Garantiu as Transparências necessárias, 

fechando o ciclo de expansão das liberdades.   
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 A perspectiva senniana vê o agente como um protagonista da vida social. O 

fazer (doing) e o ser (beings) desses agentes, ou seja, o que os indivíduos pensam e 

fazem acabam por impactar o meio social em que vivem. Há um início de 

transformação, proporcionada pelo PCPR II, especialmente na gestão 

compartilhada. Esse modelo retirou-os da passividade, mesmo que por momentos 

determinados. É preciso agora, incorporar os princípios da Economia Solidária, fazê-

los entender o que ela significa para que possam se apropriar do discurso e da 

prática solidária.  

Munidos dos dados empíricos pode-se agora fazer uma análise mais geral de 

qual é o papel da política pública de Economia Solidária para o desenvolvimento.  

A discussão sobre o desenvolvimento proposto neste trabalho partiu da 

dicotomia sobre a satisfação material (ter) e a valorização da vida pautada no bem-

estar (ser). Na prática, as estratégias de desenvolvimento empregadas no Brasil têm 

sido direcionadas para a satisfação material. Isso cria um impasse teórico analítico, 

pois a lógica do desenvolvimento focada no “ter” não dá conta de explicar as ações 

econômicas, consideradas alternativas de sobrevivência, que tem se desenvolvido 

regionalmente.  

Utilizou-se Becker (2001) para enfatizar que as realidades e os interesses 

regionais acabam desviando as decisões desse grande marco regulatório 

econômico. Elas promovem um desenvolvimento que extrapola o econômico, 

demonstrando que a explicação do mainstream econômico não é suficiente para o 

entendimento das diversas ações sustentáveis e solidárias que brotam no interior da 

economia capitalista. O autor também aconselha a não exaltar esses espaços como 

uma forma reacionária ao próprio sistema. A exemplo da Economia Solidária, as 

ações se desenvolvem cerceadas pelos limites do Modo de Produção dominante.  

Então, chama-se a atenção para essas ações que, num primeiro olhar, parece 

pouco impactante, porque se forem analisadas sob o aspecto econômico global elas 

pouco aparecerão, mas se forem utilizados outros aspectos, usando o econômico 

como mais um dentre eles, percebe-se a importância delas para o desenvolvimento 

de forma geral.  

O desenvolvimento como liberdade de Armatya Sen (1993, 1999, 2010) é 

uma forma de analisar os processos de desenvolvimento buscando a emancipação 

das liberdades dos indivíduos. Essa visão instrumentalizou a análise, possibilitando 

enxergar as mais sutis transformações proporcionadas por uma política pública, que 
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num primeiro momento é vista como uma política de geração de renda, mas sob 

esta concepção, ganha status de política pública de desenvolvimento.  

O conceito de desenvolvimento sustentável é ampliado pela noção de 

desenvolvimento como liberdade porque busca favorecer as possibilidades de 

escolhas desde as mais elementares como o comer, vestir, morar; até as mais 

complexas como a autoestima, comprometendo-se com novas atitudes éticas e com 

um sentido de justiça. 

A essa altura, já é possível notar que falar de desenvolvimento como 

liberdade é interpretá-lo como a expansão das capacidades. As liberdades são 

adquiridas quando as privações são eliminadas através das suas efetivações, 

criando um conjunto de capacidades capazes de transformar a vida dos indivíduos 

de acordo com a sua própria vontade, ou como diz Sen (1993) de acordo com a sua 

própria escolha de bem-viver. O conceito de desenvolvimento aqui empregado teve 

seu foco na vida das pessoas e, portanto, temas como justiça e ética precisam ser 

incorporados ao sentido de crescimento econômico.  

Então quando se fala principalmente de renda, enfatiza-se que ela é uma das 

capacidades que promove o desenvolvimento, mas não é a única. Essa abordagem 

vai de encontro com os princípios da Economia Solidária e com os princípios da 

avaliação da efetividade de uma política pública, pois todos os segmentos e fatores 

se complementam, dando uma visão de que desenvolver-se é um processo. Aqui 

está a visão Senianna de que no meio do “ter” e “ser” está o “fazer”, e que é nesse 

conjunto que as capacidades se ampliam.  

O desenvolvimento econômico do estado do RN foi marcado pelas ações 

governamentais que privilegiou o crescimento no seu sentido econômico, utilizando 

os recursos naturais considerados comercialmente mais rentáveis. Esta escolha 

fragmentou o desenvolvimento, dividindo o estado no que denomina-se nesta 

pesquisa de subespaços com maior e menor grau de desenvolvimento.  

Assim como que um reflexo do que acontece no Brasil, o dinamismo 

econômico do RN convive com subespaços extremamente modernos com um 

crescimento econômico ativo e industrial e, em paralelo, com os subespaços de 

economia tradicional, organizada na pequena produção familiar. Buscou-se estudar 

um desses subespaços onde a tradicional estrutura agrária se perpetua para 

demonstrar em que medida o desenvolvimento como liberdade acontece, 

transformando realidades.  
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Os dados levantados comprovaram que sem o PCPR os moradores da 

microrregião de Angicos teriam mais e maiores dificuldades em remover as 

privações que lhes são impostas por pertencerem a um subespaço considerado, 

pelo viés do mainstream econômico, pouco desenvolvido. 

A Economia Solidária ainda não se faz presente em todas as suas 

características na microrregião de Angicos. Ela, na contramão do desenvolvimento 

tradicional que valoriza a competição, aposta na colaboração para vencer as 

privações, não somente econômicas, mas também as políticas e éticas, pois propõe 

uma organização produtiva baseada na valorização do trabalho, na consciência 

ambiental, na solidariedade, como forma de desenvolvimento. O PCPR II na sua 

segunda fase foi o primeiro passo para o desenvolvimento da Economia Solidária 

nesse subespaço. E ao proporcionar as Liberdades Políticas, como já destacado, 

incentivando a participação e mobilização dos trabalhadores rurais em associações 

e cooperativas, através do poder de escolher para quem e onde os recursos serão 

destinados, deu-se um grande passo para a sua efetivação. 

É possível extrair da realidade encontrada que não basta constituir 

associações e cooperativas, é preciso fomentar na prática os princípios da produção 

solidária. Sobre isso, verifica-se que o PCPR foi substituído por um novo programa 

de política pública chamada, agora, de RN Sustentável. Isso demonstra que a 

intenção de fomentar a Economia Solidária num modelo de desenvolvimento 

diferenciado continua a se perpetuar.   

Na entrevista com o gestor do antigo PCPR, aproveitou-se para perguntar 

qual seria o principal diferencial desta versão. Como resposta, obteve-se que o 

PCPR foi o último programa financiado pelo Banco Mundial como o objetivo de 

combater a pobreza rural, o que leva a interpretar que a visão da geração de renda 

não é mais o foco principal dos próximos programas.  

O RN Sustentável foi planejado com foco na participação e mobilização das 

comunidades. Envolvendo nove secretarias e o Fórum de Economia Solidária do 

RN, a proposta tem como principal mudança a assistência técnica que, nesta nova 

versão, será dividida em duas: uma para a elaboração e acompanhamento dos 

subprojetos e outra para o assessoramento cotidiano. Outra mudança destacada 

pelo gestor refere-se à divulgação do que venha a ser a Economia Solidária. Ele 

ressaltou que o estado do RN foi o primeiro a demonstrar os benefícios desse tipo 
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de investimento ao Banco Mundial, que aceitou o seu financiamento, sendo uma 

oportunidade para desenvolver os subespaços onde ela ainda não se concretizou.  

E assim, vemos que os estudos de avaliação das políticas públicas são 

instrumentos fundamentais para a correção de falhas e criação de novas propostas. 

Nesse sentido, a união dos agentes: gestão pública, sociedade civil, entidades de 

trabalhadores rurais e população local, têm um papel fundamental nessa construção 

e o estado do RN aprendeu a empregar este modelo de gestão compartilhada 

quando o assunto é o desenvolvimento rural. Uma vez conquistado esse espaço, ou 

na visão de Amartya Sen, conquistada a efetivação da participação dos indivíduos 

na condução do seu bem-viver, os caminhos do desenvolvimento como liberdade 

estarão a abrir novas fronteiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Economia Solidária possui uma complexidade de ações que dificulta a 

obtenção de um consenso teórico sobre sua definição. A melhor forma de explicá-la 

é aceitar seu caráter plural e entendê-la como experiências socioeconômicas que 

fogem dos padrões baseados apenas na acumulação de capitais.  

 Buscamos aqui, colaborar para a sistematização científica, através da 

avaliação de um programa de política pública que teve como principal função 

desenvolver a Economia Solidária no estado do RN.  

Esta tese partiu da premissa de que os agentes envolvidos nas ações 

econômicas solidárias, apesar de estarem intimamente relacionados com o aspecto 

econômico, acabam por promover outras dimensões como a política, a dimensão 

social e a cultural, ampliando a noção do que venha a ser o próprio 

desenvolvimento.  

É visível o potencial dessas ações na transformação das condições de vida 

de seus integrantes. Mas, essa percepção só pode ser vista quando rompemos com 

o paradigma do mainstream econômico que supervaloriza a economia e passamos a 

olhar os outros aspectos de desenvolvimento que caminham lado a lado com a 

produção ou geração de renda. Amartya Sen é o autor ideal para nos dar esse 

referencial teórico e analítico, possibilitando  analisar as ações solidárias, 

independente dos seus resultados. 

Desta forma, optou-se em considerar o desenvolvimento como liberdade, 

partindo de Sen (1996, 1998, 2010) com a atenção voltada para como a  política 

pública de Economia Solidária contribuiu para a eliminação ou amenização das 

privações nas quais os indivíduos estão submetidos. A principal privação é a 

econômica, mas ao lado dela e, de certa forma, influenciado por ela, estão as 

privações políticas e sociais que limitam o desenvolvimento.  

Para dar conta do objetivo principal dessa tese que foi o de avaliar a 

efetividade da política pública de Economia Solidária na microrregião de 

Angicos/RN, abordou-se três principais conceitos que acompanharam as análises e 

reflexões deste trabalho científico. A discussão conceitual sobre as definições de 

Economia Solidária, o debate sobre desenvolvimento e os conceitos sobre políticas 

públicas e sua efetividade.  
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Como campo empírico, pretendendo dar objetividade a esta pesquisa, 

utilizou-se a Microrregião de Angicos/RN, situada no semiárido potiguar. Nela, a 

primeira experiência de política pública voltada para a Economia Solidária se deu 

pelo PCPR II, na sua segunda fase, passando assim a ser o foco da pesquisa. Com 

isso, buscamos aferir a efetividade das capacidades e liberdades dos envolvidos nas 

ações solidárias desse subespaço, identificando as mudanças que ocorreram em 

suas vidas, proporcionadas pelo programa.  

A Economia Solidária pode ser considerada como um movimento recente, 

apesar de ter sua origem no cooperativismo, é na década de 1990 que no Brasil ela 

vem se desenvolvendo. Extrapolando as previsões de que seria um movimento 

passageiro, ela ganhou destaque pela sua importância no desenvolvimento de 

estratégias de geração de renda, entrando na pauta da agenda do Ministério de 

Trabalho, através da criação da SENAES. Hoje, encarada como política pública, não 

pode mais ser ignorada e apesar da diversidade de definições, nomenclaturas e 

atuações, ela está presente na maioria dos municípios brasileiros.  

A contribuição para o debate conceitual da Economia Solidária deu-se 

fazendo um paralelo entre a moral e os aspectos econômicos. Chamando a atenção 

para o fato de que ao buscar o bem viver, os participantes dos empreendimentos 

socioeconômicos e solidários estão se diferenciando das atividades produtivas 

tradicionais que se baseiam na competição, desenvolvendo práticas coletivas de 

colaboração, envolvendo um novo sentido econômico. Isso pode ser comprovado 

quando se percebe que as relações se iniciam pelas questões tradicionais 

econômicas (produção e distribuição de renda), mas outras formas de relações são 

valorizadas como o trabalho, a autogestão e a partilha, fatos mais voltados para uma 

satisfação subjetiva que material. É possível encontrar outros valores que organizam 

as formas produtivas como as preocupações ambientais, como a busca pelo preço 

justo, como a atenção a exploração do trabalho, gerando princípios econômicos 

mais éticos (THOMPSON, 2005; LECHAT, 2009). 

Isso se encaixa com a ideia do desenvolvimento como liberdade, no momento 

em que Sen (1999) fala do distanciamento que a economia ganhou em relação a 

ética. O que na visão do autor, empobreceu as teorias econômicas modernas. A 

Economia Solidária, então, ao trazer outra ética baseada na colaboração e não na 

competição, vem recriando uma nova moral econômica.  
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O debate sobre desenvolvimento, realizado neste trabalho abordou as visões 

sobre crescimento, progresso e as relações com os aspectos sociais, focando-se na 

percepção do desenvolvimento enquanto modelo capaz de promover as 

necessidades materiais e culturais. Assim, considerou-se que o envolvimento das 

pessoas na Economia Solidária proporciona mudanças significativas, que na visão 

do desenvolvimento como liberdade, permite uma melhoria na qualidade de vida. 

É importante destacar que eliminar as privações e chegar ao patamar de 

desenvolvimento almejado é tarefa difícil. Por isso, a concepção senniana enfatiza 

que é preciso levar em consideração as mais singelas conquistas. É preciso ter 

cuidado para que as análises não se pautem nos padrões idealizados de bem viver, 

construídos simbolicamente por meio do acesso aos bens. A principal privação na 

Economia Solidária é a econômica, ela é o que motiva as pessoas a buscarem 

alternativas de geração de renda. Se considerarmos apenas o aspecto econômico, a 

Economia Solidária será interpretada como ação de menor relevância para o 

desenvolvimento. Vista como o maior fator de bem viver, a melhoria financeira é o 

objetivo central dos empreendimentos solidários. Mas, nem todos conseguem atingir 

um grau de sustentabilidade considerado ideal, mesmo assim ou demais ganhos, 

que podemos considerar secundários, acabam por fomentar a sua continuidade e é 

por meio deles que podemos chegar a uma análise sobre sua real contribuição para 

o desenvolvimento.  

As propostas desenvolvimentistas para a região Nordeste deixaram de 

herança um desenvolvimento fragmentado em regiões, que chamamos neste 

trabalho de subespaços de desenvolvimento. Na percepção do viés economicista os 

subespaços com poucos recursos naturais que não se industrializaram, 

permanecendo com as suas estruturas agrárias tradicionais, são vistas como pouco 

desenvolvidas. A Microrregião de Angicos foi a nossa forma de representar todos os 

subespaços do RN considerados pouco desenvolvidos.  

Ao traçar o histórico produtivo do RN, demonstrou-se como se configurou 

essa divisão territorial da economia potiguar, e assim, situar a Microrregião de 

Angicos como um subespaço de tradição produtiva rural, localizada no meio do 

semiárido potiguar, sustentada pela agricultura familiar. Para esta localidade, as 

principais estratégias de desenvolvimento foram políticas sociais, como o PCPR. 

Para os subespaços com potencial produtivo as políticas desenvolvimentistas foram 

voltadas para a modernização agrícola e a industrialização. Para os demais as 
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políticas de fomento ao desenvolvimento se voltaram para a estrutura agrária, para a 

geração de renda e a agricultura familiar como incentivos ao não abandono dessas 

localidades.  

O PCPR é uma das ações públicas com maior impacto nos subespaços 

rurais. Sua primeira versão na área de fomento a Economia Solidária teve falhas, 

mas é preciso examiná-las levando em conta as características da própria Economia 

Solidária que dificulta sua percepção e implantação. Como exemplo, citamos o 

caráter plural de suas ações econômicas e o desconhecimento efetivo do seu 

significado por parte de seus participantes e, principalmente, pelos governantes 

locais. 

Avaliar uma política pública pressupõe encontrar indicadores que demonstrem 

em que medida ela alterou a realidade social. Vários programas de fomento aos 

empreendimentos de cunho solidário foram criados após a implantação da SENAES, 

assim os estudos de efetividade sobre as políticas públicas são, como cita Arretche 

(2009), considerados importantes porque demonstram o grau de credibilidade das 

ações e da atuação dos governos.  

O conceito de efetividade foi articulado com a perspectiva do desenvolvimento 

como liberdade, criando um roteiro metodológico de análise. A partir disto, cinco 

indicadores de avaliação foram definidos para o programa, contemplando as 

liberdades instrumentais da teoria senniana. Obteve-se como resultados que as 

políticas públicas de Economia Solidária podem ser consideradas como programas 

de Segurança Protetora, por objetivar a redução da pobreza da população excluída 

do mundo do trabalho. 

É preciso salientar que a avaliação da efetividade partiu da visão dos agentes 

participantes do PCPR II, fase 2 da Microrregião de Angicos, a partir das entrevistas 

e grupos focais. Foi com a visão desses grupos locais que se puderam medir quais 

foram as contribuições e dificuldades do programa. 

O indicador mais importante foi o relacionado a Facilidades Econômicas uma 

vez que é o que motiva as pessoas a se envolverem nas atividades solidárias. O 

programa colaborou para a geração de renda, possibilitando o desenvolvimento 

econômico, demonstrando a efetividade desse indicador.  

As Liberdades Políticas foi o segundo indicador de maior importância, 

destacado pelos entrevistados, demonstrando que o programa colaborou de modo 

efetivo para a ampliação das liberdades de expressão, do sentido de democracia, do 



205 

 

empoderamento de seus participantes por meio do estímulo a participação nos 

processos decisórios.  

As Oportunidades Sociais foi o indicador que apresentou menor grau de 

efetividade. Constatou-se que houve melhorias na saúde, através do acesso à água, 

uma valorização da educação e das relações de trabalho, mas a falta de 

acompanhamento técnico e o desconhecimento sobre os princípios da Economia 

Solidária deveriam ter sido promovidos pelo PCPR II como uma oportunidade de 

transformação consciente das formas produtivas. 

Em contrapartida, o indicador referente a Garantias de Transparência foi o 

último indicador, apresentando um bom nível de efetividade, pois as conquistas das 

liberdades políticas e o incentivo ao envolvimento de modo cooperativo acabam por 

inibir a possibilidade de fraudes, os desvios financeiros, garantido um processo mais 

transparente nas organizações.  

Esses indicadores demonstraram que o PCPR II, na sua segunda fase 

contribuiu de modo efetivo para o desenvolvimento das liberdades. Sem ele, a 

Microrregião de Angicos teria maior dificuldade em diminuir as privações que lhes 

foram impostas por pertencerem a um subespaço considerado, pelo viés do 

mainstream econômico, pouco desenvolvido.  

O cenário atual apresenta desafios para a Economia Solidária no estado. Na 

Microrregião estudada ela ainda não se faz presente em todas as suas 

características. Mas, o principal vetor de organização dos empreendimentos 

socioprodutivos que é valorizar a colaboração para conquistar ganhos além dos 

econômicos pode ser encontrado, comprovando que ela está se desenvolvendo.  

O desenvolvimento como liberdade aposta numa interpretação que desafia as 

visões reducionistas de desenvolvimento. Sob a perspectiva econômica a 

Microrregião de Angicos é atrasada. Mas, o que dizer dos esforços coletivos de suas 

associações e cooperativas agrícolas que teimam em sobreviver?  O leque das 

carências e aspirações ainda não foi suprido, mas a Economia Solidária é um 

caminho possível para a redução das privações.  
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL 

  
 A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de Desenvolvimento 
Solidário em sua segunda fase na Microrregião de Angicos, envolvendo os municípios: 
Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do Vento, 
Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino, buscando 
verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os resultados 
analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, iniciativa privada, 
sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua participação. 
 
Data: ____/____/___     Local da Entrevista:_________________________________ 

Nome do Entrevistado:__________________________________________________ 

Formação:______________ Quanto tempo no cargo:__________________________ 

AVALIAÇÃO GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO DO RN 
 PCPR II FASE 2. 

 
 

1. Como o senhor (a) avalia a importância do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
SOLIDÁRIO para o Estado do Rio Grande do Norte? Quais indícios de desenvolvimento 
foram constatados com esse programa? 
 

2. Qual é a concepção de ECONOMIA SOLIDÁRIA da Secretaria do Prodesenvolvimento 
Solidário? Como ela contribui para o desenvolvimento? 

 

 
3. Como a Economia Solidária tem contribuído com o desenvolvimento do Estado do RN? 

 
4. Como é a relação da Unidade Executora Estadual com os municípios? Como foi feito o 

acompanhamento dos projetos na microrregião de Angicos?  
 

 
5. Quais foram as principais dificuldades encontradas nesta região? Elas interferiram nos 

resultados finais do programa? 
 

6. Como avalia a participação das comunidades atendidas? 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO DO RN 

 PCPR II FASE 2 – MICRORREGIÃO DE ANGICOS. 

 A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de Desenvolvimento 
Solidário em sua segunda fase na Microrregião de Angicos, envolvendo os municípios: 
Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do Vento, 
Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino, buscando 
verificar se este contribui para o desenvolvimento como liberdade. Ao término, os resultados 
analisados estarão disponíveis para todos os participantes, poder público, iniciativa privada, 
sociedade civil e população local. Desde já, agradecemos por sua participação. 
 
Data: ____/____/___     Local da Entrevista:_________________________________ 

Nome do 
Entrevistado:___________________________________________________________ 

Formação: ____________________________________ 

 Cidade que atuou: ________________________________ 

Projetos que acompanhou: 

 
1. Descreva como foi o processo de organização do projeto PCPR II fase 2, desde a 

escolha da temática até a aceitação do projeto.   
 

2. Como se deu o acompanhamento do projeto? 
 

3. Como o senhor (a) avalia a importância do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
SOLIDÁRIO para o município?  

 
4. Em sua opinião quais foram os indícios de desenvolvimento trazidos pelo PCPR? 

 
5. Quais foram as principais dificuldades que encontrou na elaboração e 

acompanhamento dos projetos? 
 

6. Como você avalia o grau de mobilização e envolvimento das entidades atendidas pelo 
PCPR? 

 
7. Como foi o envolvimento do poder público municipal e estadual? 

 
8. Estabelecendo um quadro entre o antes e o depois da implementação do programa, 

quais resultados o senhor (a) poderia citar? Em sua opinião como o PCPR ajudou a 
vida das pessoas? 

 
9. Como define a Economia Solidária? Como ela contribui para o desenvolvimento da 

região?  
 

10. As entidades que acompanhou desenvolvem ações de Economia Solidária? 
Explique como.  
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APÊNDICE C 

 

A presente pesquisa objetiva avaliar a efetividade do Programa de Desenvolvimento 
Solidário em sua segunda fase na Microrregião de Angicos, envolvendo os municípios: 
Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do Vento, Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, 
Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino, buscando verificar se este contribui para o 
desenvolvimento como liberdade. Ao término, os resultados analisados estarão disponíveis 
para todos os participantes, poder público, iniciativa privada, sociedade civil e população 
local. Desde já, agradecemos por sua participação. 
 

 Avaliar os projetos de Economia Solidária da microrregião de Angicos/RN, 
beneficiados pelo Programa Prodesenvolvimento/RN, mais especificamente o 
Programa de Combate a Pobreza Rural - PCPR II, Fase 2.  

 

QUESTÕES - 1º Bloco: 

 
1. Qual é a principal fonte de renda das famílias, o que é produzido nessas 

comunidades? 
 

2. Como esse financiamento pode ajudar na produção e consequentemente na renda 
dessas famílias? 

 
3. Como esse financiamento ajudou na organização da Economia Solidária desses 

grupos? 
 
QUESTÕES – 2º Bloco: 

 
4. Como conseguiram aprovar o projeto de financiamento? Quem pensou o projeto? 

Quem definiu o que era importante? 
 

5. Qual foi o envolvimento do poder público? Tiveram a ajuda da prefeitura, do governo 
do Estado, de quem? 

 
6. Como aconteceu o acompanhamento das obras e dos investimentos na produção, 

referentes ao PCPR II? 
 

QUESTÕES – 3º Bloco: 

 
7. Vocês lembram de ter tido alguma capacitação, algum curso promovido pelo PCPR 

II? Como se deu? Quem participou? 
 

8. Quais foram as dificuldades que encontraram no desenrolar desse financiamento? 
 

9. Na visão de vocês como o PCPR II ajudou a melhorar a vida das pessoas? 
 

 
 

 


