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RESUMO

A Economia Solidária como organização da produção, alternativa à dinâmica da
economia capitalista, promove novas formas de organização e de relações sociais que,
sob a luz da Geografia, se realiza pelos diferentes usos do território. O território assume
novos significados que, influenciado pelo movimento da Economia Solidária, busca
racionalidades alternativas a ordem social estabelecida. Entretanto, esses diferentes usos
se revelam de forma complexa e contraditória, uma vez que nos empreendimentos
solidários diferentes agentes coorporativos passam a atuar, tendo o Estado como
intermediário em última instância. Diante dessa realidade, objetivamos, no presente
estudo, analisar os diferentes usos do território a partir dos empreendimentos econômicos
solidários rurais e as relações estabelecidas com os diferentes agentes envolvidos na
dinâmica sócio-territorial do Rio Grande do Norte. A metodologia, adotada para a
realização deste trabalho, pautou-se no estudo bibliográfico, tanto de autores da Geografia
quanto de temáticas afins ao estudo da Economia Solidária, além do uso de dados
secundários, obtidos juntos aos órgãos oficiais, como o SIES e o IBGE, da pesquisa
documental, realizada junto a SENAES, e de campo, com entrevistas efetivadas junto aos
agricultores solidários do RN, no intuito de fundamentar nossas análises. Os resultados
obtidos no estudo, demonstram a complexidade nos usos agrícolas do território pela
Economia Solidária no RN, intensificando seu uso enquanto recurso, a partir da atuação
do Estado e dos agentes econômicos, e regulando o uso enquanto abrigo, marginalizando
os agricultores solidários, tornando-os sujeitados a uma lógica hegemônica. Dessa forma,
a Economia Solidária, apesar de configurar como nova forma de organização entre os
agricultores, dada a expressividades dos empreendimentos solidários rurais no RN, não
possibilita o desenvolvimento social pleno, enquanto um instrumento de reprodução e
emancipação dos associados. Todavia, os empreendimentos articulados em redes se
sobressaem, embora de forma pontual. Tais contradições evidenciam a necessidade de
fortalecer a construção horizontal e de base popular para Economia Solidária, a fim de
superar a ação reguladora do Estado capitalista e da apropriação criada pelo Capital.
Palavras-chave: Uso do território. Economia Solidária. Política Pública. Rio Grande do
Norte.

ABSTRACT

The solidary economy as the organization of production, alternative to the capitalist
economy provides new forms of organization and social behavior, that, in the sight of
geography, it is shown by the different territory uses. The territory assume new meanings
that, influenced by the Solidary Economy movement, tries to reach for new ways of acting
that differ from social order already stablished. However, the different uses show
themselves in a more complex and contradictory way, given that, in solidary
undertakings, different corporative agents start to act, the State being a last resource on
this process. Given this reality, our goal on the present paper is to analyze the different
uses of the territory from the rural economic solidary undertakings and the relationship it
establishes to the different agents involved on the socio-territorial dynamics on Rio
Grande do Norte. Starting from a study that contemplates the territorial organization
forms and contents of the analyzed phenomena, the methodology utilized for this research
is based on a bibliographic review, with authors from the geography and areas related to
the Solidary Economy, besides the use of secondary data, acquired from official offices
such as SIES and IBGE, from the documented research, SENAES and field interviews
conducted with local solidary undertakings. The results obtained in the study reveal the
complexity of the agricultural use of the territory by Solidary Economy on the RN, while
a resource of intensified use, from the state actions and important economical agents, and
regulating the use while shelter, that marginalize solidary workers, making them subdued
to the hegemonic logic. Therefore, we can infer that the solidary economy, despite its
image of new form of organization between agricultural workers, given the expressivity
of the rural solidary undertakings presented on RN, it hasn’t shown a full social
development as an instrument of reproduction and emancipation of the associates.
Nevertheless, the undertakings articulated in nets excel, even when considering its
punctual and residual form. The given contradictions show that it is necessary to fortify
the building of the solidary economy as being horizontal and popular based for it to have
strength to surpass the regulative actions of the capitalist state and ownership created by
the Capital.
Key-words: Uses of the Territory. Solidary Economy. Public Policy. Rio Grande do
Norte.
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1. INTRODUÇÃO

O

mundo

capitalista

apresenta

transformações

com

desdobramentos

socioespaciais importantes, acarretando significativas implicações negativas às diversas
esferas da vida, dentre elas a do trabalho. Neste cenário, assistimos consecutivas crises
que requerem uma reestruturação no âmbito produtivo e organizacional, influências pelo
processo de globalização, da formação de aglomerados transnacionais, da mundialização
do capital e sua financeirização, gerando profundas desigualdades socioeconômicas, no
cerne do próprio sistema capitalista.
A fragmentação do processo produtivo, característico do período denominado por
Santos (2000) de técnico-científico e informacional, ocasiona mudanças na organização
social em nível mundial, dada a ampliação da circulação de mercadorias, do movimento
do capital, das normas e das ordens que partem da atuação conjunta de grandes agentes
corporativos, moldando distintas configurações territoriais a partir dos usos políticos e
econômicos do território.
Por consequência, essas mudanças estruturais são sentidas no meio rural,
agravadas pelos interesses dos latifundiários e das oligarquias, concentradora da
propriedade privada da terra e da implantação de políticas “modernizantes”, a partir da
Ditadura Militar. Pós-1964, intensificaram-se as desigualdades e a exploração do
trabalhador rural, subjugando-os à lógica da produção capitalista. Assim, os agentes
hegemônicos, atuantes no meio rural, juntamente com o Estado, promoveram a
modernização conservadora, dado o seu caráter contraditório no intuito de manter a
desigualdade da estrutura social vigente.
Em decorrência desse processo, há constantes conflitos, aumento do desemprego,
da precarização do trabalho e dos baixos salários, levando trabalhadores ao enfrentamento
dessa realidade. Para além da resolução no plano político, fortalecidos pelos movimentos
sociais, os trabalhadores desenvolvem estratégias de produção, de organização popular e
de novas relações sociais garantindo, nesse cenário adverso, a reprodução simples.
Inicia-se assim, principalmente a partir das crises de desemprego em massa das
décadas de 1980 e 1990, a construção de um novo caminho baseado em valores
cooperativos e solidários, paulatinamente, incorporados ao modo de vida coletivo dos
trabalhadores, no qual a autogestão foi tomada como princípio básico das relações sociais,
frente às relações instintivas de concorrência.

Essa nova forma associativa de produção é denominada de Economia Solidária e
surge como alternativa contra-hegemônica à reprodução ampliada do capital,
principalmente, nas atividades econômicas voltadas para o espaço rural. Nesse contexto,
como possibilidade de construir um novo modo de viver e organizar o trabalho, a
Economia Solidária no Brasil se insere na agenda do Estado, mais concretamente a partir
de 2003, buscando a (re)inserção social dos trabalhadores com pouco espaço na economia
capitalista.
Constituída enquanto Política Pública, a Economia Solidária coloca-se como tema
de interesse à análise geográfica, dada a vinculação e seus rebatimentos a uma base
territorial específica (GODOY, 2010). Desta forma, consideramos, para o avanço teóricoconceitual, que a categoria território se presta à análise primordial da Economia Solidária,
permitindo abarcar as articulações, os usos e as relações econômicas e sociais e
envolvendo os diferentes agentes sociais, a exemplo dos trabalhadores, das empresas e
do Estado.
Ainda nessa perspectiva, considerando

a

análise de Santos

(2004),

compreendemos os mecanismos dessa nova solidariedade, atrelada a possibilidade
produtiva apresentada pela Economia Solidária, proporcionando o fortalecimento
territorial da produção, comercialização e consumo, entre os trabalhadores. Todavia, são
as ações verticais do Estado que trazem desordem aos territórios onde se instalam,
corroendo as relações horizontais entre os trabalhadores solidários, sobretudo pelo atual
processo de globalização, gestado pelo uso desigual e excludente dos territórios
(SANTOS 2004).
Desta forma, incorporada como Política de Estado, essa nova perspectiva tem
promovido a reprodução do capital em detrimento da realização dos objetivos sociais,
pois as mudanças estruturais têm se mostrado insuficientes para suportar as profundas
transformações e os rebatimentos dessa política nos territórios, reforçando o caráter
contraditório do modelo econômico vigente.
A partir dessa realidade, percebemos que o tema em questão exige esforço de
reflexão, a fim de aprofundarmos o entendimento das relações sociais que permeiam o
nosso objeto de estudo. Nesse sentido, no presente trabalho, procuramos evidenciar esses
múltiplos processos que se desdobram no campo da Economia Solidária que, sob a
dinâmica dos usos do território, demonstram certa organização com características
singulares. Por meio dessa realidade, buscamos a leitura geográfica da materialidade de
economia solidária, tendo como elementos primordiais os usos do território e as relações
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que os diferentes agentes estabelecem na dinâmica sócio-territorial do Rio Grande do
Norte.
Desta forma, além desta breve introdução, a presente dissertação encontra-se
estruturada em 4 seção. Na segunda seção da dissertação, intitulada “Caminhos da
Pesquisa: refletindo sobre as dimensões teórica e metodológica”, esboçamos a estrutura
teórica-metodológica do trabalho, apresentando nossas problematizações, os objetivos da
pesquisa, o espaço da investigação empírica, os elementos espaciais que envolvem a
Economia Solidária e que serão fruto da nossa análise, além dos procedimentos
metodológicos que envolve a sistematização das leituras, a coleta dos dados secundários,
os instrumentos de coleta de dados empíricos e as topologias utilizadas para a nossa
investigação.
Em seguida, já na terceira seção, denominada “A Economia Solidária e os Usos
do Território no Rio Grande do Norte”, enfatizamos a discussão permeiando os diferentes
usos do território no Rio Grande do Norte. Para tanto, compreendemos a natureza
histórica e conceitual da Economia Solidária, as suas formas dadas pela materialidade, os
seus conteúdos, dados pelos diferentes usos do território e, por fim, a organização em
rede dos empreendimentos solidários como contra-hegemonia, partindo do entendimento
da formação dos seus círculos de cooperação. A proposta de partir da materialidade do
fenômeno se constituiu como um fato desafiador, uma vez que a todo o momento
correlacionamos a teoria com a empiria.
Na quarta seção, denominada “Economia Solidária e Políticas Públicas: da
concepção horizontal de base popular à execução vertical”, evidenciamos os diferentes
eventos para a consolidação dos ideais da Economia Solidária no Brasil, desde a
concepção à execução. Para tanto, destacamos as transformações políticas, sociais e
econômicas recentes no modo de produção capitalista, bem como os seus rebatimentos
no mundo do trabalho e na atuação dos movimentos sociais, para, posteriormente,
discutirmos a dinâmica do movimento econômico solidário, todo seu processo de
institucionalização enquanto Política Pública, bem como as ações normativas e verticais
dos diferentes agentes sociais que nela incide, de modo a fragilizar as relações solidárias.
Posteriormente na quinta seção, intitulada “Territórios da Produção Solidária:
mudanças organizacionais e as condições socioeconomicas dos associados no Rio Grande
do Norte”, analisamos os efeitos da Economia Solidária, constituída enquanto Política
Pública, no território do Rio Grande do Norte. Por fim, revelamos as transformações
ocorridas no espaço agrário potiguar e como a Política Nacional de Economia Solidária
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no RN, tem rebatimentos nas mudanças organizacionais dos empreendimentos rurais,
bem como na reprodução social dos associados, revelando suas particularidades,
potencialidades, limites e desafios para a superação da realidade em que se encontram
esses sujeitos.
Ao final, tecemos as Considerações Finais que, para além de um resumo ou de
análises críticas descontextualizadas, ressaltamos elementos propositivos que nos façam
refletir sobre a necessidade de pensar novos caminhos para Economia Solidária.
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2. CAMINHOS DA PESQUISA: REFLETINDO SOBRE AS DIMENSÕES
TEÓRICA E METODOLÓGICA
O presente capítulo fornecerá subsídios teóricos e metodológicos para a
compreensão dos conceitos trabalhados e da realidade investigada nesta pesquisa, ou seja,
do nosso objeto de estudo. Dessa maneira, abordamos, em um primeiro plano, a dimensão
teórica, permeando pelas problematizações, os objetivos, os conceitos, o recorte empírico
e os elementos espaciais da ciência geográfica, demonstrando como construiremos nossa
análise.
Em um segundo plano, apresentamos a dimensão metodológica da investigação,
compreendendo a pesquisa bibliográfica, as variáveis a serem pesquisadas, a elaboração
dos produtos cartográficos apresentados e as entrevistas estruturadas, de suma
importância a concretização dos objetivos propostos.

2.1 Problematizações iniciais: objetivos da pesquisa e o interesse pela temática da
Economia Solidária
O debate acerca da Economia Solidária permeia os mais diversos campos
científicos. Os estudos desenvolvidos em diferentes países 1, inclusive no Brasil,
apresentam-se sob distintas perspectivas metodológicas, onde participantes, militantes e
intelectuais acadêmicos (Geógrafos, Sociólogos, Antropólogos, Economista, Cientista
Políticos e Administradores) teorizam sobre Economia Solidária, em meio a sociedade
dominada pela lógica do capital no seu estágio neoliberal.
Nessa teorização sobre Economia Solidária, predominam dois discursos: um
otimista e outro pessimista. Na visão otimista, a Economia Solidária representa a
possibilidade de transformação social, permitindo aos trabalhadores associados a sua
reprodução em contexto adverso, por meio da prática da cooperação, autogestão e
solidariedade, diminuindo os interesses imediatos, dando ao trabalhador meios de
sobrevivência e emancipação, além de propiciar rebatimentos sociais a longo prazo,
levando a crer que outra economia é possível.
Por outro lado, na perspectiva pessimista, os autores defendem que a Economia
Solidária “possibilita, ilusoriamente, uma saída não capitalista ao mercado capitalista”
(WELLEN, 2012, p.11). Dessa forma, a Economia Solidária se tornaria funcional aos

1

Destacam-se, atualmente, os pesquisadores Europeus e Latino-americanos pelo engajamento, qualidade
e consistência nas discussões sobre o tema.
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interesses do grande capital, precarizando as condições da força de trabalho, barateando
a produção, deslocando o foco político da classe trabalhadora e criando ideologias que
são de extrema importância para a manutenção do modelo capitalista. Apresentando
análise crítica e lacunas teóricas que fragilizam a fundamentação dessa “nova economia”
e do seu projeto de transformação social.
Nesse trabalho, parte-se do princípio que a Economia Solidária se constitui em
ação política de controle dos trabalhadores por parte do Estado. Mas, as forças das
relações solidárias deveriam partir do vivido, do plano do lugar; a solidariedade na
economia deveria se realizar igualitariamente pelos trabalhadores associados a fim de
produzir, comercializar, consumir ou poupar, entretanto, incorporada como política de
Estado, o contrato se realiza entre forças desiguais (SINGER, 2002).
Acreditamos no poder de transformação local da Economia Solidária, entretanto
como ação política do Estado, não tem permitido a produção solidária emancipatória, pois
não possibilita aos trabalhadores dominarem o seu processo de produção e
comercialização, subjugando-os a lógica hegemônica, já que o Estado é fortemente
dominado pelos grandes agentes econômicos. Além disso, faltam ações educativas e de
formação entre os trabalhadores solidários, a fim de que eles atinjam a autossuficiência,
potencializando as atividades desenvolvidas em seus territórios.
Nesse sentido, verificam-se vastos debates sobre o tema, principalmente, na
literatura acadêmica, via renomados pesquisadores, das mais distintas áreas do
conhecimento, preocupando-se em aprofundar questões estratégicas que dizem respeito
ao tipo de transformação social almejada com a Economia Solidária. Na Geografia,
porém, o contato com a temática ainda é recente.
O processo de renovação crítica, ocorrida a partir meados da década de 1970
(SANTOS, 1978), aproximou os estudos geográficos dos movimentos sociais e, mais
propriamente, da luta pelos direitos civis, resultante das contradições impostas pelo
crescente movimento capitalista. Temas como o acesso à terra, o combate à pobreza, à
fome, ao consumo e, de forma mais ampla, às disparidades socioeconômicas e às
desigualdades territoriais, proporcionaram a construção do pensamento geográfico social,
preocupado com a complexidade das relações sociais, com as contradições do capital e
com as diferentes esferas da reprodução social.
Para além dos temas apresentados, a abordagem crítica da Geografia possibilita
análise do seu objeto de estudo: o espaço geográfico, entendido enquanto instância social,
pois as questões que afetam a ação coletiva do homem se dão de forma desigual,
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negligenciando uma parcela da população e, consequentemente, parcelas do espaço,
diferenciadas pela precária presença dos sistemas de objetos e sistemas de ações
(SANTOS, 2000), caracterizando o grau desenvolvimento econômico e social.
Partindo desse entendimento, a Geografia atual se aproxima dos estudos sobre o
acirramento das lutas de classes, das relações precárias de trabalho, das desigualdades
sociais, políticas e econômicas e de todos os fenômenos derivados das relações de
subordinação ao capital. Essas desigualdades apresentadas somadas as diferentes
condições de organização produtiva, materializam-se nos diferentes territórios, atingindo
as escalas nacional ou local e, conforme destacamos no parágrafo anterior, se darão de
maneira desigual em cada um destes recortes espaciais, dado os diferentes usos do
território pelos distintos agentes sociais envolvidos (hegemônicos ou sujeitados) e pela
singularidade dos lugares, marcadas no tempo e no espaço (SANTOS, 2005).
Esses diferentes usos são condições para a reprodução das relações sociais do
trabalho humano que, por vezes, se gesta sob os ditames do modo de produção
hegemônico e sob a produção simples dos agentes sujeitados. Assim, ao analisarmos as
relações de reprodução na Economia Solidária e os seus diferentes usos territoriais no
Brasil, nos deparamos com uma contraditória realidade.
Nesse contexto, o objeto deste estudo confronta algumas questões quanto às
estratégias de reprodução da Economia Solidária no momento que foram apropriadas e
institucionalizadas

pelo

Estado,

tornando-se

Política

Pública.

Um

primeiro

questionamento geral, é: Quais as implicações sócio-territoriais que esse processo
desencadeia? Como fundamento a essa questão, relacionamos ao entendimento do
território como recurso e como abrigo, o que consiste em compreender a forma como os
agentes sujeitados de empreendimentos econômicos solidários rurais se relacionam com
os agentes hegemônicos, buscando minimizar os impactos negativos causados pelo
processo de sujeição, definido a partir das relações desiguais estabelecidas entre agentes
sociais diferentes.
Neste mesmo raciocínio, ainda questionamos: Quais são os usos e as relações de
controle estabelecidas pelos agentes hegemônicos e sujeitados, nesses territórios? Qual o
papel que o Estado, enquanto formulador de políticas públicas, exerce na configuração e
normatização do território? Quais as possibilidades dos agentes sujeitados, sob a lógica
das relações solidárias, adquirirem a sua plena reprodução social? Quais as dificuldades
enfrentadas pelos trabalhadores associados e as mudanças socioeconômicas que
ocorreram, a partir dos desdobramentos da Política Nacional de Economia Solidária?
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A partir das questões estabelecidas, estruturamos o objetivo geral desta pesquisa.
Dessa forma, nos propomos analisar os diferentes usos do território a partir dos
empreendimentos econômicos solidários rurais e as relações que estes estabelecem com
os diferentes agentes envolvidos na dinâmica sócio-territorial do Rio Grande do Norte,
no período compreendido entre 2003 e 2013.
Diante disso, alguns objetivos específicos são delineados, no intuito de subsidiar
o alcance do objetivo geral proposto no trabalho, dentre os quais apresentamos:
 Discutir o uso do território como recurso e como abrigo, pelos agentes
hegemônicos e sujeitados, respectivamente, e as relações de controle
estabelecidas no âmbito da economia solidária;
 Analisar a atuação do Estado desde a concepção à execução da Política Pública
de Economia Solidária;
 Identificar os efeitos da Política Nacional de Economia Solidária nos
territórios rurais do Rio Grande do Norte e seus impactos na reprodução dos
empreendimentos de Economia Solidária;
 Analisar as mudanças organizacionais dos empreendimentos rurais
econômicos solidários pesquisados e as condições socioeconômicas dos
associados.
Traçados os objetivos, ressaltamos que o interesse pelo tema da pesquisa surge,
não somente pelos anseios pessoais, mas pelo compromisso e pela contribuição social
com as lutas e os movimentos sociais do campo, perpassando também pela possibilidade
de contribuir para o conhecimento no âmbito geográfico, investigando a atuação do
Estado, das suas políticas públicas, bem como o papel das relações sociais e seus
rebatimentos no território, viabilizando o debate sobre a situação do trabalho na
contemporaneidade e, em meio a isso, da produção associada agregadora de pessoas,
valores e solidariedades, frente às ações do capital. Em se tratando do Rio Grande do
Norte, faz-se necessário a análise dessa contraditória realidade, sobretudo, para o
entendimento das relações envolvendo os empreendimentos rurais, maioria no território
potiguar.
Não obstante, os primeiros contatos com a dimensão empírica dessa investigação
iniciaram-se em 2010, participando como bolsista do Projeto CAJUSOL2, coordenado
pelo professor Celso Locatel, orientador desta pesquisa. O envolvimento no projeto foi
2

Cadeias produtivas do Caju e do Girassol: tradição e inovação na perspectiva da Economia Solidária e
da Tecnologia Social. Financiando pela FINEP e pela FAPERN.
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de suma importância para as nossas reflexões iniciais acerca da Economia Solidária no
estado. Dado o grau de complexidade da territorialização desse fenômeno, outras
problematizações foram se apresentando, em meio a nossa atuação nos assentamentos
rurais, muitas das quais apresentamos no decorrer deste trabalho.

2.2 O Teórico-conceitual e o Espaço da Investigação Empírica
Propondo a análise da totalidade, explicitamos que nossa investigação terá como
foco central a compreensão do espaço geográfico. Por meio dessa concepção, buscamos
apreender a realidade, não como abstração, mas como concretude empírica, a partir do
“conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e ações,
não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá”
(SANTOS, 2000, p. 63).
A partir da concepção de Santos (2005), ressaltamos que o espaço geográfico será
operacionalizado por alguns conceitos, com destaque para o território. Esse conceito não
apenas como caracterização, mas, como formula a proposta de Santos e Silveira (2008),
como “território usado”, enquanto categoria empiricizável do espaço geográfico, pois “é
o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social”
(SANTOS, 2005, p.7), possuindo grande importância na abordagem geográfica, por ser
o espaço vivenciado pelo homem, o espaço das ações de todas as empresas e instituições.
Cada grupo social, seja hegemônico ou sujeitado, vivencia o território de forma
diferenciada, e é ai que o território se impõe como conceito analítico importante para se
compreender as problemáticas propostas em relação aos empreendimentos rurais de
Economia Solidária. Assim, a complexidade desse conceito e a importância de pensá-lo
de forma crítica, leva-nos a considerá-lo não só sua relação com a técnica, mas com os
diferentes elementos presentes no espaço.
Para Santos e Silveira (2008) compreender o território, há que se considerar a
disputa das instituições, do poder público, das empresas e dos indivíduos, pois esses
diferentes segmentos apresentam influências desiguais, dada a sua natureza. Para tanto,
uma abordagem teórica acerca do território requer do pesquisador estudos apurados, a
fim de desvelar sua compreensão sob diferentes concepções, detectando as semelhanças
e divergências conceituais entre os mais diversos autores, dadas as distintas definições
existentes. Nesse sentido, apresentamos a seguir a fundamentação primaz da teoria da
qual parte o nosso estudo.
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A concepção teórico-metodológica, ora apresentada, baseia-se nas proposições de
Santos (1996; 2005b; 2008), que contribui para a compreensão teórica acerca do conceito
de território e os seus diversos usos, dando caráter geográfico à discussão e abarcando as
dimensões política, econômica, histórica e social do fenômeno analisado.
Desse modo, é impossível compreender o espaço geográfico sem levar em
consideração as relações capitalistas de produção materializadas, uma vez que as relações
políticas, econômicas e sociais não desvinculam-se da sua base territorial. Nesse esforço,
reconhecemos as contribuições de Silveira (2008; 2009) ao operacionalizar o conceito de
território usado e relacioná-lo com a realidade concreta.
Essa caracterização do território perpassa as relações de poder, distinguidas
levando-se em consideração o uso do território como recurso, pelos agentes hegemônicos,
e o uso do território como abrigo e como recurso, pelos agentes sujeitados, ocorrendo,
assim, duas formas distintas de produção e de uso do território, pois os dominantes
privilegiam o uso capitalista e mercantil do território e os dominados privilegiam sua
mera reprodução social e as relações de sobrevivência, produzindo, dessa maneira,
distintas realidades.
Diante disso, o território – “sendo usado” – exprime, de acordo com Santos
(2005), a relevância do elemento humano e sua importância para a Geografia, uma vez
que a ciência geográfica só se constitui enquanto geográfica, a partir da presença humana.
Segundo Santos (2008a, p. 247), para definirmos qualquer porção do território,
“deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre materialidade,
que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política”.
Nesse sentido, deve-se levar em consideração as particularidades de cada porção do
território, cujas materialidades e o seu uso se configuram de forma desigual e seletiva
nessas frações. Notamos assim, diferentes territorialidades com distintas formas e
conteúdos, materializando as desigualdades sociais e, por vezes, condicionando a
reprodução social.
Por meio da análise dos diferentes usos do território, demonstraremos a
materialidade dos empreendimentos econômicos solidários rurais no Rio Grande do
Norte, ressaltando as transformações ocorridas e a conjuntura dos sistemas de objetos e
de ações presentes nessa configuração, revelando as diferentes ações dos agentes
hegemônicos, dos agentes sujeitados e do Estado. Assim, o conceito de lugar também se
impõe ao nosso estudo, apesar de se encontrar de modo mais secundarizado. Por ser
considerado o espaço do acontecer solidário (SANTOS, 2000) e do concreto, o lugar nos
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auxiliará na compressão das ações, no território, dos diferentes agentes envolvidos na
Economia Solidária.
No lugar, compreendemos, mais especificamente, os impactos de natureza social,
econômica, política e cultural dos sujeitos envolvidos, quais sejam: o poder público, os
agentes hegemônicos e não hegemônicos; além de identificar e avaliar os princípios da
Economia Solidária (como a solidariedade, a cooperação e a confiança mútua), as
iniciativas coletivas de produção, comercialização e consumo, possibilitando aos
envolvidos alcançarem benefícios além da esfera econômica.
Para Santos (2004), o modelo de emancipação eficaz se dá quando temos a
necessidade de pensar a civilização, e não só a economia, por meio de caminhos e
estratégias de redução da perversidade do capital, propondo-nos pensar, tal como ele
aborda em seu livro “Por Uma Outra Globalização” (SANTOS, 2004), uma globalização
não como fábula ou perversidade, mas como possibilidade. Para abarcarmos essa
realidade em todas as suas nuances, nos apoderamos também de outras abordagens que
complementarão a análise pretendida. Como, por exemplo, os preceitos da Economia
Solidária, ou seja, da proposta de emancipação sob a lógica das relações solidárias, bem
como sua proposta de desenvolvimento.
A Economia Solidária é concebida como um conjunto de atividades econômicas
gestadas e realizadas solidariamente por trabalhadores, sob a forma da autogestão
(SENAES, 2007). Esta última, intrinsecamente às relações de produção e troca, pautada
na reciprocidade, proporcionando assim, a criação de territórios diferenciados, marcados
por uma organização social coletiva, diferentemente da organização competitiva e
individual, imposta pelo capital.
A pesquisa que realizamos, por ter como base o entendimento dos diferentes usos
do território e a forma como se produz e reproduz a Economia Solidária, parte da
perspectiva crítica, não só pelo fato da Economia Solidária apresentar intricados elos com
o capitalismo, mas por ser uma proposição de método de investigação da realidade social.
Assim, nossa concepção de método nos permite abordar as contradições inerentes ao tema
e a atuação dos agentes envolvidos, bem como, satisfazer as problematizações levantadas,
considerando a totalidade e o movimento da sociedade.
Dentre os vários impactos ocasionados pelo modelo desenvolvimentista
brasileiro, direcionando a atuação do Estado desde a década de 1950 a até 1980, e,
posteriormente, a adoção do modelo neoliberal, estão os problemas de âmbito social, os
quais contribuem de forma intensa para a manutenção da marginalização de grande
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quantidade de trabalhadores presentes nas mais diversas porções do território brasileiro,
por não possuírem as condições adequadas de acesso a políticas públicas de crescimento
econômico e pouca competitividade para inserção no mercado. Nessa realidade, a
Economia Solidária, pensada como alternativa para além da produção capitalista, vai
sendo implementada, inclusive, convertendo-se em uma vertente de atuação do próprio
Estado.
Contudo, assumir uma posição, seja ela de defesa ou negação da Economia
Solidária, requer do pesquisador experiências vivenciadas e esforço intelectual diário, até
porque os grandes pesquisadores ainda estão em processo de construção das suas bases
teóricas sobre esse fenômeno para a análise da realidade, por se tratar de um movimento
recente, datado da década de 1990.
Na tentativa de ampliarmos essas discussões e buscarmos novas proposições a
respeito do tema, partimos de autores como Singer (2002), Milani (2005), Vasconcellos
(2000), bem como Wellen (2012), Novaes (2013), Godoy (2010) e Schmidt (2013), que,
apesar das reflexões sob o prisma de distintas ciências humanas, nos forneceram bases
para o entendimento da dimensão teórica-conceitual e empírica da Economia Solidária,
nos proporcionando ir além da dimensão puramente econômica, até as bases de sua ação,
vista pela sua dimensão material e da concretude espacial.
Pensar a economia solidária requer a adoção de um conceito de desenvolvimento
que, no caso desse trabalho, não será o privilegiado exclusivo da dimensão econômica.
Sendo assim, aportaremos nossa análise em concepções de desenvolvimento que
privilegiam a dimensão social e humana.
Ao propor uma concepção de desenvolvimento, Sen (2000) argumenta que esse
deve ser compreendido como um estado de liberdade, precursora de vários outros
elementos emancipatórios, entre eles o livre-arbítrio político, facilidades econômicas,
oportunidades sociais, garantias de transparência e a segurança protetora. Para este autor,
o desenvolvimento perpassa às condições de renda e de consumo e está intimamente
relacionado à emancipação do homem, enquanto sujeito social capaz de fazer escolhas.
Nessa perspectiva, como aspecto fundamental, se faz necessário à criação de
mecanismos de inserção voltados para a comunidade local, em atividades produtivas que
proporcionem a seus membros a busca de melhorias de suas condições sociais e
econômicas e, dessa forma, o alcance do desenvolvimento à escala humana por meio de
mecanismos eficazes, permitindo a satisfação das necessidades humanas fundamentais e
a sua autodependência (MAX-NEFF, 1994). Propomos, assim, identificar alguns
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elementos singulares no lugar, buscando a análise integradora e complementar do espaço
geográfico.
Dessa maneira, partimos do estudo da realidade local, na qual o nosso recorte
empírico, que tem como a escala espaço-temporal o período da territorialização da
Economia Solidária (2003-2013), é o estado do Rio Grande do Norte, conforme
apresentamos na Mapa 1.

Mapa 1 – Mapa de Localização do Rio Grande do Norte

Nesse sentido, para se entender como ocorre à concretude territorial da Política
Nacional de Economia Solidária, bem como a sua espacialização no território rural
potiguar, levamos em conta as formas de produção e reprodução das relações solidárias
pelos mais distintos agentes, o que faz da temática um dos grandes desafios para a
Geografia, dadas as diversas perspectivas metodológicas.
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2.3 Totalidade Espacial e Totalização: os elementos espaciais da Economia Solidária
Partindo da análise que contemple o Rio Grande do Norte em sua totalidade, como
explicitado anteriormente, a fim de compreender a complexidade dos usos do território
pelos mais diversos agentes ligados à Economia Solidária, operacionalizamos a nossa
proposta, a partir dos cinco (5) elementos do espaço teorizados por Santos (2008) em sua
obra “Espaço e Método”, da qual inferimos: os homens, as firmas, as instituições, o meio
ecológico e as infraestruturas.
Explicitando cada um dos elementos acima, temos os homens como um dos
elementos primaz da nossa proposta de estudo, uma vez que, a filosofia da Economia
Solidária e o modelo de desenvolvimento analisado perpassa as condições de renda e de
consumo e estão mais relacionadas à emancipação do homem, enquanto sujeito social
capaz de fazer escolhas (SEN, 2000).
Relacionado a esse primeiro elemento temos as firmas, compreendidas, neste
estudo, a partir dos empreendimentos econômicos solidários, seja na forma de
cooperativas, associações ou grupos informais, produtores de bens, serviços e ideias,
demonstrando a forma de trabalho dos produtores envolvidos, assim como as outras
firmas com as quais os empreendimentos solidários estabelecem relações, como por
exemplo fornecedores de insumos, equipamentos, crédito, comercialização e
transformações dos produtos agropecuários. Não menos importante que as firmas, mas
com uma atuação mais abrangente, identificamos as instituições – produzindo normas,
ordens e legitimações (SANTOS, 2008).
Este terceiro elemento será fundante para o desenvolvimento do nosso estudo.
Teremos como foco o Estado, permitindo-nos identificar as normas, as ações e os
incentivos, que revelam os diferentes usos do território (SANTOS E SILVEIRA, 2008) e
se constitui como escopo privilegiado para nossa análise. Em outros níveis de poder e
escala de atuação, destacamos ainda, a estrutura hegemônica de um lado, na figura dos
grandes empresários influenciados pelas leis de mercado, e a não-hegemônica da
sociedade, de outro lado, buscando a reprodução da força de trabalho, na complexidade
dos diferentes usos do território. As ações desses diferentes agentes, no território, geram
demandas de infraestruturas, ou seja, do trabalho do homem materializado e geografizado
(SANTOS, 2008) no meio ecológico, base física na qual se dá o trabalho humano e as
suas ações. A análise desses cinco elementos e da inter-relações entre os mesmos
possibilitam-nos a apreensão do espaço enquanto totalidade.
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Para Santos (2000, p. 117) “o todo é algo que está sempre buscando renovar-se,
para se tornar, de novo, um outro todo.” Nesse movimento, ocorre a totalização, ou seja,
o processo pelo qual os elementos vão se dando no espaço. Assim, toda a análise “[...] da
totalidade é incompleta, porque está sempre buscando totalizar-se” (SANTOS, 2000, p.
119). Nesse sentido, também deteremos nossa atenção aos processos totalizantes que
acontecem na porção do território alvo deste estudo, na tentativa de compreendermos a
dinâmica das relações sociais solidárias e os desdobramentos da Política Nacional de
Economia Solidária materializadas no território potiguar.
Por vezes, a falta de domínio desse intenso processo de totalização pode nos
alertar para o fato de que os elementos estão sendo apresentados de forma separada, sendo
necessário um reforço nas questões metodológicas, que possibilita a análise do espaço na
sua totalidade, de acordo com Santos (2005), a partir das relações interdependentes.

2.4 Procedimentos Metodológicos

A pesquisa científica depende de um “conjunto de procedimentos intelectuais e
técnicos” (GIL, 1999, p. 26) para que os objetivos da investigação sejam alcançados. No
entanto, não há um manual ou sequências prontas para se alcançar os objetivos ou a
finalidade da pesquisa.
Como temos dissertado, percebe-se que a nossa reflexão científica parte do real,
ou seja, do mundo experimentado em todos os seus processos e movimentos e dos
elementos teórico-conceituais, temporais e metodológicos. Assim, o processo da pesquisa
se dá pela observação, teorização, empirização, para, por fim, elucidarmos o real,
condicionando a produção teórica e metodológica correspondente ao mundo vivido.
Tal como afirma Godoy (2010. p.2), “todos somos sujeitos políticos e todos temos
ideologias, ainda que muitos pesquisadores, que se pretendem acima das divisões de
esquerda e direita, tenham a ingênua convicção de que produzem um conhecimento
puramente científico” e, partindo do princípio de que a proposição do método é inerente
ao sujeito, a vertente crítica desta pesquisa pauta-se na concepção dialética dos processos.
De acordo com Caio Prado Jr. (1968) apud Godoy (2010, p. 2)
A dialética olha a natureza não como uma acumulação acidental de
objetos, de fenômenos destacados, isolados e independentes uns com os
outros, mas como um todo unido, coerente, onde os objetos, os
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fenômenos são ligados organicamente entre si, dependem uns dos
outros e se condicionam reciprocamente.

A proposta do método em questão se insere num processo de busca constante para
o entendimento da totalidade, contudo esta não se dá imediatamente à investigação. É
necessário um processo de construção sistematizado, que busque descrever, interpretar e
refletir sobre a realidade, levando-se em conta todas as dimensões que envolvem o
fenômeno estudado.
Ressalto que, a proposta metodológica adotada neste trabalho se justifica a partir
das contradições nos usos do território pela Economia Solidária, dada as complexas
relações sócio-territoriais inerentes a dinâmica do modo de produção capitalista,
privilegiando o uso dos agentes hegemônicos, em detrimento dos agentes sujeitados.
A pesquisa ora proposta apresenta abordagem de caráter explicativo buscando
“identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos”
(SILVA, 2004, p.15) proporcionando uma maior aproximação da realidade ao dar caráter
questionador e crítico ao estudo a ser desenvolvido.
A natureza da pesquisa, será de cunho quantitativo, pois nos revestimos dos
elementos estatísticos para análise, e qualitativo, por considerarmos que há “um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e subjetivo do sujeito que não pode ser traduzido
[só] em números” (SILVA, 2004, p.14) e também por pretender conhecer o fenômeno
estudado em toda a sua extensão, a partir de um quadro teórico, de variáveis e significados
(ALVES, 2003). Cabe ressaltar, também, o seu aspecto descritivo, ao relacionarmos e
caracterizarmos os fatores ou variáveis de uma população com o fenômeno estudado.
A partir das concepções explicitadas, apresentaremos os instrumentos
metodológicos utilizados em nossa investigação, sistematizando o seu processo de
construção, além de planejar a melhor operacionalização da pesquisa, no intuito de
alcançarmos os objetivos propostos. Nas subseções que seguem, apresentaremos a
descrição dos métodos e procedimentos relacionados à nossa pesquisa.
As teorizações iniciais realizaram-se a partir do um levantamento bibliográfico,
pautado em autores que trabalharam com os conceitos utilizados ao longo do texto, nos
mais diversos meios de publicação (livros, periódicos, dissertações e teses, em meio
digital ou impresso). Dada a vasta literatura acadêmica sobre os temas, dividimos o estudo
bibliográfico em dois momentos, incialmente tratando dos autores que fazem reflexões
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sobre os conceitos pertinentes à geografia e, em seguida, dos autores que tratam da
Economia Solidária, representantes de ciências afins.
Em relação aos autores fundamentadores de nossa discussão sobre o território,
destacamos Santos (1996, 1997, 1998, 2000, 2004, 2005a, 2005b, 2008), Castillo (2005),
Castro (2002), Silveira (2008), Moraes (2002), Cataia (2011), Pereira (2005, 2008),
Arroyo (2001), Hespanhol (2008) e Elias (2006), que nos auxiliam a entender os
diferentes usos do território, as mudanças e as relações de controle que nele se
estabelecem. Apesar da noção dos usos do território não ter sido aprofundada por Santos
(2008), muitos autores, percebendo a necessidade de ampliar a análise dos diferentes usos
do território, debruçaram-se sobre a temática, realizando estudos teóricos e empíricos
sobre dinâmica perversa e contraditória do capital e os mais diversos usos do território.
Para o entendimento do espaço como produto social e em permanente processo de
transformação, e na busca de compreendermos a proposta da economia solidária e das
suas relações de produção coletiva, baseadas em princípios democráticos, foi necessário
refletirmos sobre a noção do “desenvolvimento geográfico desigual”, a partir de autores
como Smith (1988), bem como basearmos em um modelo diferenciado de
desenvolvimento econômico, proposto por autores como Sen (2000), no qual o
desenvolvimento perpassa às condições de renda e de consumo e que estejam mais
relacionadas à emancipação do homem, enquanto sujeito social capaz de fazer escolhas.
Também utilizamos as obras de autores como: Putnam (1996), Singer (2002),
França Filho e Laville (2007), Vasconcellos (2010), Novaes (2013), Godoy (2010) e
Schmidt (2013), que subsidiam a discussão referente à Economia Solidária, ressaltando a
diversidade de experiências das práticas capitalistas, alicerçadas na participação política,
econômica e autogestionária, que na maioria das vezes são invisíveis à realidade
hegemônica, responsável pelas contradições sociais. Divergindo dos demais autores,
consultamos também Wellen (2012), Antunes (1995) e Mészáros (2004) sobre os
fundamentos para a crítica à Economia Solidária, ressaltando, além da sua insuficiência
teórica, inviabilizada pela falta reflexão sistemática, a sua insuficiência na emancipação
social dos trabalhadores envolvidos.
A compreensão da Economia Solidária, no âmbito da Geografia, levou-nos a
analisar as políticas públicas do Estado e sua inserção nos mais diferentes territórios.
Dessa forma, nos reportamos, ainda, há autores como Mendes (2005) que contribuiu na
análise do papel do Estado, da política pública enquanto norma e do mercado na
organização do território.
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Concomitante à pesquisa bibliográfica, realizamos a pesquisa documental, por
meio do levantamento de informações em relatórios institucionais de órgãos executores
da política de Economia Solidária, tais como: o Ministério do Trabalho e do Emprego
(MTE), a Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES), o Sistema Nacional de
Informações em Economia Solidária (SIES), o Fórum Brasileiro de Economia Solidária
(FBES), o Centro de Formação em Economia Solidária (CFES) e do Conselho Nacional
de Economia Solidária, Conselhos Estaduais de Economia Solidária e Centros de
Referência em Economia Solidária, compreendendo a realidade e a forma de atuação dos
empreendimentos solidários rurais estudados.
Em meio a todas essas secretarias, conferências, centros de formação e conselhos
de Economia Solidária, consultamos os documentos oficiais, relatórios nacionais,
regionais, estaduais e municipais, além das leis, diretrizes e portarias que normatizadoras
da Política de Economia Solidária, no Brasil e no Rio Grande do Norte. A análise desses
documentos possibilitou-nos a compreensão das responsabilidades do Estado e a proposta
de seus princípios legítimos, para a criação de projetos, financiamentos e implementação
de novas formas organizacionais.
Grande parte desses documentos está disponível em meios eletrônicos no site do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no qual a Secretária Nacional de Economia
Solidária encontra-se inserida, além das consultas ao acervo documental das Secretarias
de Economia Solidária estaduais e municipais e dos empreendimentos solidários,
formados por trabalhadores rurais, do Rio Grande do Norte.
Alguns dados secundários foram utilizados, a partir de consulta na página
eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e, principalmente, do Ministério do Trabalho
e do Emprego (MTE), servindo-nos para elucidar questões centrais da pesquisa, por meio
do banco de dados oficial. Dentre os dados necessários para a realização da pesquisa,
destacamos o seguinte conjunto de variáveis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quantidade de empreendimentos solidários – Municipais,
Estaduais e Nacionais;
Formas de organização dos empreendimentos;
Distribuição dos produtos por tipo de atividades;
Opção por trabalho em empreendimentos solidários;
Segmentos econômicos da Economia Solidária;
A remuneração nos empreendimentos solidários;
A forma de participação dos sócios empreendedores;
As dificuldades dos empreendimentos solidários (SIES, 2007).
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Todas essas variáveis, no decorrer da pesquisa, foram correlacionadas e
comparadas com a realidade vivenciada, facilitando a análise espacial e elucidando as
contradições desses elementos no estado do Rio Grande do Norte. Ressaltamos que essas
variáveis não são rígidas, fruto das reflexões iniciais, sabemos que, no decorrer da
pesquisa, muitas foram acrescentadas ou subtraídas.
A sistematização dos dados foi de suma importância para as análises dos
fenômenos, possibilitando identificarmos as diversidades e especificidades existentes em
cada área de estudo. Nessa etapa de análise dos dados secundários, utilizamos a Estatística
para descrever e resumir os dados coletados. Neste método estatístico, inferimos, a partir
das informações contidas nos dados, sobre a realidade da população.
A cada análise, coleta e realização dos estudos foram feitos fichamentos e sínteses
das leituras, com a finalidade de facilitar o processo de elaboração e escrita de artigos e,
posteriormente, da dissertação, além da realização da tabulação dos dados para a
elaboração dos gráficos e tabelas que subsidiaram e aprofundaram nossa análise sobre a
realidade estudada.
Na busca de embasamento geográfico e estatístico, se fez necessário a elaboração
dos produtos cartográficos, por meio dos quais espacializamos os dados referentes à
caracterização do território e dos empreendimentos solidários, além dos mais variados
dados referentes aos empreendimentos solidários. Para tal, utilizamos alguns softwares
estatísticos e cartográficos, dentre os mais utilizados, o Excel, para a tabulação dos dados
e elaboração dos gráficos, quadros e tabelas, e o ArcGis 10.1, para o uso dos Sistema de
Informações Geográficas (SIG) e elaboração dos mapas.
O uso da Estatística Espacial se fez necessário, no intuito de visualizarmos a
ocorrência do fenômeno e sua materialização no espaço, possibilitando estimarmos,
modelarmos e avaliarmos essas ocorrências, pelo uso do SIG, que tem, por principal
aplicação, o mapeamento dos dados por áreas, mais precisamente, levando em
consideração as divisões político-administrativas. Dessa forma, para nossa representação,
utilizamos mapas coropléticos, a fim de obtermos melhor exploração e visualização dos
dados da área.
O uso do SIG corrobora com o processo de análise territorial, apresentando-se
como importante ferramenta para a compreensão do fenômeno estudado, juntamente com
a valorização das contradições, identificando as desigualdades relacionadas aos aspectos
políticos, econômicos e sociais entre os empreendimentos no território.
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Juntamente com esses estudos, visitamos às localidades estudadas, para
conhecermos e registrarmos a realidade vivenciada nos empreendimentos solidários. Na
Geografia a realização desse procedimento é de grande pertinência, facilitando a
assimilação do conceito trabalhado, a partir do recorte espacial definido e a aproximação
da escala do fenômeno, empiricizando-o, ao possibilitar a observação da materialidade e
das relações humanas. Entretanto, na realização da coleta direta dos dados e informações
no local onde os fenômenos se processam, impõem-se critérios, anteriormente
estabelecidos, para a coleta dos dados relevantes as problematizações da pesquisa.
Sendo assim, dada à realidade adversa na qual o nosso estudo se processou, no
decorrer das visitas de campo realizamos entrevistas semiestruturadas (Anexo I), com os
atores sociais envolvidos, desde os gestores dos órgãos oficiais, além dos representantes
das prefeituras, cooperativas e associações rurais, até os trabalhadores associados nos
empreendimentos solidários, a fim de obtermos depoimentos, registros e informações
sobre a forma de atuação de cada um desses agentes.
Buscando abarcarmos essa dimensão empírica dos empreendimentos rurais
solidários, qualitativamente, em meio a diversidade das suas atividades no território
potiguar, utilizamos da metodológica de cluster ou conglomerado (POHLMANN, 2007).
Essa técnica estatística permite, por meio da observação de um conjunto de variáveis,
reunir objetos organizadamente, baseado em suas características (POHLMANN, 2007).
Ainda segundo Pohlmann (2007, p. 48) esta técnica permite “classificar objetos
(organizações) de acordo com suas características similares em grupos/tipologias,
juntando objetos com alto grau de homogeneidade de comportamento, [...] com a
possibilidade de geração de mais de um grupo/tipologia”.
Em termos quantitativos, para a formação da seleção da amostra social a ser
analisada, nos pautamos em uma amostragem qualitativa não probabilística, por não nos
referir a generalizações estatísticas. Todavia, a escolha da amostra não foi randômica, em
alguns casos intencional, no intuito de contextualizarmos os empreendimentos mais ricos
em informações. O que de fato determinamos, foi uma amostra social com os
empreendimentos mais significativos da realidade potiguar, a fim de tecermos,
analiticamente, nossas proposições teóricas e metodológicas. A análise por cluster,
permitiu aprofundarmos a nossa análise a partir da caracterização dos empreendimentos
rurais visitados nos seguintes municípios: Acari, Açu, Angicos, Apodi, Baraúna, Bento
Fernandes, Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Cerro Cora, Coronel João Pessoa, Currais
Novos, Extremoz, Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Jaçanã, Jandaíra, João
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Câmara, Lajes, Macaíba, Martins, Mossoró, Nova Cruz, Parelhas, Pau dos Ferros, São
João do Sabugi, São José de Mipibu, São Miguel de Touros, São Paulo do Potengi e Serra
do Mel (Mapa 2).
Mapa 2 – Rio Grande do Norte: municípios visitados durante a pesquisa de campo
representados pelos Territórios da Cidadania

Desta forma, para a formação dos grupos ou como chamaremos nesse trabalho das
tipologias, pautamo-nos nos tipos de empreendimentos encontrados em cada um desses
municípios, regionalizados pelos seus respectivos Territórios da Cidadania, no Mapa 02.
A escolha desses municípios atrelou-se a sua tradição histórica no movimento
cooperativista potiguar, a sua representatividade no contexto dos Territórios da Cidadania
e, mais recentemente, no movimento da Economia Solidária, se destacando na quantidade
e diversidade desses empreendimentos solidários, levando-nos a crer que sejam
representativos para a nossa análise do todo.
Assim, não utilizamos variáveis numéricas, mas sim variáveis qualitativas,
empregadas no intuito de agregar os empreendimentos com as mesmas características de
produção e a partir daí compreendermos as práticas organizacionais, econômicas, sociais,
políticas e ambientais. Assim definimos três tipologias, a saber: os empreendimentos
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agropecuário, de beneficiamento e de assistência técnica, listando as diferenças e as
respectivas relações solidárias e suas dinâmicas sociais no território do Rio Grande do
Norte.
Paralelamente às análises das tipologias, caracterizamos os agentes sociais
envolvidos, no intuito de facilitar a apreensão das redes dos empreendimentos, sua
organização e os demais sujeitos envolvidos em função das relações sociais solidárias.
Na Figura 1 está representado um esboço da rede institucional articulada aos
empreendimentos solidários, as entidades de apoio e fomento, aos fóruns e redes, as ligas
e uniões e das instâncias governamentais, bases da ação política econômica solidária.

Figura 1– Os agentes sociais da Economia Solidária no Brasil

Fonte: Atlas da Economia Solidária – MTE, 2005.

Desta maneira, seja por meio das suas formas ou da sua rede, a Economia Solidária
pode ser compreendida congregando diversas relações sociais em um todo articulado, na
qual se expressa a sua configuração territorial. Abarcarndo o movimento social, vinculado
a Economia Solidária e, mais precisamente, aos trabalhadores associados nos mais
diversos empreendimentos rurais do Rio Grande do Norte, realizamos entrevistas
semiestruturadas, no intuito de coletarmos questões inerentes às relações locais,
condicionadas pela territorialização dessa política.
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Uma das características da entrevista semiestruturadas “é o planejamento da coleta
de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os
objetivos pretendidos” (MANZINI, 2003, p.2). Nesse sentido, os questionamentos são
apoiados nas teorias e hipóteses que fundamentam o nosso tema de estudo,
primordialmente, dentro de uma linha dialética, que, de acordo com Manzini (2003, p. 3),
“podem ser identificadas como explicativas ou casuais” para os fenômenos sociais.
No esforço de estruturação das entrevistas 3, apresentamos a seguir os principais
pontos, norteadores da pesquisa e delineadores das perguntas. Para a entrevista com os
trabalhadores associados nos empreendimentos solidários, elencamos os seguintes
pontos:
 A forma de trabalho antes e depois do empreendimento solidário;
 Os problemas da associação solidária;
 Participação no movimento de Economia Solidária;
 O que se entende por Economia Solidária;
 O processo de legalização do empreendimento;
 Como se dá o regime interno;
 A forma das vendas e a renda mensal;
 A relação com a prefeitura, incubadoras e demais órgãos;
Diferentemente dos trabalhadores envolvidos, alguns pontos para a entrevista com
os gestores públicos foram modificados, na tentativa de compreendermos como as
relações hegemônicas se processam nesses locais e a forma de atuação da política pública.
Para estes elencamos os seguintes pontos:
 Os marcos legais da Política de Economia Solidária;
 A construção da economia solidária junto com os trabalhadores;
 A financeirização da Política Pública;
 O papel do Estado na Economia Solidária;
 A Economia Solidária e o seu espaço nos marcos estruturais do
capitalismo;
 A participação das incubadoras e dos demais órgãos no processo de
fortalecimentos da Economia Solidária;
 A independência dos empreendimentos para gerir suas ações;
 Características específicas da política pública no município;

3

Os roteiros de entrevistas encontram-se em anexo.
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 O papel e a importância da Política de Economia Solidária hoje.
Os pontos destacados das entrevistas foram adaptados do questionário
institucional, aplicado nos empreendimentos solidários, da Secretária Nacional de
Economia Solidária (SENAES) e da pesquisa realizada por Marconsin (2008) em sua tese
doutoral intitulada “Política Pública de Economia Solidária: uma política em construção”.
No decorrer da pesquisa, outras questões foram surgindo e sendo incorporadas à pesquisa,
dado os encaminhamentos das respostas e a abrangência dos temas destacados, no intuito
de compreendermos os desafios e dificuldades enfrentados pelos trabalhadores solidários
e as características da territorialização da política na nossa análise interpretativa.
Após a realização das entrevistas, os dados e informações obtidos foram
sistematizados, tabulados e analisados, procedimentos estes de fundamental importância,
não só para o desenvolvimento da pesquisa, mas para estabelecermos os devidos nexos
com as características tipológicas criadas, no intuito de confrontarmos com os dados
oficiais coletados, para compreendermos determinados fenômenos e as distintas
realidades, a fim de alcançarmos a análise da atuação e relevância dos empreendimentos
solidários no território do Rio Grande do Norte.
Todas as entrevistas foram realizadas com agendamento prévio, principalmente
para as entrevistas coletivas nas sedes dos empreendimentos, com intuito de não
ocorrerem influências, por outros trabalhadores, na construção das respostas dos
entrevistados. Concomitante às entrevistas realizadas e às atividades de campo, fizemos
registros fotográficos para caracterização das estruturas dos empreendimentos solidários,
da sua produção e dos seus cooperados, mediante a autorização dos responsáveis e dos
trabalhadores envolvidos.
Não obstante, a proposta dessa análise seguiu procedimentos metodológicos
específicos, pautando-se na problematização dos fenômenos observados, no
levantamento dos dados e questões relevantes, na coerência e validade dos argumentos e
na proposição de novas questões, a fim de que a nossa investigação contenha repostas
consistentes às problematizações apresentadas e não esgote o assunto. Por fim,
pretendemos obter o diagnóstico dos usos do território pelos diferentes agentes
envolvidos na Economia Solidária potiguar, bem como as estratégias de reprodução social
dos trabalhadores envolvidos e dos efeitos dessa política pública, que, perante o
movimento de acumulação capitalista, dada a sua influência, se insere num contexto
desigual e contraditório.
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3 A ECONOMIA SOLIDÁRIA E OS USOS DO TERRITÓRIO NO RIO GRANDE
DO NORTE
Buscar repostas para as formas de usos do território pela Economia Solidária,
levando em consideração apenas as formas expressas materialmente nos territórios, é
realizar uma análise parcial, não proporcionando condições para interpretar a realidade,
bem como de decifrar as estruturas e os contextos históricos das contradições, dos
interesses e das ideologias que pautam a Economia Solidária.
O que buscamos é a realização de um esforço teórico-metodológico, no tocante a
dimensão temporal, conceitual, material e territorial, no intuito de compreendermos a
Economia Solidária em sua totalidade, ampliando a esfera da análise, indo além da mera
descrição, buscando a interpretação que desvende os conteúdos das relações e dos
processos que se sucedem e coexistem, em relação ao tema, na dinâmica territorial.
No processo da dinâmica territorial, concordamos com Santos (2008, p. 247), ao
afirmar que “o território revela as ações passadas e presentes, mas já congeladas nos
objetos, e as ações presentes constituídas em ações”. Nessa perspectiva, o conceito
território, em nossa investigação, será adotado e entendido como um constructo social,
ou seja, pela existência concreta, a partir dos seus mais diferentes usos e materialidade
constantemente modificada, transformada e resinificada, a cada evento nele inserido.
Desta forma, o presente capítulo tem por objetivo discutir o uso do território como
recurso e como abrigo, pelos agentes hegemônicos e sujeitados, respectivamente, e as
relações de controle estabelecidas. Para tanto, estruturamos o capítulo, inicialmente,
situando as diversas perspectivas teórico-metodológicas acerca do debate sobre a
Economia Solidária, analisando os diferentes eventos que permeiam a origem desse tipo
de Economia, uma vez que os eventos tratam “de um instante do tempo dando-se em um
ponto do espaço” (SANTOS 2000, p. 144), onde há uma delimitação de ordem temporal
e de ordem espacial, a fim de compreendemos a natureza da Economia Solidária.
Em seguida, apresentamos a materialidade territorial do fenômeno, ou seja, a
materialidade dos empreendimentos econômicos solidários rurais presentes no território
do Rio Grande do Norte. Para tanto, tabelas e gráficos foram elaborados, no intuito de
ilustrarmos essa realidade em nível nacional e estadual. Somente a partir dessa
contextualização é que, no sub-tópico 3.3, discutiremos os usos do território pela
Economia Solidária, tomando por base as categorias de análise recurso e abrigo, já que
os componentes materiais do território são ordenados pela ação humana e, dada as
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diferentes intencionalidades, tais usos se dão por relações sociais, políticas, econômicas
ou jurídicas, advindas de agentes internos ou externos ao território.
Ao final deste capítulo e, depois de entendermos a Economia Solidária a partir desse
viés, tomando-a como prática econômica, política e cidadã, apresentada em sua
concretude espacial, discutiremos a organização dos empreendimentos solidários
caracterizados pelas Redes de Cooperação, construídas como ação contra-hegemônica e
contraditória, frente à ação predatória do sistema econômico capitalista.

3.1 A natureza da economia solidária: origem, evolução e a sua construção
conceitual
Ao periodizarmos as origens e motivações da Economia Solidária, algumas
considerações, no tocante ao tratamento do tempo, se impõem. Há consenso entre os
acadêmicos, principalmente das ciências humanas, de uma conceituação unificadora do
tempo, pois os fenômenos devem ser tratados como algo passível de ser captado e
disposto padronizadamente em sequências ou modelos, com durações bem definidas
(ELIAS, 1998).
Essa visão simplista, bastante difundida nas pesquisas e na forma de conceber o
conhecimento, dada a sua intensa especialização, implica em uma elevada análise de
síntese, revelando apenas uma “listagem de fatos” (SANTOS, 2000). É necessário
entender o exercício de análise buscando a visão de conjunto, por isso, partimos da
constituição atual do fenômeno e, a partir daí, decompomos suas partes temporalmente,
para no fim, entendê-lo em sua totalidade.
Essa mediação que propomos, implica reconhecermos que os princípios da Economia
Solidária, nos dias atuais, representam um fenômeno econômico e social de significativa
amplitude, dando seus primeiros passos políticos, sociais e econômicos, num processo de
transformação social. Contudo, sua origem é antecedente ao século XIX, quando as ideias
cooperativistas foram idealizadas por socialistas ingleses, americanos e franceses ao
buscarem a propriedade e a gestão coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores.
Na realidade, “o espírito da cooperativa é profundamente humano, vamos encontrálo em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas” (MLADENATZ, 2003, p.17), não
por acaso que inúmeras formas de cooperação entre os homens são datadas desde a
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antiguidade 4. Porém, muitas vezes afirmamos que o cooperativismo é um movimento do
período capitalista, talvez porque a “pré-história” do cooperativismo ainda necessite de
estudos sistemáticos e específicos, pois são poucos os autores que apresentam algumas
indicações sobre as formas primitivas de cooperação.
Ressaltamos que “em todo tempo, existiu um espírito de cooperação, bem como
realizações que muito se aproximavam das atuais formas cooperativas” (MLADENATZ,
2003, p. 22). Segundo Zaar (2010, p. 3) “el cooperativismo y la cooperación agraria
también estuvieron muy extendidos en la sociedad pré-industrial”, esse tipo de
cooperação se dava pelo aproveitamento comum de determinados bens, com destaques,
principalmente, para o uso comum da propriedade, tanto por parte dos agricultores, que
compartilhavam suas terras, quanto por parte dos artesãos, no tocante ao uso dos seus
meios de produção. Percebemos que as manifestações do cooperativismo pré-industrial
eram tipicamente comunitárias e domésticas.
No entanto, entre os estudiosos do tema, convencionou-se datar o ano de 1844 como
a origem do cooperativismo, devido à sistematização, embora bem embrionária, de alguns
preceitos e doutrinas socioeconômicas, já que na cidade inglesa de Rochdale 5 28 tecelões
fundaram uma cooperativa de consumo, sob o sistema social idealizado por Robert Owen
(MLADENATZ, 2003). Dada a relevância desse acontecimento, o século XVIII ficou
marcado pelo surgimento do cooperativismo moderno, como bem denominado por
Godoy (2010), pois as circunstâncias sociais, além dos fundamentos econômicos,
influenciaram empiricamente a formulação e expansão das cooperativas.
Esses ideais e princípios baseados em sistemas cooperativos a serviço dos interesses
dos trabalhadores, foram gestados desde a segunda metade do século XV até meados do
século XVII (MLADENATZ, 2003), obtidas a partir das experiências e fundamento
doutrinal dos socialistas utópicos, dentre eles: Saint Simon, Robert Owen e Charles
Fourier. A partir destes pensadores, engajados por justiça social, ergueram-se os
princípios doutrinários cooperativistas, no qual “desde entonces el movimiento y las
experiencias procedentes del mismo se han expandido con características diferentes según
las especificidades de grupos y de las sociedades que las constituyen” (ZAAR, 2007, p.
2).

4

Há experiências entre os povos Egípcios, Gregos, Romanos, Maias e Astecas de vivência em comunidade,
com trabalho cooperado, união de bens e partilha da caça, pesca e do cultivo (OCB, 2006).
5
Hoje em dia, a antiga cidade de Rochdale, é um bairro de Manchester, Inglaterra.
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Essas várias formas de gerir o bem comum se difundiram largamente em países
europeus e americanos, com diferentes aspirações ideológicas, sejam na concepção liberal
econômica, do socialismo associacionista ou do socialismo moderno – este que teve Marx
e Lênin como importantes expoentes, ao darem importância ao movimento político do
proletariado, tendo sua corrente doutrinária por vezes denominada de ‘Socialismo
Proletário’ (MLADENATZ, 2003) –, ou da concepção dos cristãos sociais e do
solidarismo. Todas essas relações estabelecidas a partir de diferentes doutrinas e
movimentos sociais, imbuídas dos princípios cooperativistas, influenciaram diferentes
práticas coletivas, principalmente nas primeiras décadas do século XX.
Assim, percebe-se que o desenvolvimento do cooperativismo moderno está
intrinsicamente ligado aos problemas advindos do modo de produção capitalista
(GODOY, 2010). Apesar de todo o crescimento teórico e prático que o cooperativismo
obteve, este movimento foi duramente reprimido e ainda sofre as graves consequências
das limitações para a própria reprodução dos trabalhadores, endossada pelo capitalismo
ao separar os trabalhadores dos meios de produção, desde a Revolução Industrial, ainda
no século XVIII e XIX.
O objetivo do movimento cooperativo foi sempre combater a real e crescente crise
do emprego. De acordo com Marx (1983), essa crise advém da extrema exploração dos
trabalhadores pelos capitalistas, o trabalho extra não pago a esses trabalhadores, ou seja,
a mais-valia é apropriada pelos donos dos meios de produção, levando a acumulação de
riqueza, por um lado (capitalistas), e de acumulação da pobreza, por outro (trabalhadores).
Toda essa situação, leva a superacumulação do capital (MARX, 1983), ocasionando as
crises estruturais nos setores da economia.
Dessa forma, no decorrer do tempo, o desemprego foi ampliado com as cíclicas
crises, evidenciando o crescimento do número de empreendimentos cooperados, como
resistência e alternativa ao modelo de produção capitalista. Essas formas de associação
democrática das relações de produção, baseada no sindicalismo, na cooperação,
autogestão e igualdade entre os membros, foram ganhando força em muitos
empreendimentos no século XX (MLADENATZ, 2003).
Isso porque, no percurso histórico da humanidade, o século XX foi marcado por
profundas mudanças de âmbito político, econômico e social. As relações de trabalho se
inserem em contexto muito mais dinâmico, intensifica-se a exploração e a precarização
do trabalho, com o advento industrial e a subordinação do trabalho ao capital, face a
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mundialização e financeirização das relações capitalistas, conduzidas por corporações
transnacionais.
Assim, o caráter contraditório e perverso de acumulação do capital, reforçou o
processo gradativo de socialização da produção, no qual os trabalhadores viam no
movimento cooperativo, de base socialista, a possibilidade não mais utópica, mas
concreta para a sua emancipação.
O movimento cooperativista se expandiu assumindo caráter diferenciado, se
adaptando ao contexto territorial ao qual se inseriu e se metamorfoseando de várias
formas, dentre elas: A Economia Solidária, fruto de ideias, discussões, afirmações,
contrapontos, similaridade e complementariedades diferenciadas, de menor ou maior
importância, diante das complexas realidades vivenciadas (VASCONCELLOS, 2010).
Nessa perspectiva, concordamos com Godoy (2010, p. 14):
A Economia Solidária, que comporta o cooperativismo, assim como o
associativismo e outras formas de trabalho coletivo que primam pela
autogestão, é um conceito criado na década de 1990, em cujo bojo está
a discussão das desigualdades sociais suscitadas pelo crescimento
econômico que não proporcionou bem-estar a todos.

A Economia Solidária é mais recente que o cooperativismo, fruto de suas
coexistências e sucessões, emergida no final do século XX, principalmente em países de
carência social e de superexploração capitalista em grande parte da população,
concentrando-se, preferencialmente, em países Europeus, do Leste da Ásia e da América
Latina, em especial no Brasil (ZAAR, 2007).
No contexto brasileiro, as experiências utópicas e cooperativas iniciaram-se a partir
do século XIX, com a chegada dos imigrantes europeus, vindos de seus países, justamente
por problemas econômicos, políticos e sociais. Muitos desses imigrantes, dada a
disponibilidade de terras no Brasil, colocaram em prática a produção cooperada de base
familiar, de modo espontâneo, haja vista o nível de consciência social de alguns
trabalhadores, por vivenciarem as consequências da dominação capitalista em seus países
(ZAAR, 2007). As relações entre diversas organizações cooperadas estabeleceram-se e
se expandiram-se, propiciando o desenvolvimento do cooperativismo brasileiro.
Na Região Sul, com os imigrantes, surgiram as primeiras cooperativas de cunho
tipicamente rural. No Mapa 3, destacam-se as localidades das primeiras cooperativas,
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fundadas, principalmente, pelos descendentes de italianos, alemães e franceses, com
objetivo de organizarem suas atividades econômicas e culturais.
No Rio Grande do Sul, as primeiras cooperativas foram de origem italiana, fundadas
nas atuais cidades de Veranópolis e Antonio Prado, e alemã, fundada em Porto Alegre.
No estado de Santa Catarina, colônias de imigrantes alemães e franceses iniciaram o
movimento cooperativista no município de Garuva e no município de São Francisco do
Sul, a nordeste do estado. No estado do Paraná, o movimento cooperativista mais
importante foi o de origem francesa, no município Cândido de Abreu, havendo, também,
a presença de colônias italianas no município de Palmeira (ORGANIZAÇÃO DAS
COOPERATIVAS BRASILEIRAS, 2012).

Mapa 3 – Brasil: principais núcleos cooperativistas do séc. XIX

Fonte: Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, 2012.

Essa análise já demonstra que o movimento cooperativo brasileiro não se deu de
maneira uniforme, mas com significativas diferenciações no território, concentrando-se
basicamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Devido à
importância que as cooperativas apresentaram não só no mundo do trabalho, mas também
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no mundo político institucional, o Estado criou mecanismos para normatizar o
movimento, assegurando legislação específica para a liberdade da associação na
constituição de 1891 (PINHO, 2004).
Conforme aponta Santos (2000), a dinâmica do território decorre das normas e das
ações envolvendo os diferentes agentes da sociedade. Todo esse processo de
normatização do movimento cooperativista, além de se constituir nas mais diferentes
porções do território brasileiro, foi aperfeiçoado no decorrer do tempo. Assim, em 1932,
por meio do decreto 22.239, foi promulgada a Lei Básica do Cooperativismo Brasileiro
(PINHO, 2004), especificando, jurídica e politicamente, esse movimento.
De acordo com Zaar (2007, p. 16), legalizar as experiências cooperativistas:
estuvo relacionado con la necesidad de solucionar los problemas
resultantes de la coyuntura económica mundial, derivados sobre todo
de la Primera Guerra Mundial y de la Crisis de 1929, y, de la frágil
estructura económica brasileña, asentada sobre el monocultivo
extensivo que en este momento se enfrentaba a una grave crisis con la
superproducción de café.

Com o Golpe Militar, em 1964, várias transformações ocorreram para atender os
interesses do novo regime. As reformas atingiram diretamente as cooperativas e
trouxeram drásticas consequências nas relações democráticas do movimento. O controle
estatal estabelecido nos programas de governo, impôs fortes restrições para o
funcionamento das cooperativas, logo, órgãos intervencionistas foram criados para
interferirem na organização das cooperativas e manipularem os seus princípios.
Nesse sentido, com a finalidade existir um órgão nacional de representação das
cooperativas, ainda no governo Médici, em 1969, criou-se a Organização das
Cooperativas Brasileiras – OCB 6, que passa a regular e a legislar o funcionamento das
cooperativas brasileiras, dado o seu intenso crescimento no país. O movimento
cooperativista precisava buscar novas formas de atuação e de organização do trabalho,
distante da tutela do Estado.
A partir da década de 1980, com o processo de “redemocratização” do país e,
posteriormente, com a promulgação da constituição de 1988, a realidade do movimento
cooperativista começa a mudar. As relações entre o Estado e as cooperativas se alteraram,
pois a constituição outorgou ao Estado “el papel de incentivar el cooperativismo, sin

6

A OCB é fruto da junção da antiga União Nacional das Associações Cooperativas (UNASCO) e da
Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP).
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ejercer interferencia en la vida de las cooperativas” (ZAAR, 2007, p. 25), dito de outra
forma, o Estado:
deixa de ser intervencionista e regulador e passou a se concentrar na
criação de ambiente favorável, como de infraestrutura de transporte,
informação de mercado, controle fitossanitário, difusão tecnológica e
treinamento, com a tentativa de superar a pobreza a partir de suas ações
voltadas para os setores mais frágeis (VELLOSO; LOCATEL, 2011).

Essa nova postura assumida pelo Estado, incentivou diferentes formas de
cooperação, pois os próprios trabalhadores deviam buscar sua emancipação. Desse modo,
após a década de 1990, iniciativas populares, de caráter coletivo e autogestionário,
ganharam adesão entre os trabalhadores, como forma de organizar a sua produção, e o
movimento cooperativista se reinventou, agora sob as bases da Economia Solidária
(SINGER, 2002).
Trata-se de uma nova estratégia de cooperação baseada na solidariedade, centrada
na autogestão e de base estritamente popular, diferentemente do cooperativismo puro, que
por vezes, não volta-se para atender aos mais pobres, apresentando caráter corporativista,
tais como algumas cooperativas de crédito na década de 1960/70, que, posteriormente, se
tornaram-se grandes bancos, e da economia capitalista, no qual os trabalhadores foram
destituídos dos meios de produção e receberam desigualmente pelo seu trabalho
(VELLOSO; LOCATEL, 2011).
No Quadro 1 clarificamos didaticamente as diferenças entre esses modelos de
organização. Dentre as principais diferenças, ressaltamos o modelo autogestionário dos
empreendimentos solidários, pautado na livre adesão e participação de todos os
associados nas decisões do empreendimento, a ausência de hierarquias, bem como a
igualdade na divisão das sobras. Tais características são fundamentais para a
diferenciação desses empreendimentos em relação as cooperativas tradicionais que,
muitas vezes, apresentam um modelo de cogestão, associado a participação delegada,
com visível hierarquia por diretorias, além da presença de interesses mistos, com as
vantagens obtidas na cooperativa, por vezes, beneficiando somente um grupo.
Em relação às empresas capitalistas, que apresentam o modelo pautado na
heterogestão, as decisões e os interesses são individuais e mercantis, originados de forma
hierárquica pelos detentores do Capital, e atuam de forma centralizada e induzindo os
trabalhadores a competição, dada a intensa busca dessas empresas pelo lucro, levando a
precarização do trabalho, já que os trabalhadores dessas empresas são mal remunerados.
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Quadro 1 – Diferenças entre os Empreendimentos Solidários, as Cooperativas
Tradicionais e as Empresas Capitalistas
EMPREENDIMENTO
COOPERATIVAS
EMPRESAS
SOLIDÁRIO
TRADICIONAIS
CAPITALISTAS
Autogestão
Autogestão ou Cogestão
Heterogestão
Retiradas acordadas
Retiradas proporcionais aos Salário
proporcionalmente
investimentos
Decisões coletivas e
Decisões através da
Decisões hierárquicas e
democráticas
representação democrática
centralizadas pela diretoria
Ausência de hierarquia
Hierarquia flexível (por
Níveis sucessivos de
representantes)
autoridades
Participação direta e Participação
direta
ou Alienação / Absenteísmo
igualitária
delegada
Objetivo: a melhoria da Objetivo: as vantagens da Objetivo: Maximização da
qualidade de vida de seus cooperação
riqueza dos seus sócios
associados.
Solidariedade e
União de forças
Competição
colaboração
Adesão livre
Adesão restrita as certas Adesão pelos detentores do
atividades das cooperativas Capital
Interesses coletivos
Interesses
mistos Interesses individuais e
(Individual e coletivo)
mercantis
O resultado é a sobra
O resultado é a sobra
O resultado é o lucro.
Fonte: adaptado de Pitaguari, 2010.

Em relação a essas diferenças, Veiga e Fonseca (2002, p. 29) clarificam
apontando:
existe, por um lado, o cooperativismo oficial, mais ou menos ligado a
agências governamentais e de iniciativas de grande e médio porte, que
não respeitam os princípios do cooperativismo, agindo na prática como
empresas capitalistas. Por outro lado, existem inúmeras iniciativas
voltadas para a construção de cooperativas autogestinárias, que
realizam intercâmbios e se esforçam para a construção de redes de
Economia Solidária.

Desta forma, percebemos na Economia Solidária certa originalidade de iniciativas
democráticas e de participação, de modelo autogestionário, do qual todos são donos dos
meios de produção, trazendo uma série de mudanças na forma de organização desses
empreendimentos solidários, desencadeando ações que representam a vontade comum.
Dado o caráter inovador, a proposta de desenvolvimento baseada nos princípios
da Economia Solidária, deram os primeiros passos na década de 1980, quando se
fortaleceu o processo de restruturação produtiva, com o crescimento do modelo baseado
na acumulação flexível (HARVEY, 2009), precarizando cada vez mais as relações de
trabalho, estabelecidas na década de 1990. A Economia Solidária foi a alternativa ao
cooperativismo tradicional e ao modelo de produção vigente, criando novas estratégias
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de reprodução para esses trabalhadores, em vista ao agravamento das desigualdades
sociais e do significativo desemprego estrutural (PITAGUARI, 2010).
Grande parte dos avanços da Economia Solidária, mesmo de forma pulverizada,
está atrelada a sua proposta econômica baseada na propriedade coletiva, no estreitamento
das relações interpessoais e na disseminação de legítima democracia, gerando riqueza e
renda pautada no princípio da solidariedade. Segundo Singer (2002, p. 43), esta forma de
organização se constitui no imaginário dos trabalhadores como “uma proposta superior
ao sistema atual”, ao buscar melhorar a qualidade de vida dos seus associados.
Desse modo, diversos setores da sociedade, particularmente aqueles ligados ao
trabalho, fomentaram práticas de autogestão e formas de organização associativa, sob os
princípios e valores econômicos solidários. Essa iniciativa “aos poucos vai ganhando
visibilidade social e, agora, se pode falar também em visibilidade política. É quando vai
surgir o conceito de Economia Solidária, junto com outros conceitos que procuraram dar
conta dessa realidade” (GAIGER, 2000, p. 168).
Complementado o dizer de Gaiger (2000), essa visibilidade não só política, mas
também econômica, social e cultural, ampliou-se em face às diversas experiências que
suscitaram, sendo discutidas e incorporadas por vários acadêmicos, entre eles: sociólogos,
economistas e administradores. Em meio à diversidade do debate em relação ao tema,
nesse primeiro momento, apresentamos as divergências no conceito e a problemática da
organização social do trabalho, trazendo a Economia Solidária ao cerne das discussões
teóricas.
Os estudiosos sobre esse tema apresentam, em vários aspectos, pontos de
convergências e ao mesmo tempo de amplas divergências, no tocante ao tipo de
transformação social almejada (SCHMIDT, 2013), já que para entender a forma como se
produz e reproduz a Economia Solidária, implica considerar a sua imersão numa
sociedade capitalista, com o modo de produção hegemônico, de caráter neoliberal, pois é
perceptível o alto nível de desemprego e precarização do trabalho nesta realidade.
Desta forma, na produção teórica sobre Economia Solidária:
Há estudiosos que a compreendem como um novo modo de produção
(SINGER, 2000; NUÑEZ, 1997; TIRIBA, 2001); outros a veem como
uma expressão estritamente ideológica incompatível com a relação
economia-solidariedade-mercado (VAINER, 1999); ainda existem os
que entendem como uma nova forma social de produção (GAIGER,
1999) (VASCONCELLOS, 2010, p. 59).
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A maioria dos teóricos brasileiros tem como base os estudos europeus, cujas
concepções e experiências foram inicialmente experimentadas, bem como latinoamericanos. Esse tipo de organização difundiu-se mais fortemente a partir da década de
1970, em especial, nos países como a Argentina, Venezuela e Chile. Nessa perspectiva
comum, a grande maioria dos teóricos entende a Economia Solidária como alternativa
frente à lógica mercantilista da produção capitalista, pois os trabalhadores podem
produzir, comercializar e consumir, sem se converterem em capitalistas, assentados nos
valores de cooperação e solidariedade (NUÑEZ, 1997).
Essas práticas democráticas promovem a melhoria da organização do trabalho, no
qual

se

concretizam,

sob

a

forma

de

associações,

empresas

recuperadas

(autogestionárias), clubes de trocas, cooperativas, redes de cooperação, entre outras
experiências, com diferentes denominações, tais como: Economia Social, Economia
Popular ou Socioeconomia Solidária (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2007). O termo
‘Economia’, nas diversas denominações anteriores, ancora-se a um modo de produção.
Já o termo subsequente, seja ele: Solidária, Popular ou Social, ressalta o caráter coletivo
dessa nova proposta de produção.
Na percepção de Singer (2000, p.13), a Economia Solidária é um “modo de produção
e distribuição alternativo ao capitalismo”, englobando a diversidade de empreendimentos
sociais, composto por trabalhadores marginalizados do mercado de trabalho. Neste
aspecto, esse tipo de economia propõe outras possibilidades de viver em sociedade, não
apenas dependente das esferas do Mercado e do Estado.
Para França Filho e Laville (2004), a Economia Solidária engloba a proposta de
cooperação e coletividade, buscando o desenvolvimento de atividades econômicas, com
vista à realização de objetivos sociais entre seus entes. Esses objetivos sociais seriam
atingidos por meio da autogestão, e as decisões essenciais dos empreendimentos
solidários são tomadas em coletivo, sob a perspectiva de práticas democráticas,
resgatando assim os ideais de cidadania.
Corroborando com as afirmações dos teóricos anteriores, Razeto (1997, p. 40) ainda
complementa que a Economia Solidária
é um conjunto de experiências econômicas, que compartilham alguns
traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo,
cooperação e autogestão comunitária, que definem uma racionalidade
especial, diferentes de outras racionalidades econômicas.
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Considerando a vasta literatura sobre o tema, verificamos que não há conceitos
únicos e definitivos. A Economia Solidária gesta-se a partir dos movimentos sociais, das
transformações cooperativistas desde o início do século XX, da organização das camadas
populares de trabalhadores marginalizados e das imposições econômicas liberais. E
devido ao seu rápido crescimento, acrescenta-se a estes fatores as contribuições de
diferentes estudiosos e de políticas de governo, voltadas para a geração de trabalho e
renda.
Nesse universo, há autores tratando a Economia Solidária como ideologia
funcional ao capital e marginalizada na racionalidade econômica hegemônica. Sob essa
ótica, os autores apresentam, com perspectiva de análise crítica, as lacunas teóricas
fragilizadoras dessa “nova economia” e do seu projeto de transformação social.
Destacamos, em especial, Henrique Wellen (2012), dado o impacto da sua obra,
denominada “Para a crítica da Economia Solidária”, na qual o autor analisa a ilusória
emancipação da Economia Solidária, ao buscar saída não capitalista do mercado
capitalista.
No entanto, nossa preocupação está no fato de que as desigualdades sociais
ocasionadas pelo desenvolvimento do capitalismo, impulsionadas pelo crescimento
econômico e atreladas a falta de um Estado de bem-estar social, sempre fez persistir o
movimento de organizações cooperativas entre os trabalhadores, em diversos setores
econômicos, ganhando cada vez mais cooperados e adeptos ao movimento no mundo
todo, evidenciando a permanência das más condições sociais entre os trabalhadores,
força-os a buscarem outras formas de organização.
A permanência desse movimento cooperativo, no nosso caso, da Economia
Solidária, segundo Coraggio (2004), se dá pela rápida adaptação em distintas realidades
e dos efeitos positivos que esse novo tipo de organização trouxe ao mundo do trabalho.
Para este mesmo autor, o fato principal é que na Economia Solidária não há modelos
prontos, mas propostas de modelos com base nas práticas de autogestão e cooperação.
O professor Paul Singer (2002), primeiro teórico a cunhar esse termo no Brasil,
reafirma o caráter de permanência desse movimento, dada a capacidade dos seus
trabalhadores em criar e recriar, periodicamente, novas experiências associativas, em
resistência à lógica do capital. Isso fica evidente, quando verificamos os novos elementos
de sustentação, reinventando a Economia Solidária, indo além do trabalho e da produção,
mas com incentivos à criação de moedas sociais, bancos solidários, tecnologias sociais,
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formação de redes de produção e troca, entre outras iniciativas, surgidas para sanarem os
problemas das mais diversas realidades.
Todo esse incremento de iniciativas é diverso e, muitas vezes, as reflexões teóricas
não conseguem acompanhá-las, pois da mesma forma que o capitalismo se reinventa para
sair de uma crise, assim são as experiências associativas de Economia Solidária, as quais
criam mecanismos para livrarem-se das dificuldades que lhe são postas. Vainer (1999)
denomina essa economia de “Utopia Experimental”, pois muito do que se teoriza sobre a
Economia Solidária, não leva em consideração a sensação dos trabalhadores, a construção
individual, a vivência dos valores ou, mais precisamente, o aspecto cultural.
Nesse sentido, as práticas econômico-solidárias possibilitam nova cultura do
trabalho, na medida em que as pessoas estabelecem a cultura solidária de “relações de
reciprocidade, de respeito, de busca de entendimento, procurando conjugar igualdade de
direitos e deveres às diferenças, aos traços peculiares de cada um” (SALLES OLIVEIRA,
2005, p. 37).
Dessa maneira, ao buscarmos a visão da totalidade sobre o conceito da Economia
Solidária, devemos compreendê-la não apenas como um modo de produção, circulação e
consumo puramente, mas como um tipo de economia que propõe ir além, que tem enfoque
nas relações sociais e possui um conjunto de princípios e valores incorporados
culturalmente dos trabalhadores coletivos, de tal modo que, a busca pelos ideais
socialistas, apesar de algumas modificações com a incorporação de novos elementos, face
ao contexto atual, alimentem a vontade, não mais de superação, mas de mudanças
estruturais no modelo de produção capitalista.
Tendo em vista as várias práticas bem-sucedidas, a Economia Solidária passa a
ser vista pelo governo como proposta viável para a geração de trabalho e renda, e é
incorporada à agenda das políticas públicas e das organizações não-governamentais, no
intuito de atender as comunidades excluídas do acesso ao trabalho. Inicia-se, na verdade,
um processo de tutelamento por parte do Estado, ao reconhecer as fragilidades desse
movimento, porém, sem modificar seu foco de atuação, continuando com a adoção de
políticas neoliberais, de menor intervenção social, ampliando os níveis de desemprego e
desigualdade, historicamente construídos, demonstrando seu caráter contraditório.
É importante destacar que o conceito de Economia Solidária do nosso trabalho
está pautado na acepção contemplada pelo Estado e incorporada na Política Nacional de
Economia Solidária. Assim definida como um “conjunto de atividades econômicas de
produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas sob a forma de
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autogestão” (SENAES, 2007). Nesse sentido, a concepção de Economia Solidária
incorpora a percepção dos mais diferentes autores, se tornando alvo de contestação, dado
o seu caráter abrangente.
Queremos com esse conceito, demonstrar que a crítica elaborada, a partir do
processo contraditório incentivado pelo Estado, baseia-se no abismo entre as proposições
do documento oficial, no tocante aos princípios e valores solidários, e a forma como esses
elementos são operacionalizados pelo Estado.
Cooptada pelas políticas de governo, institui-se agora algumas contradições entre
as proposições Políticas de Economia Solidária e os seus efeitos nos diferentes territórios
nacionais. Os usos dos territórios são tomados por diversos agentes, assim, as ações saem
do plano horizontal (dos movimentos sociais) e ascendem a um plano vertical,
incentivando paradoxalmente a formação de organizações solidárias, pauperizando, em
grande parte, o movimento.
É sobre esses paradoxos, envolvendo a Economia Solidária, enquanto importante
elemento da Política Pública, que aprofundaremo-nos no capítulo seguinte. Porém, antes
é preciso analisar a materialidade dos empreendimentos econômicos solidários no Brasil
e, em especial, no Rio Grande do Norte.

3.2 A materialidade da economia solidária no contexto territorial Brasileiro e
Potiguar
A ampliação das políticas sociais de apoio ao cooperativismo e, principalmente,
de incentivo aos empreendimentos de Economia Solidária, dá-se a partir do
reconhecimento, por parte do Estado, da capacidade dessas formas associativas de
provocar de transformação social, política, econômica e cultural. No entanto, anuímos
com a posição do professor Gaiger (2004) quando este afirma que a importância dessas
transformações é beneficiada, primordialmente, pela “subsistência material” da
Economia Solidária, expandida desde a década de 1990.
Essa “subsistência material” apresenta expressão geográfica, com características
distintas no território brasileiro. Para Santos (1978), encontramos no espaço geográfico
um conjunto de formas representativas das relações sociais, seja do presente ou do
passado. No universo da Economia Solidária, essas formas representativas das relações
sociais, do processo de trabalho, seriam os espaços coletivos do produzir e do bem viver
solidariamente, com relações constituídas, ainda no século XIX, nas associações criadas
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pelos imigrantes europeus e, no presente, impõem-se na vertente da Economia Solidária
com princípios e valores específicos.
Assim, as formas seriam o resultado da práxis coletiva que reproduz as relações
sociais. Para Santos (1978), a forma é o aspecto visível, palpável, exterior de um conjunto
de objetos, chamada: formas espaciais. Já as relações sociais, são as que organizam o
espaço, historicamente construída pelos homens, manifestadas pelos diferentes processos,
tornando o espaço um “verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual” (SANTOS,
1978, p. 122), daí, objetivamente, denominado de “instância social” (SANTOS, 2000),
pois o espaço é resultado e condição da sociedade, dos processos sociais.
Desta forma, o espaço delineia-se como um sistema indissociável de sistemas de
objetos e sistemas de ações, onde os primeiros são a expressão concreta do espaço, ou
seja, a materialidade, e os segundos são os processos que demandam fluxos, constituindo
a função de cada objeto nas suas intencionalidades, dada a estrutura social. Consideramos
essas inter-relações, em nossa análise, sobre o fenômeno da Economia Solidária, na
totalidade.
Para Santos (1978, p. 122), “o espaço deve ser considerado como uma totalidade,
a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida”. Nesse sentido, o espaço é organizado
pela sociedade e suas transformações correspondem a evolução dos mais diversos setores
sociais, seja: econômico, político ou cultural. Assim, a Economia Solidária é fruto dessa
evolução, principalmente da estrutura econômica e social, compreendidos numa relação
combinada e contraditória, na qual a evolução de um, gera desigualdade no outro,
respectivamente.
É nessa perspectiva que este trabalho se norteia: a partir da unidade das formas e
conteúdos, com vista a interpretar a organização espacial de um fenômeno, no caso, a
Economia Solidária. Partimos das formas existentes, ou seja, da materialidade, para só
então explicar os conteúdos, as ações e os processos, delineados na dinâmica
sócioespacial.
Para expormos a materialidade da Economia Solidária, buscamos suas bases
territoriais e os seus modos de regulação e de organização, passíveis de análise geográfica.
De acordo com Santos (2000), a dimensão territorial envolve a percepção material e
imaterial. A primeira apresenta-se ligada aos sistemas de objetos, propiciando fluidez dos
bens, serviços e informação; a segunda ligada aos sistemas de ações, a dimensão das
ideias, pautada nos processos, demandando a fluidez e a criação de normas, seja para
empresas, pessoas ou instituições.
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O território assume novos significados quando analisado conjuntamente com as
transformações sociais, o conjunto de normas e as ações engendradas. Nos dizeres de
Santos (2008), o território assume novos usos. Nesse sentido, o território sempre “é” ou
“está sendo” usado, vivenciado, modificado e construído, além de influenciar e ser
influenciado pelas relações sociais, dentro de um conjunto de possibilidades. No nosso
caso, ressaltamos a Economia Solidária, que nas dimensões políticas e econômicas, busca
relações alternativas à ordem social estabelecida, conforme analisaremos posteriormente.
Apresentaremos as formas geográficas solidárias expressas no território nacional,
bem como no Rio Grande do Norte, área especifica de nosso estudo. A materialidade do
território, ligado a Economia Solidária, cria condições para a reprodução de relações
sociais e de produção, baseadas nos princípios da democracia, participação, reciprocidade
e solidariedade. As condições materiais mapeadas, compõem um levantamento
sistematizado realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da
Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES), de acordo com dados oficiais
disponibilizados pelo Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES).
Sob a regulamentação desses órgãos governamentais criados em 2003, os
empreendimentos de Economia Solidária foram identificados nos diferentes períodos, a
fim de constituir o Atlas da Economia Solidária, elaborado em 2007, com o objetivo de
apresentar o panorama desses empreendimentos solidários no país. Antes de discutirmos
os dados apresentados no atlas, frisarmos algumas fragilidades nos números dispostos
oficialmente.
Alguns desses dados estão muito aquém da realidade, não só pelas dimensões e
diversidades territoriais de nosso país, mas pela falta de mecanismos de coleta que
garantam maior confiabilidade nesses estudos. É preciso propor diferentes caminhos
metodológicos para ampliar a coleta da base material desses empreendimentos.
A título de exemplo, nos dados de 2007, consta a coleta de informações em apenas
52%, dos 5.561 municípios brasileiros, ou seja, só foram consultados um pouco mais da
metade desses municípios. Já em regiões como o Sudeste do país, apenas 31% dos
municípios foram pesquisados, demonstrando que somente esses dados não são
representativos para caracterização de dada realidade (GODOY, 2010). Isso justifica o
fato de querermos compreender os conteúdos, os processos e os contextos históricos que
permeiam a Economia Solidária. Contudo, os dados da pesquisa realizada no ano de 2013,
aos poucos divulgada, supre, em parte, a defasagem anterior.
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Pela Tabela 1, notamos, desde o final dos anos 1990, o crescimento do número de
empreendimentos de economia solidária no Brasil, pois, em 2007, cerca de 70%, dos
quase 21.000 empreendimentos entrevistados, iniciaram suas atividades em 1990
(SENAES, 2007).

Tabela 1 – Empreendimentos de Economia Solidária no Brasil – 1900/2007
Período
N° de EES no
período
EES Acumulados

1900 a
1970
204

1971 a
1980
264

1981 a
1990
1903

204

468

2371

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

260

407

483

427

947

801

1092

2631

3038

3521

3948

4895

5696

6788

Período

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

N° de EES no
período
EES Acumulados

1193

1386

1558

1546

1789

1860

1962

2049

1102

345

7981

9367

10925

12471 14260 16120 18082

20131

21233

21578

Fonte: Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária - SIES, 2007.

Os dados da Tabela 1 demonstram o crescimento recente da Economia Solidária,
embora observemos empreendimentos solidários em todo o período analisado. Do total
de 21.578 empreendimentos solidários identificados no Brasil no ano de 2007, 34%
surgiram no período entre 1990 e 2000, enquanto 56,6% surgiram entre 2000 e 2007,
impulsionados fortemente pela regulação política. O amparo desses empreendimentos por
políticas sociais reconhecendo, no fomento à Economia Solidária, a proposta de trabalho
e geração de renda mais justa, resultou das mudanças estruturais na economia e no mundo
do trabalho, durante a década de 1980/90, expressando com maior nitidez.
Até a década de 1980, os empreendimentos econômicos solidários restringiam-se às
associações de produtores rurais, marginalizados pelas oligarquias rurais, acirrando as
desigualdades e a exploração do trabalhador no campo. Na década de 1990, grande parte
do crescimento do número de empreendimentos incidiu nas cidades, devido às mudanças
no padrão de vida, na restruturação produtiva e no mercado financeiro, fundamentadas
sob diretrizes neoliberais, ocasionando, como no campo, limitações para a reprodução
social do trabalhador.
Frente às transformações da década de 1990, a busca de alternativa ao desemprego
foi o principal fator que motivarão os trabalhadores a se associarem solidariamente de
diferentes formas. Do universo dos 21.578 empreendimentos econômicos solidários,
identificados em 2.274 municípios brasileiros, no ano de 2007, na Tabela 2 estão: as
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cooperativas, associações e os grupos informais, representando as organizações mais
destacadas entre empreendimentos solidários.

Tabela 2 – Brasil: Porcentagem dos tipos de Organização Solidárias (2013)
Tipo de Organização
Cooperativas
Associações
Grupos Informais
Outras formas de organização

Proporção
8,8%
60%
30,5%
0,6%

Fonte: SIES, 2013.

O grande percentual de associações atrela-se a facilidade de sua criação menos
burocrática e da necessidade de, no mínimo, duas pessoas. Essa facilidade aumentou a
porcentagem de associações, saindo de 52%, em 2007, para 60%, em 2013,
diferentemente das Cooperativas, apresentando diminuição de 1,2 pontos percentuais,
caindo de 10%, em 2007, para 8,8%, em 2013, dada a burocracia e a necessidade de
capital inicial para sua criação. Os grupos informais reduziram-se em 6 pontos
percentuais, saindo de 36,5%, em 2007, e chegando em 30,5%, em 2013 (SIES, 2007;
2013), devido às demais organizações informais, muitas vezes familiares e não
instituídas, transformadas em associações.
Para Godoy (2010, p. 22), a diferença está na natureza dos processos, pois:
enquanto as associações são organizadas com a finalidade de promover
a assistência social, educacional, cultural, filantrópicas e de
representação política [...]; as cooperativas têm finalidade
essencialmente econômica. Seu principal objetivo é o de viabilizar o
negócio produtivo de seus associados junto ao mercado.

À primeira vista, pensaríamos que as cooperativas não comportariam os valores
solidários, devido a sua finalidade puramente econômica, e as associações seriam bem
mais representativas como empreendimentos solidários, dado o caráter coletivo por elas
apresentado. No entanto, o empreendimento solidário caracteriza-se pela sua forma de
organização e pelas práticas participativas em todo o processo de trabalho, sejam em
cooperativas ou associações, pois são essas ações considerada pela SENAES para
caracterizar os empreendimentos solidários no momento da sua coleta de dados.
Há aquelas formas de organização não possuidoras de reconhecimento legal,
denominados grupos informais. Apesar de não terem reconhecimento, se apresentarem
trabalho coletivo, a SENAES os registra como empreendimentos solidários. Muitas
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vezes, após o reconhecimento da SENAES, esses grupos se interessam pelo seu processo
de formalização, para acesso a créditos e investimentos, o que antes não possuíam, para
ampliar o seu fazer coletivo.
A maioria destes empreendimentos solidários, considerando a sua distribuição
regional, encontram-se no Nordeste, região de concentração de 43,5% do total; os 56,5%
restantes se distribuem pelas demais regiões, sendo 12% na região Norte, 18% na região
Sudeste, 16,5% na região Sul e 10% na região Centro-Oeste (SENAES, 2007). Esse
intenso crescimento e predomínio na região Nordeste, como bem constatamos no Gráfico
1, resulta do processo histórico de desenvolvimento desigual.
Na Região Nordeste, a atividade agrícola é expressiva, propiciando maior
crescimento dos empreendimentos rurais 7, principalmente porque a estrutura desigual
promove o desenvolvimento dos espaços rurais no Nordeste de forma conservadora,
mantendo as mesmas estruturas fundiárias e acentuando as desigualdades locais e
regionais (ANDRADE, 2011), marginalizando o camponês que vê na organização
coletiva, um meio de fortalecer a sua produção e a sua inserção no mercado.

Gráfico 1 – Macrorregiões geográficas: períodos de criação dos empreendimentos
solidários

Fonte: Relatório da SENAES, 2007.

7

Os empreendimentos rurais no Nordeste desenvolvem atividades agropecuárias ou de serviços, dentre os
quais se destacam: cultivo e processamento de produtos agrícolas, criação de animais, tecelagem, artesanato
e comercialização de alimentos (SENAES, 2007).

61

O crescimento dos empreendimentos solidários nas Regiões Norte e Centro-Oeste
é representado pelo maior número de empreendimentos rurais, embora em menor grau
que na Região Nordeste, onde historicamente foi mais forte a busca pela superação da
perversa realidade rural. Diferentemente dessas regiões, o Gráfico 1, apresenta o
crescimento nas Regiões Sudeste e Sul, ocupando o 2° e o 3° lugar, respectivamente.
Nessas regiões, a legalização dos empreendimentos solidários é maior, destacando as
experiências cooperativistas.
Essa característica demonstra, que essas Regiões Sudeste e Sul, além do fator
histórico, pela consolidação das primeiras cooperativas, contribuíram para a estrutura
produtiva, a abertura dos mercados e a flexibilização financeira de forma mais intensa,
propiciando o crescimento de cooperativas empresariais alicerçadas na reprodução do
capital e, no período mais recente, no aumento de cooperativas solidárias com muitas das
suas atividades coletivas consolidadas, tanto no campo, quanto na cidade.
A desigualdade na divisão territorial do trabalho revela a influência dos diferentes
contextos na origem e no tipo de organização dos empreendimentos solidários. Essa
desigualdade territorial evidencia-se na espacialização desses empreendimentos pelos
diversos municípios do território brasileiro, conforme o Mapa 4.

Mapa 4 – Brasil: Número de Empreendimentos Solidários em 2007

Fonte: SIES, 2007.
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O que observarmos é a formação de pontos e manchas, dada a espacialização dos
empreendimentos solidários, pelo território nacional. Em destaque, as grandes manchas
amarelas e alaranjadas do mapa representam de 1 até 30 empreendimentos, e as cores
mais escuras, de forma mais pontual, concentram de 31 a 45 empreendimentos. A cor
vermelha mais forte que representará os municípios que contém de 153 a 386
empreendimentos solidários, evidenciando a maior quantidade de forma isolada.
Destacam-se os estados do Rio Grande do Sul e do Ceará, diante da quantidade de pontos
apresentados, ambos com 9,5% e 8,5% do total geral para cada região, respectivamente.
A maioria dos estados nordestinos aparece com número elevado de
empreendimentos de Economia Solidária por municípios. A Região é um espaço
periférico, em relação ao centro econômico mais dinâmico e de poder do país. Contudo,
estados com manchas mais expressivas sobressaem, pois alguns dos seus municípios
concentram o maior número de empreendimentos em detrimento do restante dos
municípios estaduais, nos conduzindo, de certa forma, a leitura genérica do mapa.
Em relação aos dados atualizados, dos empreendimentos solidários no ano de
2013, houve significativo decréscimo na quantidade desses empreendimentos, de 21.859,
em 2007, para 19.708, em 2013. A diminuição reflete significativamente no território
nacional, com os pontos e manchas cada vez mais claros e espaçados, como observado
no Mapa 5. No geral, todas as regiões apresentam decréscimos e, de acordo com o SIES
(2013), 65% dessa diminuição relaciona-se com o fechamento desses empreendimentos
solidários, sobretudo, de caráter rural, por não conseguirem prosperarem; nos 35%
restantes somam-se a estes fatores diversos, por não conseguirem algum tipo de
assistência (financeira, técnica, formativa, organizacional) ou até mesmo por não se
caracterizarem mais como empreendimentos solidários.
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Mapa 5 – Brasil: Números de Empreendimentos Solidários em 2013

Fonte: SIES, 2013

Esses dados, relacionados a diminuição da materialidade dos empreendimentos,
nos leva a várias constatações, não só da fragilidade da política pública, mas da perversa
realidade nos lugares de suas inserções, sobretudo no Nordeste, onde esses
empreendimentos se concentraram em alguns municípios, conforme abordaremos mais
adiante. Seguindo o mesmo padrão de cores, na análise do Mapa 5, percebemos que as
grandes manchas amarelas e alaranjadas representam de 1 até 35 empreendimentos, já as
tonalidades de vermelho escuro estão entre 36 a 246 empreendimentos, dos quais não
apresentam uma uniformidade nos dados.
Percebemos um processo de concentração desses empreendimentos, pois muitos
foram mantidos onde existia o apoio e a tradição cooperativista (SENAES, 2007). Para a
espacialização da distribuição dos EES, multiplicamos o número de pessoas associadas
aos empreendimentos solidários por cem e dividimos esse valor pela população total de
cada estado, afim de obtermos a porcentagem desses associados em relação ao universo
populacional em cada um.
Assim, após os devidos cálculos, representamos no Mapa 6 a porcentagem de
participação dos associados para cada estado. Nessa relação, Acre, Rio Grande do Norte
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e o Rio Grande do Sul despontam com as mais altas porcentagens de pessoas envolvidas
nos empreendimentos solidários.

Mapa 6 – Brasil: relação do número de associados aos EES com a população total
(2007)

Fonte: SIES; IBGE, 2007.

Em grande parte dos estados brasileiros, a porcentagem de sujeitos envolvidos nos
empreendimentos solidários, em relação a quantidade da população, em 2007, é baixa.
No Nordeste, onde o número desses empreendimentos é bem maior, apenas o RN se
desponta com 3,3% da sua população total envolvida nos empreendimentos solidários.
Nos demais estados do Nordeste, alguns apresentam entre 0,1% e 1,0% de associados em
relação a população total, tal como Pernambuco, com 1,0%; Alagoas, com 0,7%; a Bahia,
com 0,8%; e outros entre 1,1% e 2,0%, representados pelo Maranhão, com 1,1%; o Piauí,
com 1,6%; o Ceará, com 1,3%; a Paraíba, com 1,5% e Sergipe, com 1,1%.
Já em relação aos dados de 2013, em se tratando dessa mesma proporcionalidade,
percebemos a concentração desses empreendimentos em alguns estados e em outros
diminuição. Conforme se observa no Mapa 7, o Rio Grande do Sul caiu de sua posição
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de destaque, ficando com 3,1%, e o Rio Grande do Norte e o Acre permaneceram com a
maior porcentagem de sujeitos envolvidos nesses empreendimentos, acrescido agora do
Amapá, com uma porcentagem atual de 4,2%, 4,1% e 5,1%, respectivamente. Além
destes,

percebemos

aumento

na

porcentagem

das

pessoas

envolvidas

nos

empreendimentos solidários nos demais estados, com sua participação se destacando,
principalmente, pelo surgimento de empreendimentos rurais, apresentando 10.793, em
detrimento de 6.856 empreendimentos urbanos (SIES, 2013), sendo o Nordeste a região
que mais se despontou.

Mapa 7 – Brasil: relação do número de associados aos EES com a população total
(2013)

Fonte: SIES; IBGE, 2013.

Tal contexto, revela a realidade rural desses estados, onde grande parte da sua
população busca a produção coletiva frente às adversidades. Nessa perspectiva, é
inevitável não reconhecer o papel da Economia Solidária no contexto do desenvolvimento
rural nordestino, principalmente a partir da década de 2000, devido à expansão e
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dinamização da modernização da base agrícola, com fluxos de matéria-prima, insumos,
capital e informação bem articulados, porém, mantendo a estrutura vigente.
As ações no território se dão de forma seletiva, desigual e restrita à dimensão de
espaços econômicos hegemônicos, ocasionando nos territórios nordestinos a disputa entre
os diferentes segmentos sociais. A regulação política e social por parte do Estado é forte,
as ações são deliberadas verticalmente, sobretudo pelas lideranças políticas locais, a
utilizando como elemento de barganha e transferência de recursos para os trabalhadores,
em detrimento de mudança social.
Segundo Furtado (1974), o ideal cooperativo no Nordeste, na década de 1960,
apresentava a visão essencialmente capitalista, comandadas por grandes fazendeiros
beneficiados pelo Estado, explorando os pequenos proprietários. O que era para
representar ideia única, de conjunto e cooperação à estrutura econômica, juntamente com
ações políticas brasileiras imbuídas de um discurso hegemônico falacioso, foi
segmentado. O projeto desenvolvimentista no Nordeste, a partir da década de 1950
(FURTADO, 1974), priorizou o caráter produtivo das elites, puramente econômico,
viabilizando a reprodução ampliada do capital, atingindo o movimento cooperativista.
Nessa assertiva, houve crescimento econômico, ao invés de desenvolvimento de fato.
O movimento cooperativista reforçou o modelo concentrador e excludente da
estrutura agrária latifundiária e agroexportadora (ANDRADE, 2011), perpetuando as más
condições sociais e econômicas entre os camponeses. Apesar dessa realidade, as formas
cooperativas cresceram e se difundiram pelos diferentes territórios, envolvendo os
movimentos sociais, atingindo as bases populares e fazendo ressurgir, a partir da linha
autogestionária, o movimento de Economia Solidária Nacional.
A dupla vertente do cooperativismo no Brasil evidencia-se pelos órgãos
regulamentadores criados pelo Estado. Para Pinho (2004), temos: a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) 8, voltada para representar as cooperativas tradicionais e,
mais recentemente, no ano de 2003, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
a Secretaria Nacional de Economia Solidária, voltada para o fomento das
cooperativas/associação na linha da autogestão. Desse movimento, a materialidade do

8

A OCB foi criada em 1996, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, na qual veio a substituir
a Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional de Cooperativas (UNASCO).
Entre suas atribuições, a OCB é responsável pela promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista,
em todas as instâncias políticas e institucionais.
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território, representada pelos empreendimentos solidários, media-se pelo trabalho e pela
política (SILVEIRA, 2009).
Apesar da proposta de trabalho, presente no movimento de Economia Solidária,
ascender pela perspectiva emancipatória e democrática, os trabalhadores, produzindo
coletivamente, desfrutariam de boas condições socioeconômicas, o Estado, pelos
instrumentos políticos e normativos, diante dos segmentos mais pobres, mantém o
controle social, precariza o movimento, desvirtua alguns princípios solidários, torna-o
funcional ao capital, uma vez que não propicia boas condições desde a produção, a
comercialização e impõe ações verticais, conservando a estrutura desigual.
Nessa perspectiva, a Economia Solidária é gestada no Rio Grande do Norte. A
realidade nacional não se desvinculou da realidade local, tal como a materialidade dos
empreendimentos presentes. As ações empreendidas não demonstram resultados
significativos na melhoria das condições de vida e no empoderamento 9 dos sujeitos
envolvidos, por vezes, corrobora para acirrar as disputas entre os diferentes segmentos
sociais. A Economia Solidária no Rio Grande do Norte não escapou da relação de
dependência com o Estado.
Em relação à periodização da dimensão material, a partir de 1990, verificamos
aumento gradativo do número de empreendimentos solidários no Rio Grande do Norte
(Tabela 3). Desta forma, somente a partir da década de 1980 e 1990, atrelado às mudanças
de âmbito nacional e à constituição do movimento econômico solidário, ocorreram maior
crescimento desses empreendimentos, muitos predominantemente agrícolas e vinculados
ao Ministério da Agricultura, em um cenário brasileiro de crescente desemprego e
elevados índices de pobreza e miséria.
Tabela 3 – Rio Grande do Norte: quantidade de empreendimentos solidários por
períodos
1900 a 1950

1951 a 1970

1971 a 1980

1981 a 1990

1991 a 2000

2001 a 2007

6

7

13

85

378

327

Fonte: Relatório da SENAES, 2007.

Em relação aos dados de 2007 (SENAES), o Rio Grande do Norte contava com
817 empreendimentos, assumindo as demais formas de organização, sejam associações,

9

Partindo das teorizações de Sen (2000), a concepção de empoderamento, empregada neste trabalho, é
entendida enquanto capacidade de decidir e de liberta-se dos sujeitos, ou seja, diz respeito às liberdades
individuais e a participação de cada um na tomada de decisão que, na perspectiva da economia solidária,
se obtém pela autogestão entre os trabalhadores, visando a transformação de relações sociais de poder.
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cooperativas ou mesmo de grupo informal. Pelo Mapa 8, percebemos o quanto a política
de Economia Solidária ainda é insuficiente para atingir os seus objetivos e fomentar de
fato significativos avanços. Ademais, a distribuição dos empreendimentos era
extremamente desigual e concentrada, destacando-se: Natal, João Câmara, Mossoró,
Baraúnas e Apodi. Em relação aos demais, apresentam maior materialidade,
concentrando assim, a maior parte dos EES.
Mapa 8 – Rio Grande do Norte: número de Empreendimentos Solidários por
Município – 2007

Fonte: SENAES, 2007.

O valor total do financiamento dos empreendimentos gira em torno de R$
11.329.088,86 10, no Rio Grande do Norte (SENAES, 2007), para um universo de 103.951
trabalhadores associados norte-rio-grandenses. Isso significa a média de R$ 108,98 por
trabalhador, ou seja, há investimentos atrelada a uma renda final baixíssima. Esse valor é
uma média, até porque, na realidade, muito desse faturamento se concentra em alguns
empreendimentos, pois um número considerável de camponeses vinculados a esses
empreendimentos solidários que, se não possuírem outras fontes de renda, encontrar-se-

10

Esse financiamento são recursos do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pela Secretária Nacional
de Economia Solidária, utilizados para ações de capacitação, de fomento à organização social, formação de
redes de produção e comercialização, incubação de empreendimentos, além de assessoria técnica.
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iam abaixo da linha da pobreza, por obterem um valor menor que R$ 140,00, tal como
considera o IBGE.
Pelas relações de comercialização estabelecidas nos empreendimentos solidários
com o mercado, muitos não conseguem auferir preços justos. Para Marx (2008), a
organização da distribuição deve ser determinada pela organização da produção, a fim de
se estabelecer relações econômicas simétricas, mas não ocorre no sistema capitalista,
diante dos diferentes níveis técnicos de produção e nem, tampouco, quando a relação se
dá a partir de formas de produção tão diferentes.
Os valores baixos recebidos pelos camponeses associados, do ponto de vista
econômico, favorecem a reprodução ampliada do capital. A disputa é desigual e perversa.
Exterior às formas solidárias produtivas, existem agentes hegemônicos expropriando a
produção realizada solidariamente, não sendo capaz de competir no mercado, pois o
tempo, as relações e as condições de produção são outras. Para Godoy (2010, p. 26) “a
autogestão não se efetivou na troca”.
O Mapa 9 apresenta os dados do ano de 2013. O Estado, por um lado, ampliou as
bases materiais da Economia Solidária, financiando impositivamente a difusão dos
empreendimentos associativos, e, por outro lado, não deu as condições básicas para que
suas experiências associativas tivessem potencial de transformação social, modificando
as relações de trabalho, produção e consumo.
Em sua totalidade, em 2013, foram 1.600 empreendimentos de Economia
Solidária, distribuídos nos espaços rurais e urbanos potiguares. Percebemos a atuação da
Economia Solidária no Rio Grande do Norte, principalmente, no meio rural. Dos 1.600
empreendimentos, 496 estão no meio urbano, em sua maioria nos municípios de Natal,
Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, com atividades vinculadas à prestação de serviços,
dentre as quais se destacam: coleta de lixo, crédito, têxtil e artesanato. Os 1.104 restantes,
foram empreendimentos rurais distribuídos por quase todo o território.
Dada a sua expressividade no território do Rio Grande do Norte e as relações
sociais, políticas e econômicas permeando esses empreendimentos e, no intuito de
atingirmos os objetivos desse trabalho, especificaremos a materialidade desses
empreendimentos rurais de Economia Solidária no RN.
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Mapa 9 – Rio Grande do Norte: número de Empreendimentos Solidários por
Município – 2013

Fonte: SENAES, 2013.

No Rio Grande do Norte, as ações da Política Nacional de Economia Solidária
atrelam-se aos pequenos empreendimentos, em sua maioria de base familiar. O referido
estado não apresenta herança do movimento cooperativista, pois o arranjo social,
possibilitador da construção dessas experiências associativas, se deu no modelo de
desenvolvimento adotado pelo Estado, focando, principalmente, os pequenos
agricultores, em especial assentados de reforma agrária.
De acordo com Velloso e Locatel (2011, p. 13), “para desencadear um processo
de promoção do desenvolvimento, precisa-se criar um ambiente favorável ao
desenvolvimento”. Assim, governantes e lideranças locais do Rio Grande do Norte, a
partir da década de 1980, incentivaram a criação de cooperativas e associações entre os
agricultores, com o discurso de fortalecimento da produção e geração de emprego e renda.
Forbeloni (2011, p. 11) destaca:

Nota-se como o motivo “natural” no discurso nacional a busca por
renda, no Rio Grande do Norte esse argumento permanece como
destaque, mas em paralelo e com um índice maior encontra-se as
pessoas que estão se envolvendo na proposta solidária como uma
condição para ter acesso a financiamentos e outros apoios.
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A motivação pela perspectiva da renda cria uma problemática que se confronta
com os princípios do cooperativismo, pois a liberdade econômica é tomada como
finalidade maior, em detrimento da liberdade humana, como meio para o
desenvolvimento (SEN, 2000). Isso faz com que as capacidades individuais dependam,
sobretudo, das disposições políticas, pois os indivíduos associados são considerados nesse
processo, como beneficiários do Estado, numa condição inibidora da participação e da
tomada de ações democráticas.
O caráter concentrador do Estado diferencia, primordialmente, o movimento
econômico solidário das Regiões Sul e Sudeste em relação à Região Nordeste, iniciado,
mais recentemente, a partir da década de 1980. Dessa maneira, enquanto a primeira
Região se gestava sob as bases populares, da cobrança e participação dos próprios
indivíduos, originado do movimento horizontal, na segunda Região o Estado era o
indutor, em última instância, priorizando o financiamento e o desenvolvimento de ações
associativas.
Com o repentino crescimento da Economia Solidária, ainda na década de 1990,
muitos dos trabalhadores rurais do estado do Rio Grande do Norte, se utilizaram de
financiamentos da Política de Economia Solidária a fim de investirem nas suas
associações, diante da falta de incentivo para a produção e comercialização no meio rural.
Somente com a institucionalização da Política Nacional de Economia Solidária, em 2003
no Governo Lula, e, consequentemente, a difusão e incentivo a criação de
empreendimentos solidários, esses trabalhadores vislumbraram nova realidade para o
meio rural norte-rio-grandense.
Esta situação aparente na espacialização, no Mapa 10, da quantidade de
empreendimentos solidários rurais do ano de 2007. A quantidade dos empreendimentos
no RN, contabilizados no primeiro mapeamento da SENAES, despontava diante da
realidade da Região Nordeste, porém no âmbito estadual observamos grande quantidade
desses empreendimentos se concentra em alguns municípios, com heterogeneidade
espacial inerentes ao processo de territorialização da política no estado, dada a força
política e a tradição associativa de alguns municípios.
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Mapa 10 – Rio Grande do Norte: número de Empreendimentos Solidários Rurais
por Município – 2007

Fonte: SENAES, 2007.

A territorialização dos Empreendimentos Solidários Rurais segue a linha de
inserção desigual, beneficiando, sobretudo, os grandes empresários rurais e ocasionando
restrições cada vez mais nítidas aos pequenos agricultores e no tocante a satisfação das
suas necessidades. Essa realidade é notória quando analisamos os municípios do Alto
Oeste do estado (Mossoró, Baraúnas, Governador Dix-Sept Rosado e Apodi),
concentrando o maior número de empreendimentos solidários nas atividades da
agricultura e da pecuária (SENAES, 2007).
Esses empreendimentos solidários de agricultura familiar são responsáveis por
grande parte da produção norte-rio-grandense, destacando as associações de produtores
rurais na agricultura, apicultura, ovinocultura, piscicultura e caprinocultura, voltados para
abastecer o mercado interno, principalmente nas feiras livres e nos mercados
institucionais, por meio de políticas como o PAA e o PNAE. Por outro lado, algumas
associações e cooperativas, caracterizadas como empreendimentos solidários, abastecem
o agronegócio a partir da produção de: melão, banana, castanha de caju e manga, com
finalidades capitalistas e não tendo o caráter associativo.
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Contudo, dada a extrema desigualdade dessas áreas, os empreendimentos
solidários ganham força recebem adesão por parte dos agricultores familiares. Os dados
coletados no ano de 2013 demonstram considerável aumento nesses empreendimentos
solidários rurais, conforme evidenciado no Mapa 11.

Mapa 11 – Rio Grande do Norte: número de Empreendimentos Solidários Rurais
por Município – 2013

Fonte: SENAES, 2013.

Apesar desse aumento, verificado em todo estado, sobretudo na região do Alto
Oeste, a realidade rural ainda não constitui o ambiente favorável para a reprodução social
dos camponeses associados, pois as desigualdades sociais evidenciam os isolamentos das
unidades produtivas. É preciso ampliar as possibilidades e condições adequadas para a
união entre concepção e execução da Política Nacional de Economia Solidária. Em outras
palavras, é preciso buscar um projeto político com potencial emancipatório, e não a mera
multiplicação desses empreendimentos.
A Economia Solidária precisa ser paulatinamente incorporada, não só no discurso,
mas na prática de quem a realiza. Ela preconiza, dos seus trabalhadores associados, a nova
maneira de agir e de pensar, destituída da lógica de mercado que permeia nossa sociedade.
O Estado moderno neoliberal não se preocupa com essa formação, embora incentive a
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criação desses empreendimentos, mas não resolve os problemas de produção,
planejamento, gestão e comercialização dos trabalhadores envolvidos.
Em análise comparativa, entre os dados dos empreendimentos rurais nos anos de
2007 e 2013, verificamos uma linha evolutiva desses empreendimentos no Rio Grande
do Norte. Muitos municípios, da região do Seridó e do Alto Oeste, que não apresentavam
empreendimentos em 2007, apresentaram em 2013, e os municípios com destaque na
quantidade desses empreendimentos em 2007, obtiveram crescimento em 2013.
Nos mapas apresentados, percebemos a expansão da materialidade da Economia
Solidária. Realmente são notórios os avanços e os incentivos políticos nas últimas
décadas, por isso, muitas vezes, é esse discurso hegemônico que o governo dissemina.
Cabe a nós, enquanto pesquisadores engajados num projeto de transformação social,
questionarmos a qualidade desses avanços, e a quem beneficia o modelo empreendido
por essas políticas.
Nessa perspectiva, enquanto os trabalhadores se esforçam produzindo
coletivamente, o território se constitui pelos mais diferentes usos, desde a esfera dos
indivíduos associados, a esfera puramente econômica, política e de caráter hegemônico.
A atuação do Estado, influenciada mais fortemente pelas leis do mercado,
contraditoriamente, privilegia o uso do território enquanto recurso pelo/para o grande
capital, criando condições mais favoráveis aos grandes investidores. Contudo, o Estado
proporciona, ainda que de forma não prioritária, a reprodução da força de trabalho,
criando outras possibilidades de vida que se realizam onde o território é tomado como
abrigo (SANTOS, 2008).
Desta forma, a espacialização da Economia Solidária rural, no Rio Grande do
Norte, se configura numa relação complexa e conflituosa do território como recurso e
como abrigo. Contudo, nossa análise não está esgotada. Os dados, por ora apresentados
nesta pesquisa, foram divulgados no Mapeamento Nacional da Economia Solidária 2013,
realizado pela SENAES, e a discussão que estabelecemos com a realidade é fruto das
nossas experiências dos campos realizados nos empreendimentos rurais de Economia
Solidária do Rio Grande do Norte.
De posse dos dados do mapeamento, além da realização das entrevistas, das
visitadas realizadas e das observações diretas nos empreendimentos solidários rurais,
posteriormente, no capitulo 05, buscaremos o refinamento das discussões desenvolvidas,
a fim de atingirmos plenamente os objetivos propostos.
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3.3 Os diferentes Usos do Território no Rio Grande do Norte a partir da Economia
Solidária: apontamentos iniciais
O delineamento do nosso trabalho demonstra que a materialidade dos
empreendimentos solidários rurais no Rio Grande do Norte é marcada por um conjunto
de relações políticas, econômicas e sociais complexas e contraditórias, compostas por
relações heterogêneas e complementares, possibilitando, tanto a reprodução de ações
pautadas no modelo capitalista quanto a reprodução de ações alternativas, pautadas nos
princípios e valores da Economia Solidária. Há distinta intensidade nos usos do território,
por vezes acentuada ou minimizada, dada a base material e a cultura de cada lugar.
No Rio Grande do Norte, em decorrência do seu processo histórico, as
transformações ocorridas no meio rural são constituídas por conflitos e desigualdades,
impulsionadas pela classe latifundiária, juntamente com o Estado, privilegiando os
interesses do capital e impulsionando o uso de técnicas em determinadas culturas de
inserção no mercado global.
O privilégio dado a essas culturas globalizantes, a exemplo da fruticultura irrigada
no Rio Grande do Norte 11, acentuou as desigualdades sociais entre os trabalhadores rurais
e manteve a estrutura conservadora e clientelista. Juntavam-se ao Estado, grandes
empresas no domínio dos meios de produção e no uso do território, neste caso, no uso dos
“recursos territoriais” (SANTOS; SILVEIRA, 2008). A presença dessas empresas,
juntamente com o Estado, conferiu ao Rio Grande do Norte um conjunto de
particularidades, principalmente pela presença marcante de empresas multinacionais do
agronegócio, possibilitando a integração do mercado nacional ao internacional,
ocasionado pela mobilidade do capital com rebatimentos diretos no território.
Para estas empresas, a técnica é um elemento primordial nos usos dos recursos
territoriais, pois só conseguem realizar-se por meio de uma base técnica e, no período
atual, por meio de uma base técnica-científica e informacional (SANTOS, 2005a),
materializada em diferentes lugares pelo intenso fluxo de bens, capitais e informações,
impondo a normatização e diferentes usos, ultrapassando as vontades locais. Não
obstante, a intensificação da técnica, principalmente na agricultura, não ocorre de forma
homogênea no RN, acompanhando a tendência nacional e priorizando certos segmentos
produtivos em determinados territórios.

11

Dentre as culturais que se destaca no Rio Grande do Norte, temos: Banana, Melão, Caju e Manga, das
quais especificaremos mais adiante.
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Dessa maneira, Santos (2000, p.108) ainda complementa:
Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia de
realização de seus interesses particulares. Desse modo, o rebatimento
de suas ações conduz a uma constante adaptação de seu uso, com adição
de uma materialidade funcional ao exercício das atividades exógenas
ao lugar, aprofundando a divisão social e territorial do trabalho,
mediante a seletividade dos investimentos econômicos que gera um uso
coorporativo do território.

Pautado nessa afirmação, o uso coorporativo do território constituiu a partir dos
grandes agentes econômicos, tendo o Estado como fomentador. As ações do Estado têm
como finalidade a manutenção da sua estrutura de poder e a reprodução ampliada do
capital, apesar das suas inúmeras tentativas de atender às demandas impostas pela
sociedade.
As intervenções do Estado, como produto da sociedade capitalista, se dão a partir
das contradições e intencionalidades de uma racionalidade econômica hegemônica. De
acordo com Harvey (2009), o Estado é mediador dos interesses conflitantes das classes
sociais, sendo assim, ao mesmo tempo que suas ações atendem aos interesses da classe
dominante, detentora do poder político-administrativo, o Estado cria políticas sociais, que
em tese, beneficiam as demais classes sociais.
Nessa realidade, reconhecemos que o Estado não é um ente neutro nas suas ações,
sua atuação para a reprodução ampliada do capital é nítida, bem como suas ações
paliativas para a manutenção do sistema. Assim, em percepção mais apurada, percebemos
que o Estado carrega em si contradições nas suas ações, nos interesses de classes e,
primordialmente, nos usos político do território.
Nessa perspectiva, Cataia (2011, p. 121) destaca as relações políticas no uso do
território, pois ações do Estado revelam os diferentes usos políticos, assumindo papel
jurídico e normatizador do território. Assim, coadunamos com a ideia de Mendes (2005)
sobre a atuação do Estado como produtor e regulador, criando mecanismos para os usos
políticos do território, determinantes para os diferentes tipos de normas. Nesse sentido, o
Estado delimita normas, configurando demandas distintas de uso.
Assim, se por um lado há o uso privilegiado pelos agentes hegemônicos, do
território como recurso, pois a seletividade do capital promove o uso corporativo do
território, por outro lado, este também se apresenta como abrigo, permitindo a uma
parcela da sociedade (re)criar estratégias para a sua reprodução social. Segundo Santos
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(2004), o território como abrigo se realiza a partir do meio geográfico local, recriando
estratégias para a sobrevivência da sociedade nos lugares.
Quanto menor a escala, mais complexa a análise, pois no território como abrigo
as relações socioeconômicas requerem apurado olhar geográfico, pela possibilidade da
reprodução do capital e, ao mesmo tempo, a permanência dos camponeses em certas
atividades. Muitos desses usos como abrigo são funcionais ao capital, por apresentarem
elos com grandes agentes econômicos, ao destinarem a sua produção para atender ao
grande mercado.
Essa realidade é aparente em alguns empreendimentos solidários no município de
Serra do Mel. Ao visitarmos a Associação de Desenvolvimento Comunitário da Vila
Amazonas (ADCOVAN), percebemos a união coletiva de trabalhadores sobre os
princípios solidários na produção e processamento da castanha de caju, porém, apesar dos
incentivos por parte do Estado e do discurso hegemônico e falacioso da promoção do
desenvolvimento local, a realidade aparente se presta a manutenção das relações precárias
de produção e comercialização.
Nas Figura 2, percebemos que a ADCOVAN tem incentivos do Programa de
Desenvolvimento Solidário do RN, como ramificação da Política Nacional de Economia
Solidária e do Banco Mundial, ambos com interesses e características distintas. Nessa
perspectiva, as ações do Estado e das grandes corporações econômicas se imbricam, pois
os parcos incentivos do Estado inibem o processo de emancipação desses
empreendimentos e os agentes coorporativos monopolizam as ações políticas e
econômicas da organização desses territórios.
Nessa disputa, as relações dos agentes hegemônicos demandam certas
verticalidades (SANTOS, 1998), ou seja, de ações que se concretizam em dado lugar, mas
são pensadas e executadas em lugares distantes, explorando de modo mais intenso as
vantagens locais, potencializando o uso do território como recurso. Para os camponeses
associados, resta-lhes a união de esforços para garantir a permanência em meio àquela
realidade.
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Figura 2 – Serra do Mel (RN): empreendimento Solidário rural de beneficiamento
artesanal da Castanha de Caju

Fonte: Arquivo pessoal, 2013.

Para a SENAES, a Economia Solidária é definida como “novo jeito” de produzir,
vender, comprar e trocar o que é produzido, isso não fica aparente nessas associações.
Percebemos, à montante, as relações de produção da castanha de caju com caráter
degradante e prejudicial para os camponeses, explorados e expropriados dos meios de
produção, e, à jusante, no processo de comercialização no mercado capitalista, a exigência
de qualidade para a castanha que, muitas vezes, os camponeses não conseguem atingir,
dada as condições adversas na produção (Figura 3).

Figura 3 – Serra do Mel (RN): qualidade da Castanha de Caju voltada para atender
o mercado externo (A) e o mercado interno (B)

A)

B)

Fonte: Arquivo pessoal, 2013.

A busca pela qualidade da Castanha desencadeia uma competição, face às
diferentes intencionalidades criadas a partir da organização dos trabalhadores e sujeitadas
pelos grandes agentes econômicos, pois o mercado dita os preços e acentua as relações
precárias de trabalho. Os princípios e valores da produção solidária são corrompidos, em
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grande parte, pela falta de amparo ao camponês, pois além de não receber formação
adequada para as concepções de trabalho coletivo e solidário, também não vê o Estado
como seu aliado, uma vez que, as ações políticas beneficiam mais fortemente as grandes
empresas que se relacionam com as associações solidárias, com vista a garantir o seu
lucro, pela apropriação da mais-valia.
O exemplo escolhido da ADCOVAN relaciona-se às nossas observações
empíricas e o utilizamos com vista a ilustrar os processos e conteúdos desencadeados nas
diferentes formas de usos do território. No decorrer deste trabalho, outros exemplos
apresentaremos, pelas informações colhidas no SIES (2013) e nas entrevistas realizadas,
a fim de retratarmos a análise do Rio Grande do Norte.
De todo modo, a realidade apresentada demonstra a relação complexa permeando
os usos do território como recurso e como abrigo, para os mais distintos agentes. Assim,
a associação desse par dialético (Recurso/Abrigo), além da norma, aparece como
importantes categorias de análises para a operacionalização do nosso estudo, se dando de
forma conjunta e relacional.
Para Cataia (2011, p.122), “sem dúvida, as relações políticas assumem papel de
destaque no uso do território, mas o próprio território é um agente organizador da
sociedade”. Assim, percebemos tanto os recursos de base territorial quanto os recursos
humanos são de extrema importância na implementação de políticas públicas,
proporcionando maior envolvimento e participação dos agentes, principalmente os nãohegemônicos, embora não sejam garantidores da na melhoria de condições de vida e no
empoderamento dessa população.
Do ponto de vista empírico, ainda clarificamos que o direcionamento da nossa
análise sobre os usos do território extrapola a mera delimitação político-administrativa e
inclui as diferentes escalas e processos da organização do território. Com base nessa
concepção, os usos do território podem ser apreendidos a partir da formação das redes,
no movimento da Economia Solidária, representando uma organização espacial recente,
na tentativa de fortalecer o modo de vida solidário frente às ações hegemônicas.
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3.4 Os Círculos de Cooperação e a Organização em Rede como Contra-hegemonia
Há intrínseca relação de subordinação dos empreendimentos solidários às grandes
empresas e ao Estado, os quais condicionam relações de reprodução social distintas na
dinâmica sócio-territorial. Para Wellen (2013), esses empreendimentos solidários são, em
sua essência, um ser híbrido no movimento da economia capitalista.
Percebemos as contradições nos usos do território, pois os empreendimentos
solidários que se apropriam do território enquanto abrigo/recurso 12 e são fiéis à lógica
solidária estão fadados ao fracasso, por se sustentarem economicamente. Contudo, os
empreendimentos burocratizados para atender ao mercado capitalista e aos seus padrões
produtivos, na lógica das empresas, utilizando os esses territórios como recurso,
sustentam-se, sendo funcionais ao sistema capitalista, não se constituindo enquanto
alternativa a essa realidade.
Frente a esse percalço, estudiosos e militantes do movimento da Economia
Solidária, dentre eles: Singer (2002), França Filho (2013), Benini (2010), Barreto et al
(2009), entre outros, defendem em suas teorizações, a junção dos diversos
empreendimentos solidários, dando origem ao que consensualmente todos denominam de
“redes solidárias”, atuando como possível solução para os problemas advindos do
processo de produção dominante.
Diante disso, os empreendimentos solidários se fortalecem ao constituírem
mercados alternativos, pois todos seriam responsáveis por articularem o processo de
produção, comercialização e consumo, estabelecendo o que Santos e Silveira (2008)
entendem como intercâmbios frequentes entre áreas contíguas ou descontínuas,
minimizando as relações subordinadas ao sistema capitalista, estruturando-se, em estágio
mais avançado, em circuitos produtivos solidários.
Essa estratégia eliminaria a dependência direta dos empreendimentos solidários
do mercado, pelo incentivo a expansão e consolidação dessas redes, fortalecendo o
movimento e resgatando os reais princípios solidários. Porém, esse processo não é
característico apenas da Economia Solidária. A busca pelo fortalecimento econômico,
integrando à produção capitalista e às práticas solidárias, é gestada no modo de produção
dominante, pois de acordo com Santos e Silveira (2008, p. 144), “essa seria a inteligência

12

Nesse trabalho será considerado o território como abrigo e como recurso para os empreendimentos de
economia solidária e, por isso, se utilizará essa forma de representação gráfica.
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do capital, reunindo o que o processo direto da produção havia separado em diversas
empresas e lugares, mediante o aparecimento de verdadeiros círculos de cooperação”.
A concepção sobre os círculos de cooperação adotada neste trabalho provém das
acepções teóricas de Santos (2008), o qual enfatiza que o meio-técnico-científicoinformacional propiciou o surgimento de nova racionalidade na produção do espaço, dada
as imbricadas relações entre técnica, ciência e informação, além de nova racionalidade da
organização deste espaço, frente à divisão territorial do trabalho e das etapas da produção
disseminadas pelo espaço, emitindo fluxos de ordens distintas.
De maneira objetiva, a nova racionalidade na produção é teorizada por Santos e
Silveira (2008) a partir dos circuitos espaciais de produção, já a nova racionalidade da
organização desses espaços traz à tona os círculos de cooperação, uma vez que as relações
entre os circuitos espaciais necessitam da formação de círculos de cooperação, pois o
processo produtivo encontra-se articulado na lógica global e as etapas da produção e
divisão do trabalho se caracterizam pela constituição de circuitos e círculos de fluxos
materiais e imateriais.
No entanto, esses agentes de cooperação voltados para a reprodução ampliada do
capital, procuram maior exploração dos recursos dos territórios produtores, buscando
satisfazer as suas plenas necessidades, desconsiderando os interesses e as necessidades
locais. Diante dessa realidade, Santos (2009, p. 310) enfatiza:
O fato de que a produção limitada de racionalidade e associada a uma
produção ampla de escassez, conduz os atores que estão fora do círculo
da racionalidade hegemônica à descoberta de sua exclusão e à busca de
formas alternativas de racionalidade, indispensáveis à sua
sobrevivência.

Com isso, gesta-se, por outro lado, os círculos de cooperação solidários como
forma alternativa à racionalidade hegemônica, os quais buscam a organização econômica
socializada, pois as etapas de produção, antes restritas a escala local, agora transcendem
o lugar da produção e se ampliam pelo território para fortalecer o processo de
comercialização e as etapas do trabalho, a fim de que a subordinação ao capital seja menor
e a emancipação desses empreendimentos se dê de forma plena. É sobre a constituição
desses círculos de cooperação, que buscamos a fundamentação deste trabalho.
Para Moraes (1991), os círculos de cooperação são multiescalares e “o uso
diferenciado de cada território por parte das empresas, das instituições, dos indivíduos e
permitem compreender a hierarquia dos lugares desde a escala regional até a escala
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mundial” (SANTOS; SILVEIRA, 2008). Assim, os círculos de cooperação constituídos
nos territórios realizam a diferenciação funcional e a diferenciação hierárquica, no qual
os grupos destacados acima necessitam de relações cooperadas para ordenar e usar o
território segundo suas intencionalidades.
Dessa maneira, faz-se primaz identificar os agentes de cooperação inseridos na
dinâmica da Economia Solidária, pois a compreensão das ações desencadeadas por esses
agentes, sejam de forma direta, relacionadas aos empreendimentos solidários, seja
indiretamente, pelas normatizações das instituições envolvidas, propiciando análise
acurada da configuração territorial imposta tanto na escala nacional quanto local.
Para os agentes hegemônicos, os círculos de cooperação servem ao exercício do
seu poder e ampliação da escala de produção e para os agentes sujeitados, estes servem
como estratégia de amparo e fortalecimento de cooperação contra-hegemônica, no intuito
de atingirem sua independência enquanto produtores solidários.

Dessa forma, o

entendimento dos respectivos círculos de cooperação torna-se fundamental para o
entendimento da organização, da regulação e do uso dos territórios (CASTILLO, 2010).
No universo da Economia Solidária, os círculos de cooperação (entendidos a partir
da organização em redes) conferem a organização de 18% (3.489) dos empreendimentos,
no universo de 19.708 empreendimentos no total, ficando 82% (16.219) dos
empreendimentos não participantes (SENAES, 2013). Nessa realidade, a constituição de
redes solidárias, com vista a buscarem se inserir no mercado de forma menos competitiva,
tendo em vista a fragilidade do Estado em conceber o devido suporte na organização
produtiva dos empreendimentos solidários, ainda é bastante frágil e pontual.
Para a SENAES (2013), a formação de redes solidárias tem como finalidade
estabelecer tanto a cooperação econômica entre os empreendimentos solidários, reunindo
os vários elos da cadeia produtiva, quanto a cooperação na gestão entre as demais
secretarias e fóruns de Economia Solidária. Isso demonstra que as redes solidárias se
articulam entre os setores do Estado e da sociedade civil. Essa articulação é percebida a
partir de três dimensões: Rede de Gestores Públicos, Fóruns de Economia Solidária e
Redes de Socioeconomia Solidária, conforme observamos na Figura 4, tendo entre elas
diferenciações quanto à participação e atuação, tanto por parte do Estado quanto da
sociedade civil.
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FIGURA 4 – Estrutura das Redes Solidárias

Fonte: SENAES, 2007.

Em termos de estrutura, em um dos nós da rede solidária, há a constituição da
Rede de Gestores Públicos, composta pelos gestores da Política de Economia Solidária
das Prefeituras, dos Governos Estaduais e do Governo Federal, e nela as trocas de
experiências e de práticas econômicas solidárias permitem o diálogo entre si e avaliarem
o que vem se consolidando, no âmbito da Política Nacional de Economia Solidária, nos
diferentes estados e municípios.
Ampliando a abrangência da rede solidária, há o Fórum Brasileiro de Economia
Solidária, os Fóruns Estaduais de Economia Solidária e a Faces do Brasil, constituindo
importante plataforma de discussão, formada por importantes atores do movimento da
Economia Solidária, dentre eles destacamos: os trabalhadores solidários, militantes,
representantes governamentais, ONG’s, sindicalistas, universidades e incubadoras
(SENAES, 2013).
Nessas instâncias devem debater, dialogar, trocar experiências e avaliar de forma
crítica o desempenho da Política Nacional de Economia Solidária, bem como apresentar
suas dificuldades e propor soluções viáveis para um futuro próximo, sejam incorporadas
pelos gestores públicos. As discussões empreendidas nesses fóruns demonstraram que há
na unidade uma grande diversidade, as necessidades e as experiências são distintas e a
Política Nacional ainda precisa buscar meios para atender a diversidade da realidade local.
As discussões, nos diversos seminários, oficinas e encontros promovidos, desde
2001, por esses fóruns, foram passos importantes para a incorporação do movimento da
Economia Solidária como Política Pública e, inclusive, para a constituição de identidade
nacional, pelo movimento e pelo que se compreende hoje por Economia Solidária entre
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os agentes envolvidos. Em termos numéricos, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária
organiza-se em todo o território nacional com mais de 160 Fóruns Municipais,
Microrregionais e Estaduais, incorporando diretamente mais de 3.000 empreendimentos
solidários, 500 entidades de assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios (FBES,
2008).
Por último, mas não menos importante, está a Rede de Socioeconomia Solidária,
representada, em sua maioria, pelas associações e cooperativas solidárias, com o objetivo
de construir cadeias produtivas, integrando a produção, comercialização, consumo e
crédito entre os produtores e consumidores que atuam de forma solidária. Todo esse
processo ajuda no fortalecimento dos empreendimentos solidários, pois a formação de
redes se constitui em espaço planejado, de forma coletiva e democrática, para a plena
reprodução desses empreendimentos.
Ainda de acordo com a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária (2003), o
fortalecimento da Rede Solidária se reproduz, atualmente, por meio de cinco importantes
campos, a saber: o campo da produção, da comercialização, do consumo, da comunicação
e educação e o campo das finanças, no qual cada um compõe objetivos e ações (Quadro
2) voltados, estrategicamente, para garantirem a consistência da rede.
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Quadro 2 – Campos de atuação da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária
CAMPO DE
ATUAÇÃO

OBJETIVOS E AÇÕES

PRODUÇÃO

Garantir grande diversidade de produtos e serviços; qualidade e qualificação, zelando pela qualidade dos produtos e serviços;
compras em conjunto de insumos para redução de custos; reconstrução solidária das cadeias produtivas, iniciando quando
possível pela ponta do consumo; compromisso com o consumidor de manter oferta sustentada; respeito ao meio ambiente;
implantação de um selo de responsabilidade social/ambiental; colocar o trabalho emancipado, o conhecimento e a criatividade
dos trabalhadores como o valor central da socioeconomia solidária; autogestão como modo de empoderamento dos
trabalhadores para controlar o processo produtivo e o produto do seu trabalho; complementaridade e solidariedade como modo
de articulação com outros empreendimentos associativos e cooperativos; incorporar, criar e compartilhar tecnologias
sustentáveis.

Estar sempre atento à qualidade, embalagem e frete, compondo custos com sustentabilidade social e ecológica; possibilidade
de alugar containers em comum para facilitar exportações; produzir catálogo de produtos, serviços e fornecedores; localizar
as necessidades dos consumidores e produtores; desenvolver logística solidária de distribuição e armazenagem; cultivar a
relação produtor-consumidor; na construção das cadeias produtivas solidárias, buscar maximizar a cooperação entre produtores
COMERCIALIZAÇÃO e consumidores, eliminando, o máximo possível, o atravessador que explora; considerar os mecanismos de comercialização
capitalista para superá-los (apropriando-se do que for positivo e ultrapassando-os criativamente) pela comercialização justa e
solidária; gerenciar corretamente a informação, pois o maior trunfo do atravessador não é o transporte, mas a informação;
compreender o encadeamento solidário dos diversos serviços entre o produtor e o consumidor como parte da construção de
cadeias produtivas solidárias; organizar mercados (pontos de comercialização) permanentes.
Organizar redes de consumo, considerar as pessoas e entidades que fazem parte das redes em seu potencial de demandas, como
consumidores a serem atendidos; cuidar das embalagens, evitando a poluição e criando facilidades ao consumidor pela sua
praticidade e informação sobre os produtos; organizar pólos de troca e distribuição; realizar propaganda educativa;
CONSUMO
planejamento integrando demanda e produção; controle da qualidade de produtos e serviços, para bem atender os
consumidores; desenvolvimento de novos produtos.

COMUNICAÇÃO E
EDUCAÇÃO
FINANÇAS

Desenvolver práticas de comunicação e difundir materiais de informação; realizar visitas mútuas entre os diversos
empreendimentos; instituir centros de referência de comunicação e informação que atuem como facilitadores; aproveitar
espaços nas rádios e TVs comunitárias; produzir vídeos populares; ampliar acesso aos sítios da Internet para aceder e distribuir
materiais educativos, realizar negócios, etc.
Desenvolver uma estrutura para autogestão do crédito e dos recursos; difundir organizações de crédito ético; estabelecer fundos
de poupança interna, garantindo à rede autofinanciamento, autonomia e apoio a novos empreendimentos.

Fonte: adaptado da SENAES, 2007.
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A atuação da rede solidária, nos campos descritos no Quadro 2, é exemplo prático
de círculo de cooperação. Como a rede se constitui do e para os empreendimentos
solidários, os problemas que fragilizavam a produção e a comercialização dos produtos
econômicos solidários, principalmente os causadores da dependência ao capital, vão
sendo eliminados. No tocante à produção, a crítica entre os teóricos relaciona-se à adesão
dos insumos, os quais os empreendimentos solidários adquirem do mercado capitalista,
fazendo com que esse movimento, que tende a ser emancipatório, não rompa as suas
amarras com o sistema vigente, mantendo-o ainda numa relação de dependência
(WELLEN, 2013).
Em relação à comercialização, só a título de ilustração, segundo o SIES (2013),
62% dos empreendimentos afirmam terem dificuldades para a comercialização dos seus
produtos, dentre elas destaca-se: a presença de agentes de mercado (concorrentes,
atravessadores, monopólios), a falta de regularidade no fornecimento da produção e,
consequentemente, de fornecimento em larga escala, a falta de capital de giro para as
vendas a prazo, bem como a impossibilidade de atender as exigências de prazo de
pagamento pelos clientes e de evitar calotes.
Diante dessa realidade, a rede solidária une esforços para intensificar a relação
produtor-consumidor, tornando-as bem mais nítidas e facilitadas pela criação de pontos
de comercialização, e o produtor pode dispor o seu produto diretamente para o
consumidor final, minimizando a ação predatória do mercado, constituindo a grande
problemática entre os trabalhadores, pois no ambiente de mercado, o dueto solidariedade
e comercialização em si, é um contrassenso (PITAGUARI, 2010, p.88).
Com a melhoria nas condições de comercialização, a figura emblemática do
atravessador também é eliminada, este que extrai a mais-valia dos camponeses solidários,
inclusive através da renda da terra, diminuem suas ações perante a rede formada, uma vez
que se reproduz, na rede solidária, o comércio justo e solidário, visando não somente os
ganhos econômicos, mas a maximização e a cooperação entre os produtores e
consumidores. A atuação do campo de comunicação e educação, não menos importante
do que os demais, disseminam materiais e informações sobre a Economia Solidária e dos
diferentes saberes, fruto das diversas experiências e realidades da rede.
A incorporação dos princípios e valores solidários necessita, antes de tudo, de
capacitação dos sujeitos. O levantamento realizado pelo SIES, publicado em 2007,
sinalizava que um dos determinantes para o fracasso dos empreendimentos solidários era
a falta de formação sócio-política entre os associados. Muitos dos produtores solidários,
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ainda desenvolvem relações capitalistas, arraigadas e difundidas pela sociedade. Todavia,
as ações pedagógicas dessa política solidária, voltadas para instrumentalizar os
produtores, a fim de administrar um empreendimento solidário, minimizam o surgimento
de futuros empreendimentos capitalistas, seguindo tortuosos caminhos sobre as bases
solidárias.
Por fim, em relação ao campo das finanças, percebemos sua finalidade: a busca
pela autonomia econômica da rede solidária. O planejamento do uso racional dos recursos
financeiros do crédito ou da poupança é realizado pela rede, objetivando reduzir sua
relação com o Estado, em termos de linhas de créditos e financiamento que, embora sejam
a juros condizentes com empreendimentos sociais, a estratégia é a rede solidária ser
retroalimentada, ou seja, consiga alcançar a sua autossuficiência financeira.
A constituição de redes solidárias é, de fato, um caminho contra a hegemonia do
capital, gestando novas relações sociais, políticas e econômicas, tendendo a expansão e a
subsidiar novos usos do território. Há, na trama da rede, diversidades integrando, uma
sinergia coletiva, e cada grupo que compõe um nó da rede é responsável pela sua relação
com os demais.
Contudo, segundo dados da SIES (2013), apenas 18% dos empreendimentos
solidários nacionais participam e fomentam alguma rede solidária, o restante (82%)
desenvolvem suas atividades individualmente. Apesar das experiências na rede solidárias
serem positivas, uma vez que 45% dos empreendimentos participantes da rede pagam
suas despesas e obtêm sobras, em detrimento de apenas 31% dos empreendimentos não
participantes da rede obtêm essas mesmas condições (SIES, 2013). A maioria dos
empreendimentos não participantes de uma rede, apenas consegue pagar suas despesas e
não ter nenhuma sobra, demonstrando na rede solidária a coletividade prevalecendo,
desde a produção até a comercialização do produto, inclusive, com significativos ganhos
financeiros.
Na rede solidária, de acordo com o Secretário Nacional de Economia Solidária, o
Prof. Dr. Roberto Marinho, há inserção mais adequada dos EES nos espaços de mercado,
principalmente de forma sustentável, com ganho de escala, constância na oferta do
produto e serviços e otimização dos custos de produção e gestão, proporcionando
condições mais favoráveis de superação da precária condição econômica de muitos
empreendimentos 13.

13

Entrevista realizada em 15 de outubro 2014.
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Para Marinho, a rede solidária busca articular demandas incomuns dos
empreendimentos, tais como: assistência técnica e gerencial, a necessidade de logística,
de acesso ao mercado, bem como do aspecto de governança, potencializando as tomadas
de decisão e de divisão de renda justa entre os empreendimentos associados à rede 14.
No contexto nacional das redes solidárias, destaca-se entre os movimentos e
estudiosos do tema, a rede “Justa Trama”, dado o porte substancial do circuito espacial
de produção do algodão agroecológico, englobando seis estados das diversas regiões
brasileiras, sob a prática de comércio justo e solidário. Pensada em 2005 e legalizada em
2008, quando as redes solidárias incentivavam a compra de produtos e/ou matéria-prima
entre os empreendimentos solidários, a rede Justa Trama, com sede em Porto Alegre (RS),
saiu na frente na criação de redes ao integrar sete empreendimentos solidários ao seu
circuito espacial de produção.
Formulou-se, de fato, a criação de cadeia produtiva solidária, no qual as matériasprimas presentes nos mais diversos territórios são produzidas e coletadas envolvendo boa
parte do circuito têxtil solidário nacional, contendo 700 produtores associados das mais
diferentes regiões, conforme podemos identificar no Mapa 13.
Mapa 12 – Localização dos empreendimentos da rede e suas respectivas atividades
produtivas

Fonte: Justa Trama, 2013.

14

Entrevista realizada em 15 de outubro 2015.
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O elo do circuito produtivo da Justa Trama reúne desde os plantadores associados
de algodão no Sertão do Ceará, as costureiras gaúchas e catarinenses, passando por
coletoras de sementes e artesãs de Rondônia e por fiadores e tecelões do interior de Minas
Gerais (JUSTA TRAMA, 2013). O elo estabelecido, do plantio à confecção final, é visto
por Singer (2008, p. 296) como um caso emblemático, pois em seus dizeres “são
cooperativas autônomas, mas elas se articulam para serviços comuns, formando uma
cooperativa de segundo grau. É uma bela experiência e não é única”.
Para Singer (2008), o raciocínio aponta para a necessidade de criar complexos
cooperativos ou redes, pois só assim se gesta a efetiva economia de base solidária, para
além das meras “ilhas de solidariedade” que não conduzem para a plena reprodução em
meio aos “continentais mercados” de produção e comercialização capitalista. Sob esse
viés, os associados à rede Justa Trama tomam para si a cotidiana tarefa de construírem
essa grande rede movida pela Economia Solidária, tendo como fim o alcance do comércio
justo, por conseguinte a geração de trabalho e renda, com vistas a obterem vida digna por
parte de todos os associados (JUSTA TRAMA, 2013).
Contudo, algumas dificuldades também se impõem. Como todo empreendimento
solidário, a dificuldade permeia no plano econômico, dentre as quais os produtores
associados destacam: o fato da rede ainda não operar volumes regulares e suficientes para
garantir sua própria sustentabilidade; a necessidade de ampliação dos canais de
comercialização; além das longas distâncias territoriais entre os empreendimentos,
refletindo em ônus na logística e no escoamento da produção (JUSTA TRAMA, 2013).
Reduzimos a nossa escala de análise empírica e buscamos identificar a
constituição de redes solidárias na nossa área de estudo, destacando-se no Rio Grande do
Norte a rede Xique-xique de comercialização solidária. Criada em dezembro de 2003 e
formalizada em 2005, a rede Xique-xique surgiu da necessidade de organizar a produção
e a comercialização dos produtores solidários da região do Alto Oeste do estado, em
especial, nos municípios de Apodi e Mossoró.
Formada, basicamente, por agricultores familiares, artesãos e consumidores, o
processo de constituição da rede almejou unir esforços para criar espaços de produção,
circulação, comercialização, consumo e formação diferente do convencional, nos quais
busca-se a eliminação paulatina do atravessador, o fortalecimento dos movimentos
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sociais e dos produtores locais 15. Composta, em sua maioria, por trabalhadores rurais, a
rede abrange quatro territórios rurais do estado: Sertão do Apodi, Assu-Mossoró, Mato
Grande e Terras Potiguares, por meio da comercialização dos seus produtos em feiras
livres ou em lojas próprias (REDE XIQUE-XIQUE, 2013).
Em relação à sua abrangência, a rede atua nos seguintes municípios: 1-Apodi, 2Baraúna, 3-Grossos, 4-Janduís, 5-Governado Dix-Sept Rosado, 6-Messias Targino, 7Mossoró, 8-Tibau, 9-São Miguel do Gostoso, 10-Serra do Mel, 11-Felipe Guerra e 12Upanema (Mapa 14). Com base nessa informação, é perceptível o caráter pontual das
redes solidárias, apesar de nos últimos anos terem significativo processo de expansão,
ainda de forma cautelosa, com a seleção e a escolha categórica de cada município, pois a
expansão desordenada poderia levar a desestruturação da trama da rede, por incorporar
agentes que não contribuem para o fortalecimento e, tampouco, buscariam sua reprodução
sob os princípios solidários.

Mapa 13 – Rio Grande do Norte: municípios de atuação da Rede Xique-xique

Fonte: Rede Xique-xique, 2013.
15

Como toda rede solidária, muitos dos seus objetivos e finalidades voltam-se para a resolução dos mesmos
dilemas, como bem percebemos na análise da Justa Trama e da Rede Xique-xique, bem como de outras
redes incorporadas neste trabalho.
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A especificidade da rede Xique-xique está na organização da luta não só pela
Economia Solidária, mas pelo movimento Feminista e da Agroecologia, constituídos
como ideias essenciais na criação e expansão da rede, composta por um grupo de
mulheres representando mais da metade dos integrantes da rede. Assim, a rede prioriza a
equidade de gênero, raça e etnia (XIQUE-XIQUE, 2013), bem como busca a produção
consciente, pautada na democratização do circuito produtivo e da ética social, econômica
e ambiental.
Devido a essa organização abrangente, a rede constitui-se nas mais diferentes
áreas de atuação, desde a produção, passando pela comercialização, certificação
participativa, feiras agroecológicas, organização e formação (XIQUE-XIQUE, 2013).
Paralelo a isso, a rede ajuda no fortalecimento da luta contra a violência sexista sofrida
pelas mulheres, incentiva sua participação, busca incentivo à produção agroecológica e a
soberania alimentar, além de dar continuidade ao movimento da Economia Solidária no
Rio Grande do Norte.
A criação da rede Xique-xique no Rio Grande do Norte foi de suma importância
para o fomento à Economia Solidária, além da soberania alimentar garantida pela
qualidade da produção agroecológica e das características culturais locais e do volume
oferecido: 41,60% de hortifrutigranjeiros; 18,15% de artesanato; 13% de mel; 5,45% de
pescado; 1,80% de castanha-de-caju; 5,45% de arroz e 1,10% com serviços em geral
(XIQUE-XIQUE, 2013). Na Figura 5, observamos a diversidade de produtos.

Figura 5 – Produtos produzidos e comercializados na Rede Xique-Xique

Fonte: Rede Xique-xique, 2013.

A rede representa ganho em termos econômicos e sociais, para a valorização da
mulher e dos artesões locais, por meio das boas práticas e experiências vivenciadas,
fortalecendo-se, obtendo conquistas, aumentando a autoestima e ampliando o exercício
da cidadania desses grupos. A realização de oficinas, seminários e encontros, tanto de
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formação quanto de divulgação, da Rede Xique-xique, constituem-se como importantes
elementos para a disseminação dos ideais solidários no RN, onde ainda encontramos
profundas desigualdades no meio rural.
O crescimento das unidades de processamento de alimentos na rede, possibilitam
melhor aproveitamento e agregação de valor aos produtos agrícolas, tornando a produção
e as atividades da rede cada vez mais rentáveis. Desses setores, processadores de
alimentos, destacamos o de polpa de frutas, com maior potencial de expansão e retorno
econômico para a rede, dado a fácil aceitação no mercado, além do beneficiamento da
castanha de caju e do arroz, embora de caráter ainda embrionário, mas crescente em
termos de mercado. O restante da produção quando não são vendidos in natura nas feiras
solidárias realizada pela própria rede, vão para os diferentes pontos de vendas que a rede
Xique-xique possui nos diferentes municípios 16. Na Figura 6 vemos o ponto de venda do
município de Mossoró.

Figura 6 – Ponto de venda da Rede Xique-Xique no município de Mossoró

Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

É, sob esse viés, que os associados à rede Xique-Xique tomam para si a cotidiana
tarefa de construírem essa grande rede movida pela Economia Solidária, tendo como fim
o alcance do comércio justo, por conseguinte a geração de trabalho e renda, com vistas a
obterem vidas dignas por parte dos associados.
Em relação aos agentes atuantes nesse círculo de cooperação, apesar do
desenvolvimento garantido pela formação de Redes Solidárias, há forte controle do
Estado, regulando e normatizando suas ações, pela Política Nacional de Economia
Solidária, também responsável pela dimensão material apresentada e pela manutenção
das relações desiguais nos empreendimentos solidários, ao propiciar o uso do território

16

Entrevista realizada em 22 de outubro de 2014.
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como recurso, voltados para os grandes agentes econômicos, em detrimento do uso como
abrigo/recurso, para fortalecimento e emancipação dos camponeses sujeitados.
No campo da formação/educação, não menos importante do que os demais, o
Estado, as secretarias do estado, municípios e dos territórios rurais não tem favorecido na
disseminação de materiais e informações sobre a Economia Solidária e dos diferentes
saberes, apesar de ser um dos objetivos da política nacional. A organização e elaboração
de reuniões, palestras e dos vários processos envolvendo a formação pedagógica
solidária, são desenvolvidos pelos próprios agricultores associados, buscando unir a
atuação das universidades, por meio das suas políticas de extensão universitária,
proporcionando a troca de saberes entre os diferentes tipos de conhecimento
(popular/científico).
A incorporação dos princípios e valores solidários necessita, antes de tudo, de
capacitação dos sujeitos. O levantamento realizado pelo SIES, publicado em 2007,
sinalizava que um dos determinantes para o fracasso dos empreendimentos solidários era
a falta de formação sócio-política entre os cooperados/associados. Muitos dos
camponeses solidários, mantiveram as relações capitalistas, arraigadas e difundidas pela
sociedade. Todavia, as ações voltadas para instrumentalizar esses camponeses, a fim de
administrar um empreendimento solidário, minimiza o surgimento de futuros
empreendimentos capitalistas, seguindo tortuosos caminhos sobre as bases solidárias.
No campo da assistência técnica e pesquisa, a atuação de órgãos como a Empresa
de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EMATER) e o próprio Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) não tem se efetivado de forma plena na diversificação e
melhoria da qualidade da produção, na capacitação técnica dos trabalhadores solidários e
no incentivo ao uso de práticas agrícolas menos degradantes aos recursos naturais,
preconizados na Economia Solidária, visando na sua prática a produção racional e
consciente.
Em meio a características fisiográficas adversas, principalmente relacionadas a
fertilidade do solo e as condições climáticas, dificultando a produtividade mais alta, a
falta de assistência técnica permanente faz com que a rede tenha períodos de produção
diferenciada. Grande parte da produção, principalmente de verduras, legumes e hortaliças
é feita de maneira agroecológica, salvo a produção da castanha-de-caju, na qual a
EMPARN desenvolve estudos e pesquisas, implantando em alguns empreendimentos
solidários o cajueiro-anão-precoce irrigado, a fim de melhorar a qualidade do fruto e a
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produtividade, apesar da fragilidade em relação às condições de trabalho nos
empreendimentos solidários.
O acesso ao crédito/financiamentos, tanto os associados às Redes de Economia
Solidária quanto aos Empreendimentos Econômicos, ocorre via benefícios ofertados por
outras políticas públicas, seja por meio dos programas de financiamento ou de compra e
venda dos seus produtos. Entre os principais programas de acesso da Rede Xique-xique
estão: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF).
Esses programas e seus recursos, são poucos, frente às grandes transações e
financiamentos que a agricultura patronal tem à disposição, tal como demonstramos na
espessura das linhas do organograma da figura 7. Porém, estes programas e os seus
devidos recursos contribuem para os associados, de forma cooperada, dinamizarem a sua
produção e comercializarem os seus produtos com segurança.
Contudo, o contínuo abastecimento da Rede Xique-xique é fruto do esforço diário
entre trabalhadores associados, cooperando entre si, ao comercializarem, conjuntamente
na rede, a produção. O organograma, representado na figura 7, se constitui num esforço
de representarmos as relações dos principais agentes, acima mencionados, apresentando
a dinâmica da rede Xique-xique de comercialização solidária.
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Figura 7 – Organograma dos principais agentes envolvidos na Rede Solidária

Fonte: Organizado pelo autor, 2014.

De maneira geral, identificamos a atuação complexa de cada agente social
identificado e, por vezes, contraditória. Todos os envolvidos na ‘rede solidária’,
possibilitam a dinâmica, fluidez e o funcionamento da mesma, estabelecendo os círculos
de cooperação, na perspectiva da totalização (SANTOS, 1988). Percebemos, pela atuação
dos agentes, relações sociais, políticas e econômicas bastante desiguais, além de suas
atuações em diferentes escalas, seja local, nacional ou até mesmo global, promovendo
vários fluxos imateriais gestados nas redes solidárias e terem, por vezes, papeis de atuação
imbricados, realizando funções de outros agentes, pois na perspectiva da totalização estes
agentes se confundem com outros.
A atuação de cada agente depende do jogo de forças e interesses (MANCE, 2000).
Na relação capitalista, somente aqueles que movimentam a produção, ou seja, controlam
a circulação deterão o poder, frente aos camponeses reféns do mercado. No entanto, a
constituição da rede solidária aglutina e une esforços desses diferentes camponeses, desde
a compra dos insumos, passando pela comercialização até o consumidor final,
melhorando a qualidade da produção, agregando valor ao produto e colocando os
trabalhadores em situação mais vantajosa no mercado.
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Contudo, as ações são poucas, mas as constituições das Redes Solidárias como
ação contra-hegemônica, configuram-se no que Santos (2000) denomina de Círculos de
Cooperação, apresentando sinais de superação e fortalecimento, assegurando liberdades
políticas e humanas, contra hegemônicas, fazendo frente ao modelo capitalista neoliberal
que fragiliza as mediações garantidoras dessas liberdades.
Partimos da assertiva do economista Dowbor (1998, p. 29): “a simples reprodução
do capital, ou reprodução econômica, já não é suficientemente abrangente para refletir os
problemas que vivemos”. Assim, o movimento da Economia Solidária conduz o nosso
olhar para outros caminhos, não só criticando o modelo econômico vigente, mas
propondo soluções alternativas, oferecendo proposta de desenvolvimento pautada nas
liberdades (SEN, 2000) e no desenvolvimento à escala humana (Max Neff, 1986).
Para Dowbor (1998, p.29), “em sucessivos relatórios sobre desenvolvimento
humano das Nações Unidas, o objetivo central do desenvolvimento é o homem, enquanto
a economia é apenas um meio”. Acreditamos desse modo, estarmos alcançando um
refinamento teórico-metodológico, mostrando-nos as bases para a análise das diferentes
nuances da Economia Solidária, sob a perspectiva geográfica.
Nessa conjuntura, apesar de toda ampliação, garantida por meio da formação de
Redes Solidárias, ainda há fortes relações com o Estado, regulamentando e normatizando
suas ações, via Política Nacional de Economia Solidária, pela dimensão material e pela
manutenção das relações desiguais nos empreendimentos solidários, ao propiciar o uso
do território como recurso, voltados para os grandes agentes econômicos, em detrimento
do uso como abrigo, na busca do fortalecimento e emancipação dos camponeses
sujeitados. Sobre os eventos e os efeitos constituintes dessa política, debruçarmo-nos na
investigação seguinte.
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4. ECONOMIA SOLIDÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: DA CONCEPÇÃO
HORIZONTAL DE BASE POPULAR À EXECUÇÃO VERTICAL
A expansão da Economia Solidária contou, historicamente, com o apoio de
organizações sociais diversas, tais como: entidades religiosas, sindicatos, universidades,
outras organizações não governamentais, movimentos rurais e urbanos (CUNHA, 2012).
O engajamento desses movimentos horizontais, de base popular, fez com que a Economia
Solidária assumisse um campo importante na busca de alternativas para a reorganização
do trabalho, bem como para o enfrentamento da pobreza no meio rural.
Na busca de reconhecimento, mais recentemente, o movimento da Economia
Solidária ganhou o apoio dos agentes governamentais, levando a criação de estrutura
política específica, cujas características de institucionalização e gestão, fogem as bases
populares e vai, consubstancialmente, sendo normatizada e concebida a partir da atuação
vertical do Estado que, capturado pelos agentes hegemônicos do sistema capitalista, não
propicia o contexto de emancipação para os diferentes grupos envolvidos no movimento.
Para a compreensão desse processo, apoiamo-nos na ideia de horizontalidade e
verticalidade de Santos (2000). A concepção de horizontalidade é entendida como as
relações simétricas, valorizando a escala do lugar onde surgem, garantindo a reprodução
dos agentes envolvidos. A concepção de verticalidade é compreendida a partir das
relações mais amplas, demandadas por forças hegemônicas ou até mesmo pelo Estado,
que não levam em consideração as realidades de cada lugar, buscando a intensa
homogeneização (SANTOS, 2000).
Diante disso, na construção deste capítulo, analisamos a atuação do Estado desde
a concepção à execução da Política Nacional de Economia Solidária e, para tanto,
trataremos da atuação das diversas organizações sociais e do Estado, discutindo os
diferentes eventos que influenciaram os ideais, do movimento horizontal de base popular
a serem incorporados pelo movimento vertical do Estado, refletindo na criação da Política
Nacional Economia Solidária, no ano de 2003.
Para Santos (2000, p. 144), os eventos tratam-se “de um instante do tempo dandose em um ponto do espaço”, onde há delimitação de ordem temporal e de ordem espacial.
Nesse sentido, apresentaremos a periodização tratando das sucessões e coexistências
desses eventos nos diferentes territórios, destacando o conjunto de objetos e ações
implementados, tais como: os primeiros programas e projetos solidários, as leis
normatizadoras do movimento, as parcerias estabelecidas, a criação das secretárias, dos
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fóruns, bem como a forma de operacionalização da política pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), por meio da Secretária Nacional de Economia Solidária (SENAES),
responsável pela execução da política pública.
Em relação aos recursos metodológicos, além da pesquisa bibliográfica e leituras
das obras dos autores sobre a temática, realizamos a pesquisa documental, em fontes
oficiais, relatórios, leis e diretrizes relacionadas a normatização da Economia Solidária.
Consultamos os documentos por meio eletrônico, na página oficial da Secretária Nacional
de Economia Solidária, e por meio impresso, no decorrer das visitas realizadas nas demais
secretarias estaduais e municipais, vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Por fim, nos aportaremos das entrevistas realizadas com os secretários e gestores,
executores diretos da Economia Solidária no Rio Grande do Norte, além dos presidentes
dos empreendimentos solidários, dos sindicatos e representantes do movimento de
Economia Solidária norte-rio-grandense, a fim de compreendermos a realização da
política no âmbito territorial.

4.1 A Ordem Mundial e os Eventos Históricos como Vetores de Possibilidade para a
Economia Solidária
No capítulo anterior, abordamos as origens do movimento cooperativista e como
o seu desenvolvimento está intimamente imbricado com o movimento da Economia
Solidária. Nesta secção, trataremos dos vetores externos, analisados a partir do conjunto
de transformações econômicas, políticas, sociais, ambientais, espaciais e técnicas, fruto
das cíclicas crises do sistema capitalista que fortaleceram esse movimento solidário,
fazendo as devidas relações com os eventos históricos mundiais, para a posteriori
enfatizarmos os eventos históricos brasileiros e suas especificidades. Com tal perspectiva,
entenderemos a ordem mundial e os seus rebatimentos na ordem local.
Dessa forma, tomamos por base o período de 1970 a 2000 para o entendimento da
realidade do sistema mundo e as profundas transformações recentes, em meio aos seus
processos de mudanças, constituindo-se do avanço ou retrocesso, que possibilitaram a
expansão e consolidação do movimento da Economia Solidária, fruto desse período
recente 17. Diante dessa complexa realidade, apontamos os eventos mais significativos
para o entendimento das dinâmicas socioespaciais, pois todo esforço analítico no intuito
17

Partimos da assertiva que a Economia Solidária surgiu no período recente como releitura da expressão do
cooperativismo presenciado nos ideais socialistas do século XIX. No contexto europeu e latino-americano, esse
movimento surgiu na década de 1980. No Brasil expressou-se na década de 1990 e se efetivou, enquanto política
pública, na década de 2000, fazendo com que tal fato nos leve a priorizar esse período histórico recente.
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de compreendermos a gama de eventos que resultaram na Economia Solidária, tal qual
conhecemos hoje, terá caráter faccioso.
Nesse sentido, para compreendemos o caminho institucional da Economia
Solidária no Brasil, ou seja, de como um movimento de base social e de caráter horizontal
foi sendo incorporado pelo Estado, passando a ter atuação vertical pelas políticas públicas
implementadas, é necessário, inicialmente, examinarmos os vetores da hegemonia e a
influência dos eventos ocorridos de ordem global, que imprimiu inúmeras transformações
no espaço geográfico em decorrência da intensificação do processo de restruturação
econômica e territorial pelo qual o modo de produção capitalista passava, frente à suas
crises.
Para Santos (2000), analisar esses eventos nos ajudam na apreensão da realidade
em seu conjunto sistêmico, ressaltando o quadro socioeconômico observado nessas
últimas décadas, no qual tomamos como “vetores de possibilidades” (SANTOS, 2000,
p.144), pois “a ordem trazida pelos vetores da hegemonia cria, localmente, desordem, não
apenas porque conduz a mudanças funcionais e estruturais, mas, sobretudo, porque essa
ordem não é portadora de um sentido” (SANTOS, 2000, p. 334). Assim, partimos do
pressuposto que essas desordens conduziram as possibilidades de mudanças, no qual
trabalhadores desempregados de todo o mundo fortalecerem o movimento da Economia
Solidária, em suas diferentes escalas e extensões, como alternativa para a emancipação.
As injustiças geradas pelas relações capitalistas, ocasionam inúmeras crises de
âmbito produtivo e organizacional, conduzidas pelo acirramento das desigualdades
socioeconômicas, constituindo-se em vetores de possibilidades e impulsionando, cada
vez mais, o movimento da Economia Solidária em resposta às contradições impostas por
esse modo de produção. Assim, o maior envolvimento e fortalecimento dos trabalhadores,
nas diversas formas e experiências da Economia Solidária, possibilitam a superação das
condições de precarização do trabalho e do acirramento das lutas políticas, econômicas e
sociais, pela prática da autogestão, cooperação e solidariedade.
Os trabalhadores presenciaram, nesse período, consequências da produção da
racionalidade dominante (SANTOS, 2000), voltada para atender apenas aos interesses
dos agentes hegemônicos da sociedade, até os sistemas técnicos se intensificaram, para
atender a política das empresas e do Estado, determinando nova divisão do trabalho.
Desse modo, novas formas de produzir modificaram as relações de trabalho e a sua
divisão territorial, pois processos e ações são demandados de diferentes lugares, e os
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objetos técnicos formaram grande sistema, derrubando fronteiras e tornando fluido o
transporte de mercadorias, conhecimentos e ideologias (SANTOS; SILVEIRA, 2008).
Os objetos técnicos do período recente proporcionaram a revolução
informacional, transformando não só o trabalho, mas a sua concepção. Nesse sentido, o
trabalho se banalizou (ANTUNES, 2005), trabalhadores são substituídos por máquinas e
computadores, proporcionando às grandes corporações e às empresas multinacionais
impulsionarem seus capitais, desta vez, circulando livremente entre os diferentes países.
No entanto, todas essas transformações, as entendemos inerente ao processo de
globalização em curso e da mundialização do capital, produzindo escassez de recursos
cada vez maior, gerando sérias crises, além das relações de desigualdades e dependências,
chegando a redesenhar o mapa político mundial em países desenvolvidos e
subdesenvolvidos (ANTUNES, 2005).
O redesenho político apresenta contornos bem definidos, demonstrando os países
desenvolvidos, como beneficiados pelo sistema produtivo, técnico e financeiro, de onde
partem ordens globais e os países subdesenvolvidos, apresentando sérios problemas e
limitações econômicas e sociais, principalmente relacionadas ao mundo do trabalho, fruto
da exploração e das contradições do modo de produção capitalista. Nesses últimos países,
apesar da influência de ordens globais recaírem constantemente em suas organizações
produtivas, políticas e econômicas, também apresentam ordens locais redefinindo e
planificando as relações sociais vigentes, em meio a essas cíclicas crises do capital.
Toda essa reconfiguração espacial ocorre por que nas crises é preciso mudança
radical para o desenvolvimento do capitalismo. De acordo com Harvey (2011, p. 65),
essas inevitáveis e necessárias crises “são a única maneira em que o equilíbrio pode ser
restaurado e as contradições internas da acumulação do capital, pelo menos,
temporariamente, resolvidas”. Nas crises, o capital tentará, contraditoriamente, resolver
os empecilhos entre a produção e o consumo, entre os trabalhadores e o capital ou que
estejam ocorrendo nas diferentes etapas do seu processo produtivo.
Esses empecilhos, levando às crises da acumulação do capital, são de variadas
ordens, desde da mão-de-obra insuficiente para viabilizar a expansão da produção em
larga escala, passando pela ineficiência das técnicas empregadas, limitando a expansão
dessa produção, chegando até a relação da capacidade de produção das mercadorias e a
demanda por produtos quando não conseguem atender ao mercado ou quando não existe
mercado para absorver toda a produção das mercadorias feitas em larga escala
(HARVEY, 2011; MÉSZÁROS, 2002).
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Na década de 1970, vivenciamos umas das mais fortes crises da ordem global
recente, marcada pela instabilidade na dinâmica econômica e por momento de grandes
anormalidades no sistema financeiro, com recessão prolongada. Alguns dos eventos mais
significativos, tais como a Crise do Petróleo, o aumento dos índices de inflação, a pouca
rentabilidade do capital, bem como o declínio das taxas de lucro (MÉSZÁROS, 2002)
favoreceram a abertura dos mercados, pelo viés da globalização, e o aparecimento da
corrente neoliberal 18.
Para Boaventura de Souza Santos (2000), a globalização permitiu às empresas
diminuírem as atividades laborais, mas em contrapartida elevassem a sua escala e
eficiência produtiva, contribuindo para o problema do desemprego e da segregação social
em escala mundial, por isso a globalização “é uma globalização perversa para a maioria
da humanidade” (SANTOS, 2000, p. 334). Soma-se a essa realidade econômica global, a
difusão das práticas políticas neoliberais, fragmentando ainda mais a sociedade, agora a
competitividade marca as relações sociais e o Estado transfere, cada vez mais, suas
funções reguladoras para o mercado.
Se na década de 1970 os trabalhadores sentiam a progressiva diminuição das
políticas keynesianas de atuação do Estado, foi na década de 1980 e 1990 que o “Estado
de Bem-Estar Social 19” fragilizou-se significativamente, afastando-se dos reais interesses
dos trabalhadores. Nesse sentido, por um lado, o Estado se tornou mínimo para atender
aos interesses dos cidadãos, agravando assim as desigualdades sociais e, por outro,
máximo ao atender os interesses das grandes empresas e corporações, permitindo fluidez
territorial pela difusão dos objetos técnicos (infraestruturas), viabilizando os processos de
produção/distribuição/consumo dos bens e capitais (SANTOS; SILVEIRA 2008).
De acordo com Hobsbawm (1995), a própria história nos ensina que os regimes
de livre comércio, onde há a minimização da regulação estatal, não são sustentáveis ao
longo do tempo, citando como exemplo a crise de 1929, ocorrida nos EUA, e sentida por
todo o planeta. Para Pitaguari (2010, p. 26), a adoção da política neoliberal por parte do
Estado trouxe como consequências:
A flexibilização do mercado de trabalho e diminuição do poder do
movimento sindical; redução drástica dos gastos sociais do Estado;
rigoroso controle da emissão de moeda; privatização dos meios de
produção e das empresas estatais; minimização da atuação do Estado e
18

A Corrente Neoliberal foi adotada primeiramente no Chile, em 1973 durante o governo de Augusto Pinochet,
marcado por excessivas privatizações durante seu governo. Mais tarde, em 1983, foi na Grã-Bretanha, durante o
governo de Margaret Thatcher, que essas políticas foram aprimoradas e difundidas (HARVEY, 2011).
19 Expressão inglesa – Welfare State – criada na década de 1940 (Ver NOGUEIRA, 2001).
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não intervenção na economia; desregulamentação e autorregulação do
mercado privado; liberalização dos fluxos internacionais de capitais e
mercadorias. Procedeu-se, ainda, uma forte pressão para a diminuição de
impostos em todas as áreas, principalmente de contribuições sociais ou
daqueles que sobrecarregavam as camadas mais ricas.

Todas essas transformações só foram potencializadas por que a atuação do Estado
redefiniu-se, principalmente em relação ao seu controle e regulação na esfera econômica.
Segundo Santos (2000, p. 152), “uma norma pública age sobre a totalidade das pessoas,
das empresas, das instituições e do território”, fazendo com que, além das empresas, a
política neoliberal consiga impor ao território normas, servindo aos interesses das grandes
corporações e órgãos transnacionais, legitimando o discurso a favor do processo de
globalização, como o único caminho viável (SANTOS, 2001).
Na década de 1980, ocorreu mais um coroamento da acumulação do capital, pois,
no período recente da história, o modo capitalista de produção comandou, além das ações
políticas e econômicas, a reprodução das relações sociais. As relações sociais se
manifestam de forma concreta a partir de ideologias, lógicas e desejos de consumo e do
mercado, impulsionados pela lógica da acumulação do capital. Em sua obra “Espaço do
Cidadão”, Santos (1998), afirma que o direito pleno à cidadania é substituído pela
satisfação do direito ao consumo, as relações sociais se assentam na distribuição dos
meios de produção, na organização do trabalho e na apropriação da mais-valia, atingindo
todos os níveis da vida social.
Há um alto padrão de consumo aliado a acentuada exploração capitalista, entrando
em cena a questão ambiental, marcada por períodos de escassez, poluições e de grandes
devastações naturais, sobretudo no meio rural, sofrendo com as transformações, desde as
relações de trabalho até o uso indevido de técnicas e de produtos químicos na produção
agrícola, como abordaremos melhor mais adiante.
Os

eventos

elencados

demonstram

os

desequilíbrios

decorrentes

da

desregulamentação do capital, beneficiando uma minoria em detrimento da grande
maioria. Frisamos que a ampliação das características desse novo modelo de acumulação,
atingindo níveis políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, levou a
intensificação do problema: a precarização do trabalho. Para Harvey (2005, p. 140):
A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo,
evidentemente retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da
“estagflação” e pôs em movimento um conjunto de processos que
solaparam o compromisso fordista. Em consequência, as décadas de 70 e
80 foram um conturbado período de reestruturação econômica e de
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reajustamento social e político. No espaço social criado por todas essas
oscilações e incertezas, uma série de novas experiências nos domínios da
organização industrial e da vida social e política começou a tomar nova
forma. Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos da
passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado
com um sistema de regulamentação política e social bem distinto.

Observamos assim, o processo de restruturação produtiva do capital que, segundo
Mészáros (1986), está baseado na superação do rígido modelo fordista de organização e
divisão do trabalho, pelo modelo de acumulação flexível dado pela dispersão geográfica
dos sistemas produtivos e das atividades produtivas, relacionadas a versatilidade da
produção, a dinâmica da informação e das finanças, tornando-se os motores da lógica
atual.
Esse processo de mudança, do modelo fordista/taylorista para o modelo de
acumulação flexível, não se deu de forma abrupta. Os diferentes tempos das sucessões e
coexistências se complementam e compõem, por vezes, a mesma realidade (SANTOS,
2000), com elementos de continuidade e descontinuidades, principalmente do modelo
fordista, da fase anterior. Assim, em análise mais apurada percebermos mesclas entre
elementos do fordismo, coexistindo, até os dias atuais, com os novos elementos da
acumulação flexível.
Apesar da amplitude desse debate temporal, em alguns momentos da nossa
análise, demonstraremos essas coexistências dos diferentes modelos produtivos. O
importante a se pensar no momento dessa reflexão é que, seja qual for o modelo
produtivo, todas os problemas e suas consequências recaíram mais fortemente nos
camponeses, tornando as crises no mundo do trabalho constantes e estruturais. Porém, em
relação ao modelo de acumulação flexível, além da crise no mundo do trabalho,
ocasionou, também, a profunda segregação socioespacial.
Conforme Harvey (2012), o modelo de acumulação flexível está apoiado no
processo de restruturação produtiva e espacial do capital. Para este autor, em termos
produtivos, “caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos,
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo,
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”
(HARVEY, 2012, p. 140). Em termos espaciais, envolve a denominada “compressão do
espaço-tempo” (HARVEY, 2012), pois “os horizontes temporais da tomada de decisões
privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos
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de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num espaço
cada vez mais amplo e diversificado” (HARVEY, 2012, p.140).
Para Santos (2000) esse movimento relaciona-se a simultaneidade dos eventos,
congregando ações realizadas em diferentes lugares e diminuindo o tempo e as barreiras
espaciais, possibilitado, sobretudo, pela difusão dos objetos técnicos em todo o globo e a
descentralização do processo produtivo, dado o corrente processo da mundialização do
capital, pela grande expansão das empresas reconhecidas como multinacionais,
apresentando a produção dissociada do seu lugar de origem, em busca de mais incentivos
fiscais e mão-de-obra barata.
Nesses parâmetros, o novo modelo de acumulação flexível traz consigo várias
mudanças no mundo do trabalho. O uso intenso da técnica, da ciência e da informação na
produção, período denominado como técnico-científico-informacional (SANTOS, 2000),
põe em xeque a necessidade e a qualidade do trabalho humano, fortemente reduzido e,
paulatinamente, substituído pelo uso do conhecimento e da informação no processo
produtivo.
De acordo com Santos (1996), no período atual, a ciência e a técnica trabalham
juntas a serviço do mercado, comandando as atividades econômicas estratégicas, à
medida em que o Estado torna-se descredibilizado. Os danos para os trabalhadores foram,
na maioria das vezes, irreparáveis, dada a falta de qualificação, muitos deles foram
surpreendidos com a chegada das técnicas, gerando desemprego estrutural em massa em
todo o mundo, mais fortemente, no final do século XX e início do século XIX. Nesse
sentido, vemos um conjunto de desregulamentações, fruto do Estado capitalista e, mais
ainda, neoliberal, diminuindo seus custos em detrimento do bem-estar social.
As evidências estão nos dizeres de Coraggio (2004), Gaiger (2004), Singer (2002)
e Vasconcelos (2010), ao afirmarem, em suas obras, que as transformações econômicas
do final do século XX atreladas ao discurso único incorporado pelo Estado para
operacionalização dos eventos anteriormente citados, prometeram o crescimento
econômico vertiginoso, proporcionando o aumento do bem-estar e da qualidade de vida
para os trabalhadores. No entanto, estas não corresponderam às expectativas esperadas,
ao contrário, houve crescimento econômico, acompanhado de aumentou do desemprego
e da segregação social. No âmbito da ciência geográfica, muitos autores compreenderam
os efeitos da expansão dos meios de produção e da apropriação da mais-valia
No intuito de entender os rebatimentos socioespaciais do modo de produção
capitalista que, apesar de imprimir um discurso ‘globalista/mundializado’, manifestava
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nas desigualdades, sejam elas: regionais, territoriais ou locais, de distribuição de riqueza,
Santos (2000, p. 332), afirma que “a ordem espacial assim resultante é, também,
intencional”, pois existe na acumulação ampliada do capital a intencionalidade.
Frente às intencionalidades, que fazem com que o os territórios se configurem de
maneira desigual, verificamos para além de uma divisão social do trabalho, a divisão
territorial do trabalho, criando a hierarquização dos lugares, pois “a difusão dos objetos
modernos e a incidência das ações modernas não são as mesmas em toda parte”
(SANTOS, 2000, p.333). Diante de tal realidade, alguns geógrafos avançaram
metodologicamente nos estudos sobre o “Desenvolvimento Geográfico Desigual 20”.
Os estudos desses autores analisam a morfologia estratificada e hierarquizada do
espaço enquanto produto das desigualdades sociais, da má distribuição das riquezas e das
ações públicas, privilegiando apenas algumas parcelas do espaço (SMITH, 1988). Para
Godoy (2010, p.3):

A noção de “desenvolvimento geográfico desigual” como centro
explicativo das diferenciações sócioespaciais, esclarece a existência de
uma sociedade de classes que diferencia seus membros a partir do lugar
que ocupam, tanto na produção, quanto na distribuição da riqueza gerada.

Essas diversas escalas que caracterizam o grau de desenvolvimento econômico e
social, são pensadas a partir de uma cartografia dos espaços mundiais, dos territórios
nacionais ou até mesmo das diferenciações regionais. No entanto, entendemos, na medida
em que ocorre a acumulação de riqueza e sua consequente distribuição desigual, temos a
materialização do desenvolvimento geográfico desigual, analisados aqui pela abordagem
do professor Milton Santos, por meio da divisão territorial do trabalho, criando a
hierarquia segundo sua distribuição espacial e conferindo diferentes graus de
desenvolvimento dos lugares, a partir das desigualdades sociais do modo de produção
capitalista.
Vários estudos, entre os geógrafos, demonstram que o sistema capitalista não se
torna tão global quanto o discurso único preconiza. Há desigualdades em todos os níveis:
do espacial, passando pelo produtivo e chegando até a escala do trabalho (SANTOS,
2008). Frente a essas consequências, foi com o sentimento de possibilidade e superação

20

Dentre os geógrafos mais expressivos ver Smith (1988), Soja (1993) e Harvey (2004),que se destacaram nos estudos
relacionados a produção do espaço a partir de um desenvolvimento desigual, corroborando para o reconhecimento de
uma geografia conhecida como Geografia Diferencial.
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das desigualdades territoriais e toda essa realidade contraditória e desigual capitalista, que
a Economia Solidária foi gestada no seio dos movimentos sociais.
De forma esquemática, destacamos, no Quadro 3, a ocorrência dos principais
eventos que contribuíram para essas contradições e desigualdades nesse período, tendo
como resposta o fortalecimento da Economia Solidária. Eventos que ganharam
proposições globais,

dado a intensa implementação dos sistemas técnicos,

proporcionando mudanças no paradigma do processo de acumulação do capital, e
aprofundamento as diferenças sociais, fazendo surgir, em meio à racionalidade
dominante, as contra-racionalidades, compreendidas aqui pelo movimento econômico
solidário.
De maneira geral, as crises econômicas da década de 1970, levaram o sistema
capitalista a beira do colapso. Na década de 1980, o processo de transição gerou
significativas mudanças no processo produtivo, principalmente no tocante ao seu arranjo
espacial e das relações de trabalho. O capitalismo reestruturou-se, sob novas formas de
produção, reprodução e acumulação do capital, dessa vez mais feroz, segregando milhares
de trabalhadores ao precarizar suas condições de trabalho, pelo implemento de novas
formas produtivas. Com isso, na década de 1990, todo o impacto desse processo de
restruturação foi sentido pelos trabalhadores, levando, também, a uma crise.

Quadro 3 – Principais eventos do período recente
Dec. 1970
Aumento dos índices
de inflação

Crise do Petróleo

Recessão econômica
prolongada

Crise do Fordismo

Dec. 1980
Restruturação
Produtiva

Período de
Acumulação Flexível

Adoção de Políticas
Neoliberais

Expansão da
Globalização

Dec. 1990
Redimensionamento
do processo produtivo
e do trabalho

Crise no mundo do
trabalho

Precarização das
condições e relações
de trabalho

Maior atuação dos
Movimentos Sociais

FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
Fonte: Adaptado de Melo, 2013. Elaboração: Leandro de Castro Lima.
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Com as crises vivenciadas naquelas décadas, vários projetos produtivos, de base
comunitária, fundamentados nos princípios e valores da Economia Solidária,
fortaleceram-se e criaram possibilidades, incentivados pelas igrejas, pelo Movimento dos
Trabalhadores Sem-Terra (MST), por organizações de apoio a fábricas recuperadas e
demais organizações não governamentais. Ao priorizar as práticas democráticas e sociais,
em contraposição a atuação burocrática do mercado, bem como a onipresença e
desregulamentação do Estado, as relações entre os trabalhadores das entidades e
movimentos sociais fortaleceram-se, justamente por privilegiarem a horizontalidade no
processo decisório de suas ações coletivas.
A Economia Solidária ganhou novos significados, em especial na década de 1990,
enaltecida não só pelos movimentos sociais, mas, em princípio, por toda autonomia
política, econômica e social dada aos trabalhadores. Para Coraggio (2000), todo esse
movimento suscitou a contra-hegemonia do trabalho, ou seja, uma nova forma de
expressão. Dessa forma, trabalhadores fadados ao desemprego, à informalidade e à
precarização do trabalho, viram na autogestão, na cooperação e na solidariedade, a
possibilidade de emancipação social.
Para Singer (2002) e Coraggio (2000), o crescimento da Economia Solidária,
presenciado nas últimas décadas, motivou-se pelo sentimento de superação ao modo de
capitalista de produção; como alternativa a este modelo; como forma de resistência e lutas
dos trabalhadores desempregados; e, até mesmo, como nova prática econômica, política,
social e ambiental, garantindo sua reprodução. Assim, a Economia Solidária surgiu como
possibilidade da ordem local buscar organização social e econômica, a partir da ação dos
movimentos sociais e de entidades representativas dos trabalhadores, porém, sem
configurar-se enquanto mecanismo de superação do modo de produção capitalista, como
defendem os autores.

4.2 A Ordem Local, a expansão das práticas associativas no Brasil e a reação
horizontal dos Movimentos Sociais
As continuas modificações ocorridas no espaço geográfico são fruto das relações
políticas, sociais, culturais e econômicas, refletindo a natureza contraditoriamente
desigual e combinada, conflituosa e complementares, pois, deste mesmo espaço, emanam
várias ordens, sucedendo-se e justapondo-se a cada momento, ou como analisamos neste
trabalho, deste mesmo espaço geográfico emanam vários usos territoriais, com níveis
escalares de produção e organizações distintas, seja como recurso ou como abrigo.
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Essas ordens podem ser de caráter global, representada pelos agentes
hegemônicos, as grandes corporações e instituições financeiras, responsáveis pela
restruturação capitalista, ou de caráter local, tendo como protagonistas os agentes
sujeitados, tais como: camponeses, movimentos feministas, movimento sem-terra e
demais movimentos e entidades de natureza diversa, os quais ainda são fortemente
impactados por essas profundas transformações econômicas.
Dentre esses movimentos e entidades, ressaltamos as transformações diretamente
desfavoráveis para o movimento dos trabalhadores, bem como para suas organizações
políticas e sindicais, pois as mudanças ocorridas na relação entre o capital e o trabalho,
levando em conta o modo de produção capitalista, além das políticas neoliberais adotadas
pelo Estado, ocasionaram a ampliação nos índices de desemprego (MILANI, 2005).
Todo esse cenário de adoção das novas estruturas financeiras, tecnológicas,
produtivas e organizacionais, intensificaram a exploração do trabalho. O decréscimo nos
postos de trabalho foi fortemente verificado no início da década de 1990, marcado pela
crescente diminuição da classe fabril, como consequência da reestruturação produtiva e
falência de algumas empresas, principalmente, do setor industrial (ANTUNES, 2005).
Esse decréscimo foi sentido por todo o mundo e no Brasil, como apresentamos no Quadro
4.

Quadro 4 – Brasil: evolução da taxa de desemprego
Ano
1990
1995
2000
2005
Taxa
4,3%
4,6%
7,1%
9,8%

2007
9,3%

2009
8,1%

Fonte: CEPALSTAT, 2009.

Os dados demonstram o decrécimo na taxa de desemprego brasileira, apesar de
sentida mais fracamente na década de 1990, visto que em toda década o crescimento foi
de apenas 2,8 pontos percentuais, o que já era bastante significativo para a época. No
entanto, foi na década de 2000 que o desemprego atingiu fortemente os trabalhadores,
chegando ao ápice de 9,8%, em 2005. Houve uma evolução na taxa de desemprego entre
os anos de 1995 e 2005, variando 2,7 pontos percentuais em apenas 5 anos (2000-2005),
mantendo-se alta durante o final da década de 2000.
Esses números evidenciam a complexa realidade brasileira, com o quadro de
profundas desigualdades e segregação social, o que levou a um intenso processo de
transformação na relação entre Estado e sociedade, que desde a constituinte de 1988 busca
por em prática diretrizes descentralizadoras, promovidas pelo aperfeiçoamento do
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processo democrático e da participação social. Assim, em concomitância a toda essa
precarização do trabalho, dado o elevado grau de desemprego, o sistema capitalista criou
mecanismos para a inserção de novas formas de trabalho no mercado e também de como
explorá-las.
Essas novas formas de trabalho surgiram a partir de iniciativas entre os
trabalhadores, buscando práticas alternativas ao assalariamento, à exploração da força de
trabalho, à sua organização funcional, enfim, a práticas alternativas de superação ao
trabalho subordinado. Nessa conjuntura, as práticas associativas solidárias, garantiram a
resistência dos trabalhadores à crise, baseadas nas relações de reciprocidade e troca
mútua.
As práticas e experiências organizativas, a partir de atividades econômicas
pautadas pela igualdade e solidariedade não são recentes (GAIGER, 2004), porém, todas
as mudanças produtivas e organizacionais ocorridas no período recente, levou a
proliferação de associações, cooperativas, empresas recuperadas de autogestão, pequenas
empresas autônomas e clubes de trocas, conforme demonstramos no Gráfico 2, inspiradas
nos princípios da cooperação, da democracia e da solidariedade, denominado de
Economia Solidária.

GRÁFICO 2 – Brasil: Números de entidades associativas por ano de início (1950 a
2007)

Fonte: OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, 2012.

Até a década de 1970 não houve crescimento preponderante de entidades
associativas. A linha do gráfico se mantém constante, apresentando leve oscilação, com
baixo crescimento. A partir da década de 1980, percebemos aumento significativo das
experiências associativas incentivadas pelos movimentos sociais, pela busca de formas
alternativas para a reprodução frente ao aumento da informalidade e da precarização do
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trabalho que atingiam os trabalhadores, concomitante aos processos de transformações
no modo capitalista de produção.
Porém, nas décadas seguintes, principalmente a partir de 1990, houve uma
tendência crescente e abrupta da linha do gráfico, pelo crescente aumento das diversas
formas de associações e ações dos movimentos sociais, dos agentes públicos e privados,
que defendem e cooperam para esse tipo de emancipação, de entidades da sociedade civil,
além dos estudiosos do meio acadêmico, que começam a teorizar sobre esse crescente
fenômeno, levando a renovação dos estudos pelo tema. Na década de 2000, as entidades
associativas não pararam de crescer.
Como vimos no capítulo anterior, nos anos 2000 percebeu-se maior preocupação
nos estudos sobre o tema do associativismo que, dada a sua renovação, recebeu o nome
de Economia Solidária, ganhando premissas teóricas e conceituais seja pelos estudiosos
defensores desse movimento, acreditando na economia solidária como alternativa para o
desenvolvimento local e a emancipação social, ou pelos críticos, acreditando que este seja
um movimento possibilitado pelo próprio capitalismo como mecanismo de subsistência
e ilusória emancipação do trabalho, uma vez que o movimento da Economia Solidária
não rompe com o modo de produção vigente, mas se reproduz a sombra deste (GAIGER,
2005).
A perspectiva da mudança surgiu da ordem local, os trabalhadores buscam o
desenvolvimento

econômico

endógeno,

pois

com

a

difusão

de

práticas

descentralizadoras, cada vez mais frequente, a partir da crescente discussão sobre
governança local, sociedade civil organizada e participação social (MILANI, 2005),
aumentaram as possibilidades e o potencial de atuação dos agentes locais, pois com suas
particularidades, iniciaram o movimento de transformação social e emancipatório, do
qual a distribuição de renda e a busca por melhorias na qualidade de vida, a partir de
práticas associativas, tinha como objetivo minimizar as desigualdades estruturais
ocasionadas pela ordem global.
A ordem local torna-se cada vez mais pujante. As práticas neoliberais forjando o
enfraquecimento do Estado, principalmente enquanto mediador de conflitos, fez com que
a ordem local assumisse suas próprias responsabilidades, em certa medida, passando a
atuar em busca do seu próprio desenvolvimento, porém de forma alternativa aos fatores
produtivista e rentista, resultante da mobilização coletiva, a partir das potencialidades e
capacidades de cada local. Todas essas mudanças na ordem global e, posteriormente, do
fortalecimento da ordem local, passaram a ser analisadas por diferentes pesquisadores.
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Em uma análise sociológica, em relação à divisão social do trabalho, em especial
na sociedade contemporânea, percebemos o movimento dos trabalhadores, originado da
ordem local, como fruto da solidariedade orgânica (DURKHEM,1989). Nesse sentido, o
conceito nos ajuda a compreender como a coesão social existente está baseada no
consenso entre os indivíduos, denominado de solidariedade. Desse modo, a
individualidade capitalista imposta nos sistemas produtivos pouco atingiu a sociedade,
pois enquanto havia a crescente divisão e precarização do trabalho, no seio da sociedade,
percebia-se o significativo aumento do grau de interdependência entre os trabalhadores,
ou seja, do consenso entre esses indivíduos.
Esse grau de interdependência podemos chamar de solidariedade orgânica,
aglutinando trabalhadores de diferentes lugares, com problemas em comum, bem como o
desejo de superação, dos quais encontraram na prática cooperativa a alternativa para a sua
reprodução. Posteriormente, toda essa solidariedade orgânica, baseada em normas e
condutas sociais, possibilitou aos trabalhadores uma consciência maior, por meio da
solidariedade organizada em forma de movimento social.
Para Sen (2000), todo esse fortalecimento do poder local está diretamente ligado
ao grau de confiança entre os indivíduos e/ou comunidade a que pertencem, na busca de
melhoria na vida social. Para este autor, o desenvolvimento não pode estar restrito ao
amplo crescimento econômico de ordem global, pois o verdadeiro desenvolvimento
atrela-se à transformação social, pela ampliação das liberdades de escolhas por cada
sujeito, diante das imposições e tentativas de padronização engendradas pelo processo de
globalização. Desta forma, somente a ordem local possibilitaria a materialização e o
fortalecimento dos movimentos sociais.
Contudo, no âmbito geográfico, a luz da teoria do professor Milton Santos,
percebemos que a ordem local é permeada pelo fortalecimento das relações horizontais,
originada “daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial”
(SANTOS, 1996, p. 226), com demandas e lógicas próprias e, em termos gerais,
contrárias aos vetores da racionalidade dominante, impondo um lugar obediente e
disciplinado a ordem globalizada ou a ação vertical, tal como Santos (2000) denomina.
Nesse momento surge as contra-racionalidades ou as contraordens em
contraposição às verticalidades. Conforme Santos (2001, p. 114), tanto o território quanto
os lugares tornam-se esquizofrênicos, “porque de um lado acolhem os vetores da
globalização, que neles se instalam para impor a sua nova ordem, e, de outro lado, neles
se reproduz uma contraordem, porque há uma produção acelerada de pobres, excluídos,
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marginalizados”. Os vetores da globalização, ou seja, das verticalidades, são os motores
que originam esses processos sociais locais.
Nesse sentido, os rebatimentos das ações verticais têm como consequência a
criação de novas solidariedades, pela não preocupação com a demanda dos lugares, uma
vez que são exteriores a eles. Porém, as ações horizontais fazem com que os indivíduos
pensem sobre suas demandas, sobre os seus reais problemas e organizam-se a partir de
ações e interesses coletivos de ordem local, gerando novas e variadas formas de
reprodução social, dentre as quais, neste trabalho, destacamos a questão da produção e do
consumo solidário.
Todos os estudos relacionados ao entendimento dessas contra-racionalidades e do
fortalecimento da ordem local, só foram possíveis a partir das diversas experiências
concebidas pelos diferentes movimentos sociais, submergindo a ordem vigente e
conquistando melhores condições sociais, dentre eles destacamos o movimento da
Economia Solidária, exemplo prático da realidade, pois de acordo com Milani (2005), a
Economia Solidária não se origina dentro de uma grande teoria, mas como prática de
trabalhadores e militantes.
Apesar de algumas lacunas teórica-metodológicas sobre a Economia Solidária,
justamente por ser um fenômeno recente e de rápido crescimento, a análise científica
dessa realidade só foi e está sendo possível, devido as diversas experiências vivenciadas
que deram certo. Muitos estudiosos 21 perceberam os empreendimentos mais estruturados
não reproduzindo as relações capitalista em seu interior e, desta forma, cooperando para
o trabalho nos empreendimentos solidários, destacando-se pela prática da cooperação e
confiança mútua, além da adesão voluntária dos trabalhadores para execução das ações
dos empreendimentos.
No entanto, a realidade é plural. O conjunto de inciativas da Economia Solidária
apresenta diversos planos econômicos, sociais e políticos, que dificulta a sua constituição
enquanto movimento revolucionário dentro da sociedade. As suas necessidades são
amplas e diversas, diante disso, ressaltando as possibilidades e os impactos do seu
processo de consolidação, enquanto uma Política Pública.
Todas as transformações ocorridas no sistema-mundo tiveram sérios rebatimentos
na realidade brasileira. Devido a sua inserção periférica no processo globalizatório e de
21Ver

Gaiger (2003), Singer (2002) e França Filho (2013). Para estes autores, muitos camponeses começaram a
compreender e a pôr em prática que o êxito dos empreendimentos solidários e a melhoria de sua qualidade de vida
deve-se à busca pela satisfação plena do grupo, a partir de relações sociais não capitalistas, pautadas na solidariedade,
igualdade, cooperação e democracia.
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mudanças no mundo do trabalho, o desenvolvimento econômico brasileiro atendeu aos
interesses do mercado internacional, ocasionando inconsistência na criação de uma ordem
local, de âmbito nacional, capaz de assegurar a cidadania ampliada e a democracia
“plena”.
O Estado brasileiro sempre atuou de forma a garantir o processo de acumulação
contínua e ampliada do capital, viabilizando a eliminação das barreiras que impediam a
mobilização do capital. Nessa conjuntura, as intensas modificações vivenciadas pela
sociedade brasileira foram sentidas tanto no âmbito organizacional da economia e do
mercado, quanto no âmbito político e social. A atuação dos agentes políticos e
econômicos permitiram a restruturação produtiva do capital seguindo padrões e
tendências da ordem global, colocando em prática um conjunto de medidas deslocada da
realidade local (ANTUNES, 2006).
Na década de 1990 a restruturação se desenvolveu intensamente no Brasil,
inicialmente de forma mais limitada e seletiva no governo Collor (1990-1992) e, em
seguida, de forma mais ampliada no governo de Fernando Henrique 22 (1995-2003). Na
cidade, a principal característica da restruturação produtiva, foi a diminuição e redução
dos custos com a força de trabalho, em especial na indústria, a exemplo dos setores têxtil
e automobilístico, o desemprego em grande escala, além do crescimento de empregos
temporários e da informalidade.
Na tentativa de conter os abusos trabalhistas, emergiu o movimento sindical,
caracterizado enquanto movimento social, pois, conseguiu, em grande parte, romper com
os interesses corporativos para a categoria dos trabalhadores e fortalecer a luta pelos
direitos sociais e políticos, trazendo ao debate os conflitos e as dificuldades que os
trabalhadores enfrentavam para garantir sua cidadania e o pleno emprego (ANTUNES,
2006). Nessa perspectiva, os movimentos sociais se ampliaram como resposta dos
trabalhadores à crise social provocada, sobretudo, pelo processo de acumulação do modo
de produção capitalista.
Nesse contexto, a expressividade de diversos movimentos sociais assentados na
promoção de processos participativos horizontais e de cunho popular, tanto na cidade
quanto no campo, permitiu que diferentes problemas e carências sociais passassem a ser
reconhecidos, ampliando assim a luta política e econômica, avançando no

22

Para mais informações da atuação dos diferentes governos, ver Antunes (2006).
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reconhecimento da cidadania participativa e renovando, entre os trabalhadores, o
potencial transformador de práticas democráticas (DOIMO, 1995).
Tal expressividade só pode ser entendida como parte de um processo histórico de
muitos avanços para sociedade brasileira, tamanha a heterogeneidade e pluralidade das
demandas e situações sociais dos diferentes movimentos rurais, como abordaremos a
seguir.

4.2.1 Os movimentos sociais no campo e as disputas territoriais: as bases para a
economia solidária
As novas dinâmicas de atuação política, proporcionadas pela emergência dos
movimentos sociais e sindicais, ganharam repercussão no Brasil, inicialmente no final da
década de 1970, após a fase mais repressiva da ditatura militar, no avançar do processo
de redemocratização do Estado e de participação popular. Assim, de forma embrionária,
os movimentos sociais conquistaram força política e atuação de forma estratégica,
comprometidas com as aspirações populares. Posteriormente, tiveram expressão na
década de 1980, acompanhando as transformações socioeconômicas que impactaram
gravemente esses movimentos.
Naquele momento, da década de 1980, os movimentos sociais ganharam papel
estratégico na luta democrática ao garantirem a autonomia e buscarem o envolvimento de
diferentes entidades, como Igreja, pelas comunidades eclesiais, sindicatos e até partidos
políticos, representando as concepções de esquerda do movimento e buscavam, a
ascensão ao poder e governar em prol das ações estratégicas estabelecidas pelos
movimentos, almejando assim a transformação estrutural do país.
Esse significativo crescimento dos movimentos sociais no Brasil, foi possível a
partir da criação de duas organizações dos movimentos sociais de ordem sindical: a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Articulação
Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais (ANAMPOS). A força e a representação
política, a intensificação dos conflitos e a expansão nacional dos movimentos sindicais,
possibilitaram maior visibilidade aos movimentos populares, uma vez que muitos
movimentos sindicais estruturam-se a partir dos interesses desses sujeitos populares
invisibilizados historicamente e que, pela aliança a essas outras organizações, buscavam
se firmar na realidade nacional (MANCE, 1990).
Exemplo prático e pioneiro da representação dos movimentos sociais foi a
CONTAG. Fundada na década de 1960 e de forma atuante nos dias de hoje, a CONTAG
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têm como objetivo reunir trabalhadores rurais sindicalizados que integram a luta de vários
outros sujeitos sociais do campo, sejam eles: agricultores, acampados, assentados,
assalariados rurais, meeiros, extrativista, quilombolas, pescadores artesanais e
ribeirinhos, que visa a democratização do acesso à terra, à políticas públicas com
igualdade e oportunidades e exercício pleno da cidadania (CONTAG, 2015). Em termos,
numéricos a CONTAG conta com 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura
(FETAGs) e mais de 4.000 Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STTRs) associados,
compondo o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR)
(CONTAG, 2015).
Essa articulação, pauta-se em algumas bandeiras de luta, tais como: Reforma
Agrária, Agricultura Familiar, Direito dos Assalariados Rurais, Políticas Sociais para o
Campo, Novas Relações de Gênero e Agroecologia. Busca-se um projeto político
alternativo à proposta de desenvolvimento do Estado brasileiro, que é conservador,
excludente e concentrador de terras e renda (CONTAG, 2015). Frente a todas essas
bandeiras de luta, a CONTAG se estrutura a partir de instâncias deliberativas, executivas,
consultivas e de fiscalização, comanda várias secretárias, responsáveis por coordenar e
fortalecer a implementação das políticas agrárias, sociais, de meio ambiente, de
organização sindical e para jovens trabalhadores.
A aglutinação de várias lutas sociais em torno de uma organização contribui para
ações da realidade sindical. Em meio a pluralidade de necessidades especificas dos
trabalhadores rurais, não só atreladas ao sindicalismo, mas das mais diversas ordens, indo
desde o acesso à terra, bens e serviços, como saúde, educação, infraestrutura, até mesmo
de necessidades produtivas, assistência técnica, comercialização, distribuição e consumo,
a insatisfação de algumas comunidades pouco reconhecidas, foi sentida, apesar de no
momento a articulação a essa organização maior, fosse a única alternativa encontrada para
terem um canal de luta política e social (MANCE, 1990).
Atualmente, a CONTAG contar com estrutura para dar voz e vez aos movimentos
sociais e sindicais associados. Entre as décadas de 1970 e 1990, a CONTAG ainda não
conseguia atender plenamente a todas as reivindicações requeridas, principalmente após
a ascensão de vários movimentos sociais com o fim da Ditatura Militar e o processo de
redemocratização do Estado. Naquele período, surgiu a ANAMPOS que, paralelamente
à CONTAG, tinha como objetivos estabelecer a unidade na ação dos movimentos sociais,
diante da conjuntura social da época, e nortear as ações futuras da luta social,
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comprometendo-se com as aspirações populares, apesar de apresentar caráter abrangente,
de escala nacional, e o mesmo viés sindical (MANCE, 1990).
No primeiro encontro da ANAMPOS, realizado em fevereiro de 1980, a maioria
dos participantes envolvidos representavam os trabalhadores, as pastorais operárias, as
comunidades eclesiais, os sindicatos e partidos políticos, dando ao movimento caráter
popular, por englobar formas de mobilização e organização de sujeitos sociais envolvidos
nas organizações de luta popular (MANCE, 1990). Dentre os vários encontros e ações da
ANAMPOS, foi em 1983, com a realização de um Congresso Nacional das Classes
Trabalhadoras – CONCLAT –, buscando atender uma demanda específica dos
trabalhadores rurais, fundaram mais um instrumento de luta e representação social para o
movimento: a Central Única dos Trabalhadores – CUT –, permitindo ao movimento
popular e sindical dos trabalhadores partilhar problemas comuns e formas de
solidariedades relacionadas às suas necessidades.
Sendo assim, nas demandas e lutas específicas fortalecidas pelos diferentes
movimentos sociais, teve-se início ao movimento orgânico, pois houve solidariedade em
comum entre os sujeitos, resultando em cooperação coletiva e estratégica entre os
trabalhadores na luta social. Essa solidariedade orgânica pode ser identificada nos
compromissos atuais propostos pela CUT:

No campo da solidariedade [...], a CUT tem trabalhado no
desenvolvimento de estratégias conjuntas para o enfrentamento de
políticas neoliberais – de privatização, de concentração de capital e altos
lucros – que ferem a soberania nacional e proliferam práticas
especulativas, resultando na precarização das condições e relações de
trabalho. (ESTATUTO DA CUT, 2012, p. 4)

Como se vê, o objetivo desta Central Sindical é construir a estrutura organizativa
conjunta, assegurando a visão integrada da classe trabalhadora, com ações envolvendo a
todos. Porém, diante das mudanças socioeconômicas ocorridas e os seus diferentes
rebatimentos, tanto no campo como na cidade, nas décadas seguintes a de 1980 ocorreu
a especificidade de cada segmento em particular, surgindo a diversidade de movimentos
sociais, fortalecendo suas concepções, planos, metas e estratégias, definidas por
diferentes sujeitos representantes da própria classe trabalhadora. Apesar do debate em
cada encontro da Anampos e da CUT, articular a classe trabalhadora com o movimento
popular, almejando a consciência de classe, o esforço em busca de uma articulação,
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escapava a organização desses movimentos nacionais, de caráter mais geral (MANCE,
1990).
A dificuldade de articulação nacional, ocorria, pois, a heterogeneidade dos
movimentos sociais e suas reivindicações eram diversas, coexistindo a multiplicidade
desses movimentos com distintas formas de organização e objetivos específicos, levando
à fragmentação e dispersão das lutas. Dentre essa multiplicidade, percebemos no cidade
a luta pelo direito a habitação, transporte, saúde, educação e infraestrutura no geral, levou
a criação de vários movimentos sociais em torno dessas questões específicas, dentre os
quais destacamos: Articulação Nacional do Solo Urbano (ANSUR); Articulação Nacional
da Luta pelo Transporte (ANLUT); Associações de Moradores; Movimento de Defesa
dos Favelados (MDF); Associações e Entidades de Apoio a Educação, entre outras
representações de lutas por Reformas estruturais na cidade.
No campo, lutava-se pelo direito à terra, ao trabalho digno, à produção agrícola
sustentável, a ações associativas, à economia solidária e à qualidade de vida, dos quais,
dentre os mais expressivos, exemplificaremos mais detalhadamente adiante. Destacamos
nesse momento de crescimento das lutas sociais, seja na cidade ou no campo, que muitos
movimentos associados as organizações institucionais relatadas anteriormente,
apresentaram fragilidade política para suas reivindicações, desempenhando papel de
caráter mais imediato e não articulado e intervindo aos problemas mais estruturais da
sociedade.
Consequentemente, na tentativa de amenizar a dispersão das lutas e a fragilidade
política, minadora das possibilidades estratégicas dos movimentos em intervir
substancialmente no meio social, reunindo-se em torno de determinado problema
específico, os movimentos sociais encontraram força e superação para os problemas
enfrentados. Dessa maneira, ao aglutinar diversos movimentos, muitas vezes sem foco e
sem força política, em causas específicas das quais militavam, buscava-se unir forças em
torno de problemas incomuns, pois as ordens advindas da articulação nacional não
ficavam restritas as áreas mais influentes, mas apresentavam rebatimentos estratégicos
em diferentes territórios (GODOY, 2010).
Sendo assim, foi nesse período, final da década de 1980 e início da década de
1990, que os eventos relacionados as transformações políticas, econômicas, sociais e
culturais revelaram significativo espaço de lutas organizadas por território, no qual
sujeitos individuais se organizaram em torno de problemas comuns e se tornaram sujeitos
coletivos, almejando a transformação social nos diferentes territórios brasileiros. Para
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tanto, nesse processo de lutas sociais, uma questão importante se revelou e ganhou
repercussão na análise geográfica: as disputas territoriais.
Falamos em diferentes territórios uma vez que, não tomamos por base o seu
conceito político-administrativo, mas, os seus diferentes usos (SANTOS; SILVEIRA,
2008). Nesse sentido, focamos aos diferentes territórios de luta dos movimentos sociais,
das disputas entre os diferentes grupos surgidos em busca de reconhecimento identitário,
de gênero, da cultura, do meio ambiente e até mesmo como forma de resistência. Para
tanto, enfatizamos, de um lado, as disputas territoriais frente a racionalidade do capital e,
de outro, a contra-racionalidade dos camponeses, trabalhadores sem-terra, quilombolas,
indígenas, entre outras representações, em especial as de caráter rural, contribuindo para
minimizar os problemas da dispersão na organização e da fragilidade política dos
movimentos.
Paralelamente a esse jogo de forças, entre classe dominante e expropriada, o
território é disputado por usos diversos, tanto para atender às grandes empresas e
corporações, que a partir da ótica do mercado, tomam o território como recurso, obtendo
lucro e valorização monetária, quanto para atender às reivindicações dos movimentos
sociais, que tem o território como patrimônio e abrigo, para atender as necessidades
coletivas (SANTOS; SILVEIRA, 2008). Em meio a dualidade dessas disputas, a
expressão material da conflitualidade dos movimentos sociais rurais brasileiros ganha
destaque, principalmente analisados sob a luz da formação social e econômica brasileira.
Ao se aglutinarem, vários movimentos sociais surgiram e ganharam visibilidade
no âmbito da sociedade civil. Neles há crescente articulação dos princípios democráticos
e da cidadania ativa, principalmente no meio rural, tal como abordamos neste trabalho,
pois a conflituosa realidade social, marcada pela presença das oligarquias, do coronel e
ainda do poder do latifúndio, colocou em questão os projetos de desenvolvimento adotado
pelo Estado (ANDRADE, 2011). Porém, nessa conflituosa realidade, alguns movimentos
contribuem para a mobilização e fortalecimento político dos seus eixos de luta, embora
muitas vezes não sejam reconhecidos pela literatura ou até mesmo pelo discurso oficial
do Estado, mas que, inspirados em princípios democráticos, viabilizaram o aparecimento
da Economia Solidária pelas suas formas autogestionárias e associativas.
Durante as décadas analisadas, reconhecemos a perseguição aos camponeses e a
violenta reação dos grandes proprietários rurais, não institucionalizadas (ANDRADE,
2011). São poucos os casos reconhecidos e relatados pela literatura. Em relação ao
discurso oficial, percebemos o tutelamento por parte do Estado, atuando
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contraditoriamente ao normatizar e legitimar, por um lado, as ações e o poder das grandes
empresas e dos proprietários do agronegócio e, por outro, manter e impulsionar a
organização dos movimentos sociais, por meio da formulação de políticas públicas,
muitas vezes de caráter compensatória.
O esforço da nossa análise é empreendido para elucidar esses movimentos de
caráter socioterritorial, trazendo à tona os sujeitos coletivos perseguidos e esquecidos por
buscarem alternativas contrárias às ofensivas do capitalismo e da perspectiva
desenvolvimentista do Estado. Para tanto, abordaremos duas tendências dos movimentos
socioterritoriais do campo, a primeira de organização sindical como a Anampos, a CUT
e a CONTAG; a segunda, dos movimentos populares, não sindicais, como o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento das Populações Extrativista,
Quilombolas e, principalmente, o movimento de Economia Solidária, de caráter mais
horizontal que os movimentos ligados ao sindicalismo. De toda forma, ao ganharem
expressividade, a maioria desses movimentos horizontais, tiveram representação políticoinstitucional, no cerne do Estado.
Desta forma, a segunda tendência dos movimentos populares ganhou relevância
com a crise do Movimento Sindical, pois não conseguia atender plenamente a diversidade
de interesses e necessidades dos movimentos sociais, além de toda a burocracia estatal no
acesso às políticas públicas. Frente a essas dificuldades, muitos sindicatos ficaram sem
representação, sobretudo com o fim do departamento rural da CUT, deixando vários
sindicatos ‘órfãos’, fazendo com que novos caminhos de luta fossem construídos. O novo
caminho encontrado veio com a criação de novos movimentos sociais de caráter popular,
autônomo e permanente.
Sendo assim, um dos movimentos sociais mais reconhecidos no meio rural
brasileiro, inserido nesse contexto de lutas e de resistência às ofensivas do capitalismo,
resultado da organização de vários camponeses 23 sem acesso aos meios de produção e
buscando a democratização da estrutura fundiária, é o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), criado formalmente em 1984 (FERNANDES, 2000). O MST é
consequência da não realização da Reforma Agrária no Brasil, impedindo o acesso à terra
aos trabalhadores rurais, dificultando a sua reprodução enquanto tal e ocasionando o
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Neste trabalho, o entendimento sobre o sujeito camponês representa uma forma particular da agricultura familiar,
representado por aqueles agricultores ou trabalhadores rurais que produzem e vivem da terra, além da sua relação de
reprodução simples com o grupo familiar (MARTINS, 1981). Não buscamos, neste trabalho, elencar as diferentes
nomeações dada a esses sujeitos e, tampouco, realizar um confronto entre os autores que concordam ou não, com a
existência de um Campesinato no Brasil, apenas chamar atenção para a perspectiva teórica-metodológica que adotamos
e as suas divergências. Para mais informações ver: Wanderley (1996), Carvalho (2005) e Martins (2008).
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enfraquecimento da luta no campo, pois sem a terra e a assistência básica para nela
permanecer, os camponeses se viram obrigados a garantir melhores condições de vida na
cidade.
A questão do acesso à terra é o centro das ações do MST, não apenas pela sua
mera distribuição, mas atrelada ao desenvolvimento econômico, reorganizando os
processos de produção, distribuição e consumo camponês, o acesso às políticas públicas,
no sentido desses camponeses obterem serviços públicos adequados, tais como: acesso
ao crédito, assistência técnica, acesso ao mercado, entre outros; bem como da dimensão
social e pedagógica, preservando a cultura local desses camponeses, além de todo
processo de organização da vida comunitária no assentamento (STÉDILE, 1997).
Em outras palavras, tendo a Reforma Agrária como eixo de luta, o MST combate
o latifúndio e o acúmulo de capital pelos que usam as terras como reserva de valor,
buscando democratizar não apenas a propriedade fundiária, mas garantir aos camponeses
o acesso à terra como meio produtivo, atrelado a políticas de crédito, beneficiamento,
infraestrutura, comercialização e crescimento humano, conforme a realidade de cada
território (STÉDILE, 1997). Nesse contexto, o MST não luta só por Reforma Agrária,
mas por sociedade mais justa, tamanha sua organização, força e resistência sociopolítica.
Embora os teóricos e militantes pela causa do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra reconheçam que não é possível a democratização do acesso à terra e a
Reforma Agrária sem profundas mudanças na estrutura fundiária e no modelo de
acumulação capitalista adotado pelo Estado, a implantação de alguns assentamentos e o
acesso às políticas agrárias, representam pequenas possibilidades de mudança no acesso
à terra, demonstrando que o movimento social tem suas potencialidades e capacidades,
estimulando um processo, cada vez mais possível de ser materializado.
Dentre os movimentos sociais de base popular e horizontal, no contexto rural
brasileiro, destacamos o movimento das populações extrativistas, atuantes no combate à
exploração e degradação dos recursos naturais pelas grandes empresas, sobretudo, pela
intensidade predatória da degradação por meio do uso de técnicas avançadas,
conseguindo assim exaurir vastas áreas sem controle e manejo adequado. Esses
movimentos lutam pelo direito de uso dos recursos naturais e pela sua preservação, pelas
práticas sustentáveis, para as populações tradicionais de determinadas áreas extrativistas,
principalmente na Região Norte do país.
A atuação e o empenho do movimento social extrativista ocorria desde os
movimentos sindicais, quando na CONTAG criou-se o Conselho Nacional dos
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Seringueiros (CNS). Contudo, dada a maior influência, os esforços da CONTAG estavam
voltados para a agricultura familiar, fazendo com que o movimento extrativista somente
ganhasse força após as sucessivas lutas travadas entre os seringueiros e a gestão pública
dos anos 1970, 1980 e 1990, priorizando a implantação da proposta de desenvolvimento
para a Região Norte do país, viabilizada apenas por grandes projetos agropecuários,
madeireiros e agroflorestais e gerando violentos conflitos, o êxodo das populações
tradicionais e a intensa devastação da região (CONTAG, 2015).
Entretanto, apesar do campo de disputa na busca por mudanças estruturais ainda
se manter, foi a experiência organizativa das populações tradicionais na busca pela
resolução dos seus problemas e a resistência pela sua valorização sociocultural, que
algumas conquistas foram realizadas junto ao poder público, na década de 1990, tais
como: a criação legal das reservas extrativistas com áreas de reservas sociais delimitadas,
a democratização no processo de criação das reservas, respeitando as necessidades e
experiências locais, o direito a exploração sustentável e a preservação ambiental pelas
populações tradicionais (IBAMA, 2014).
Emergiu, também, a atuação dos movimentos sociais quilombolas, a partir das
comunidades auto-identificadas, pela perpétua formação histórica e social lutando não só
pelos seus territórios, mas pela sua identidade, uma vez que esses grupos étnicos sofrem
pela falta de reconhecimento das suas práticas culturais e das necessidades de reprodução
por parte do Estado. Pesquisas estimam em mais de 5.000 comunidades quilombolas 24 no
território brasileiro, porém só são reconhecidas e certificadas em torno 2.400
comunidades de acordo com a Fundação Cultural Palmares (FCP). A criação da FCP foi
resultado da luta desse segmento da sociedade, no entanto, apesar dos esforços e
resultados obtidos na realização de pesquisas, estudos e levantamento de dados e
informações sobre a população afrodescendente, a fundação carece de recursos humanos
e técnicos na sua missão de preservar o patrimônio afro-brasileiro.
Muitas comunidades quilombolas são tipicamente camponesas, produzem para o
autoconsumo e abastecimento, e os excedentes são vendidos, na maioria das vezes, em
feiras livres ou mercados locais, estabelecendo relações mercantis para a compra de
outros produtos. Apesar de grande parte das comunidades quilombolas se dedicarem à
agricultura, destacando o cultivo de feijão, milho, mandioca, batata-doce, banana e canade-açúcar, dependendo do território onde a comunidade estava inserida, muitas se
24

Para mais informações sobre as comunidades remanescentes de quilombo no Brasil, ver seção de artigos no site:
http://www.palmares.gov.br/?page_id=365 Acesso em: 28 de Novembro de 2014.
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beneficiam da pesca, da caça, da mineração e do comércio clandestino, trocando seus
produtos agrícolas por armas, pólvoras e ferramentas (FCP, 2012).
Grande parte desses circuitos mercantis clandestinos estabelecidos, são
realizados por quilombolas foragidos, pois desempenhavam trabalho escravo nas terras
de grandes fazendeiros, latifundiários e monocultores, mas agora defendem-se da
exploração e ocupação de suas terras conquistadas. Todo esse processo de perseguição e
luta se arrasta desde do século XVII, todavia as comunidades quilombolas sobrevivem,
dentro dos seus parâmetros da sociabilidade e territorialidade, emergindo como
movimentos sociais, no final da década de 1980, acompanhando o processo de
mobilização em busca de ações estratégicas por meio de diretrizes políticas e
institucionais (ROCHA, 2009).
Dessa forma, novos sujeitos coletivos emergiram na luta política e social,
almejando

afirmação

identitária

quilombola,

por

meio

da

preservação

institucional/jurídica dos seus territórios tradicionais, dos recursos necessários para
garantir o desenvolvimento de ações sustentáveis, além do estímulo e valorização a sua
cultura, frente aos interesses econômicos nas suas áreas. Sendo assim, percebemos no
movimento social quilombola outra racionalidade diante da arbitrária realidade histórica,
política, econômica e social, pois sua configuração territorial é fortemente marcada pelo
uso coletivo dos recursos naturais e pela cooperação, sobretudo advindas de vínculos
familiares.
Nesse contexto, muitas conquistas foram obtidas, sobretudo no âmbito
institucional pela FCP, ligada ao Ministério da Cultura, responsável por promover,
fomentar e preservar as manifestações negras, lutando pelo reconhecimento dos direitos
das comunidades quilombolas, sempre respeitando o exercício da cidadania e a
diversidade das comunidades negras e suas manifestações culturais, bem como
promovendo o acesso das comunidades aos programas sociais (FCP, 2015).
Ainda no contexto institucional, a FCP apresenta regimento, legislação e
competências próprias, distribuídas em algumas linhas macro de trabalho, a partir de três
estruturas administrativas: o Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-brasileiro
(DPA); O Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-brasileira (DEP); e o
Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC). Além dessa
Fundação e toda sua estrutura organizacional, o movimento das comunidades
quilombolas conta com as representações regionais, fortalecendo os mecanismos políticos
da luta representativa, responsável por demandas especificas das comunidades, e
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cooperação com outros órgãos institucionais, como o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agraria (INCRA), também responsável pela regularização dos territórios
quilombolas.
As experiências de luta e expressividade dos movimentos sociais são bem
diversificadas. Dentre os mais recentes, citamos a Via Campesina, criada em 1993, com
objetivo de formular uma rede para articular os movimentos sociais, não só do Brasil,
mas de outros países, hoje composta por 164 organizações, presentes em 79 países
(DESMARAIS, 2007 apud FILHO, 2014). Outros movimentos são ligados à Via
Campesina, por exemplo, o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), reconhecido
em 1996 de origem camponesa, constituído por grupos familiares responsáveis por
resgatar a cultura e a identidade desse sujeito, além de luta pela soberania alimentar no
campo (MPA, 2015). De acordo com DATALUTA 25, em 2012, existiam mais de 114
movimentos sociais camponeses no Brasil, sem falar nos outros tantos movimentos que,
por algum motivo, seja de recursos humanos ou técnicos, nem foram reconhecidos ou
simplesmente catalogados, tamanha diversidade das reivindicações políticas nas
diferentes áreas do território brasileiro.
Nesse horizonte, a atuação desses movimentos sociais demonstra o poder da
sociedade organizada na busca por melhores condições sociais, se efetivando enquanto
extensão da luta democrática e cidadã, embora seja preciso reconhecer seus impactos e
limites frente a racionalidade dominante que consegue minar, pouco a pouco, as bandeiras
de lutas erguidas por esses movimentos. As relações sociais por eles estabelecidas
tornam-se mais complexas diante das ofensivas do capital, apresentando diferentes
feições seja na cidade ou no campo, tal como analisaremos mais especificamente, com
desdobramentos socioterritoriais, por meio da militância dos diferentes sujeitos sociais.
Esses movimentos abriram o caminho para a emergência da Economia Solidária
(ECOSOL). Quando analisamos suas formas de organização, percebemos a inspiração
nos princípios da ECOSOL, pelo seu caráter democrático, solidário, cooperativo, de livre
adesão, ajuda mútua, independência e participação. Muitos desses movimentos buscavam
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A Rede DATALUTA é um banco de dados com informações em escala nacional sobre ocupações de terra,
assentamentos rurais, movimentos socioterritoriais e estrutura fundiária. As pesquisas desenvolvidas pela Rede,
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uma forma de atuação associativa ou cooperativa, em busca de melhores resultados e
fortalecimento da produção, comercialização e consumo.
São razões, portanto, que permitem-nos afirmar que esses movimentos sociais se
constituíram como experimentação da organização economia solidária, importante
instrumento na organização e mobilização social e econômica dos camponeses. Como
extensão dessa luta democrática, presente nos movimentos sociais, a Economia Solidária
surgiu como possibilidade de mudanças da realidade econômica, pela apropriação
coletiva dos meios de produção e pela gestão democrática, autogeridas pelos seus
membros associados, pois somente com a organização econômica e política, frente ao
teor dos conflitos rurais, ocorreriam mudanças na realidade social. Assim, a partir da
perspectiva dos movimentos de base, abordamos, a seguir, as origens do Movimento da
Economia Solidária no Brasil.

4.2.1.1 Características e emergência do Movimento Social da Economia Solidária

As mudanças nas estruturas políticas e econômicas acarretaram profundas
desigualdades sociais, sobretudo no âmbito dos direitos e da cidadania dos trabalhadores.
As ações neoliberais impuseram limites ao processo de consolidação e avanço das
conquistas democráticas dos trabalhadores, redefinindo as relações entre o capital e o
Estado, diminuindo sua regulação nas relações de produção, na institucionalização dos
direitos sociais, na geração de trabalho, bem como na formulação de políticas públicas
emancipatórias. Nesse contexto, abordamos vários exemplos da atuação dos movimentos
sociais, buscando respostas democrática ao período de crise, de acirramento dos conflitos
e de contradição nas ações governamentais, principalmente durante o final do século XX
e início do século XXI.
Destacamos várias iniciativas dos trabalhadores, pela atuação política nos
movimentos sociais, no intuito de construir novas práticas econômicas de caráter coletivo,
pautada na autogestão, e de decisões e deliberações coletivas sobre o processo de
produção. Esses movimentos sociais compartilhavam pela gestão democrática dos meios
de produção, geridos pela criação de associações ou cooperativas, estimulando a práticas
solidárias desde a produção, passando pela comercialização e chegando até a divisão das
eventuais sobras ou perdas, entre os trabalhadores associados.
Todas essas práticas, que se contrapunham as alternativas de assalariamento e de
trabalho precário, tratava-se da Economia Solidária que, surgiu, no Brasil, na década de
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1980, justamente como resposta dos trabalhadores ao processo de acumulação capitalista.
Nesse período, a Economia Solidária surgiu atrelada ao movimento de luta pela terra e
reforma agrária, realizado pelo MST, e pelas ações desenvolvidas pelos grupos ligados à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), apresentando, principalmente, importantes experiências de cooperação e
associativismo (GAIGER, 2009).
Todavia, precisamente na década de 1990, o movimento da Economia Solidária
se expandiu consideravelmente em todo o Brasil (TAUILE, 2009), impulsionado pela
criação de diversas entidades, responsáveis pela articulação dos diferentes
empreendimentos solidários no meio rural, dentre as quais destacamos.

A) Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil
(CONCRAB) – Criada em 1992 para articular diversos tipos de
organizações econômicas dos assentamentos de reforma agrária. Foi
através dos princípios solidários, da cooperação e da democracia
participativa, que a Concrab buscou a viabilização econômica nos
assentamentos, com criação de empreendimentos econômicos,
responsáveis pela gestão da produção, comercialização e consumo
dos assentados;
B) Cooperativa de Crédito com Interação Solidária Ltda (CRESOL) –
Fundada em 1995, a partir da experiência de Fundos Rotativos
Solidários existente no Estado do Paraná, onde se constituiu um
amplo sistema de cooperativas de crédito pelos agricultores
familiares e movimentos populares em todo o Brasil;
C) União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária (UNICAFES) – Criada em 2005, a Unicafes é responsável
pela representação das organizações cooperativas de crédito, de
produção, de trabalho, de comercialização e de infraestrutura da
agricultura familiar e de Economia Solidária. (SCHIOCHET, 2012,
p. 26)

Como podemos observar, diante dessas organizações, o movimento horizontal da
Economia Solidária rapidamente ganhou volume e força nesse período, renovando ações
associativas e cooperativas do meio rural. Nesse sentido, um número expressivo de
agricultores organizou-se nos chamados empreendimentos solidários, diferenciando-se
das associações e cooperativas tradicionais, pelo caráter autogestionário da Economia
Solidária. A autogestão é um dos princípios basilares da Economia Solidária, permitindo
a alguns trabalhadores não monopolizarem o trabalho da maioria, muito menos obterem
vantagens pessoais. Existe, dessa forma, a gestão democrática de todas as tarefas
pertinentes ao processo de produção, comercialização, investimentos, participação e
retiradas (MANCE, 1999).
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Sendo assim, nos empreendimentos solidários não há separação entre capital e
trabalho, todos os associados possuem o total domínio da gerência, ficando responsáveis
pelos resultados econômicos de forma igualitária e por dela participar. De acordo com
Mance (1990), na autogestão não há a figura do patrão ou do empregado, todos possuem
vez e voz no processo decisório, além de cotas iguais na escolha dos conselhos de gestão
(Diretores, Secretários e Representantes no geral), dos quais são escolhidos e debatidos
democraticamente em assembleias. Para Singer (2002) a chave do sucesso da Economia
Solidária, entre os movimentos sociais, está na proposta da autogestão, da relação entre
iguais em vez da relação entre desiguais.
Diante dessa proposta, a Economia Solidária vai se diferenciando e ganhando
diversos sócios frente ao modelo de heterogestão, bastante difundido no meio capitalista,
pautado na estrutura hierárquica e autoritária de decisão, no qual as rápidas ações tomadas
são fundamentais no tempo de reposta das empresas para o mercado (SINGER, 1998),
sem falar na competição imposta aos diferentes setores da empresa, a fim de manter a
fluidez do processo de produção. De fato, a Economia Solidária é o movimento surgido
das bases da sociedade, apresentando caráter horizontal, minimizando os impactos das
contradições capitalista sobre a massa dos trabalhadores marginalizados e, ainda, superar
o desafio de transpor a cultura hegemônica individualista, marcada pela passividade e
alienação, para a cultura autônoma, proativa, coletiva e solidária.
Além dos princípios da democracia, cooperação mútua, emancipação e
autogestão, abordados nesse capítulo, autores como Singer (2000), Coraggio (2002) e
França Filho (2013), clarificam os princípios do movimento econômico solidário, pelo
mercado justo, pela responsabilidade ambiental, pela valorização do saber local e pela
diversidade. Assim, esses últimos princípios fortalecem a articulação da Economia
Solidária com o mercado, por meio da comercialização mais justa.
No tocante à questão das práticas sustentáveis na Economia Solidária, esta
discussão apresenta-se com vários contrapontos entre os estudiosos e no próprio
movimento. Para Wellen (2013), as práticas sustentáveis na perspectiva da Economia
Solidária são pensadas com intuito de frear o crescimento econômico e das forças
produtivas solidárias em relação a economia capitalista. Entretanto, a discussão
ambiental, no âmbito da Economia Solidária, decorre da intensificação dos problemas
ambientais, da força dos movimentos ambientalistas na década de 1990 e das discussões
em torno do desenvolvimento sustentável, em contraponto a ação predatória e de escassez
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dos bens naturais na produção capitalista, buscando-se qualidade de vida entre os
associados, por meio da preservação ambiental e das práticas agroecológicas.
A Economia Solidária incorpora valores opostos ao do modo de produção
capitalista e orientando novas perspectivas, a partir da possibilidade dos lugares, da
diversidade dos movimentos sociais e das potencialidades dos sujeitos locais,
viabilizando o desenvolvimento a partir da particularidade de cada local. No contexto das
ações desenvolvimentistas, a Economia Solidária incorporou o tema do desenvolvimento
local, paulatinamente, incorporado a agenda política do Estado, devido as dificuldades
das abordagens macroestruturais em resolver as desigualdades socioeconômicas
(MILANI, 2005).
Para Sen (2000), o desenvolvimento local atrela-se diretamente a confiança dos
sujeitos à comunidade a que pertence, com nível de cooperação e de participação
democrática entre eles, e, também, das liberdades desses sujeitos, com seu livre poder de
escolha e decisão. Desta forma, o desenvolvimento se daria não apenas pelo mero
crescimento econômico, mas de forma ampla, incorporando os princípios, valores e
virtudes dos sujeitos, promotor basilar para a efetivação da Economia Solidária. Por sua
vez, essa contiguidade horizontal, reunindo associados em toda continuidade territorial
do Brasil, possibilitou a diversidade da Economia Solidária na articulação dos diferentes
movimentos sociais, criando assim novas solidariedades, não só no campo, mas também
na cidade (SINGER, 2002).
A emergência da Economia Solidária na cidade se deu pela criação de mutirões
autogeridos, em especial, para a resolução dos problemas habitacionais e dos catadores
de materiais recicláveis, sob forma de cooperativas e associações. Posteriormente, a
Economia Solidária atingiu as ações sindicais, levando para o interior do movimento
sindical, além dos seus princípios, também os seus valores, pautados na igualdade,
honestidade, transparência, responsabilidade social, democracia e solidariedade, que na
cidade são valores fortemente conhecidos na realidade das empresas autogestionárias,
popularmente conhecidas como empresas recuperadas, do qual os trabalhadores, diante
da falência e desemprego em massa, assumem e buscam recuperar a capacidade produtiva
e equilíbrio financeiro.
Surgiram, assim, várias organizações para articularem a atuação dos
trabalhadores. Dentre as principais, temos:
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A) Associação Nacional de Empresas de Autogestão (ANTEAG) –
Criada em 1994, no intuito de apoiar e acompanhar as experiências
de recuperação das empresas falidas realizadas pelos trabalhadores
por meio da autogestão;
B) Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS/CUT) – Surge no final
da década de 1990, ligada a CUT, já como estratégia de buscar
organizar os trabalhadores num contexto de crise do próprio
movimento sindical diante do crescente desemprego e da
informalização do trabalho;
C) União e Solidariedade das Cooperativas e Empreendimentos de
Economia Social do Brasil (UNISOL) – Também surge ligada a CUT
no ano de 2004, tendo como objetivo organizar, representar e
articular as cooperativas, associações e outros empreendimentos
autogestionários da Economia Solidária. (SCHIOCHET, 2012, p.
26).

Percebemos assim que, a Economia Solidária, até a metade década de 1990, surgiu
como proposta no interior dos movimentos sociais, impondo novas características às
ações associativas e cooperativas da época, para o enfrentamento das crises e das
contradições sociais, indo além da dinâmica puramente política e econômica, mas cidadã.
Assim, houve a cooperação entre os vários movimentos sociais, seja do campo ou da
cidade, na utilização das práticas solidárias. De acordo com Gaiger (2009), as
experiências da época mostraram a simbiose entre os movimentos sociais e os princípios
e valores da Economia Solidária, pois traziam a eficiência no desempenho econômico das
associações e cooperativas ligadas aos diversos movimentos sociais.
Dada a expressividade de suas ações e os bons resultados, a prática solidária
reestruturou organizacionalmente ou, até mesmo, reagrupou diferentes movimentos
sociais. A Economia Solidária constituiu-se como movimento social especifico,
conformando o seu próprio campo de atuação ao aglutinar e dar visibilidade às entidades
coletivas, reconhecidas como empreendimentos solidários, organizando os seus fóruns de
discussão, as redes de cooperação e o fortalecimento dos esforços na consolidação dos
seus princípio e identidade cultural, enquanto movimento social especifico (MILANI,
2005).
Com o desenvolvimento de tais práticas, surgiu um movimento autônomo da
Economia Solidária. Desse modo, foi no I Fórum Social Mundial, realizado em 2001, na
cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que surgiu na prática, um movimento social
com orientações ideológicas similares à Economia Solidária (FRANÇA FILHO, 2013).
Tão logo a Economia Solidária foi reconhecida como movimento social de base, pelas
suas boas experiências na resolução dos problemas e conflitos atrelados, a organização
das associações, cooperativas, entre outras entidades de caráter não-governamental, mais
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rápida ela foi sendo vista com bons olhos no campo da política institucional, pela força
na reivindicação dos direitos e ampliação da cidadania.
Entretanto, ao construir identidade própria, originando o campo específico de luta
do ato associativo solidário, sob as bases autogestionárias, a Economia Solidária deu
visibilidade aos trabalhadores sujeitados pela hegemonia do modo de produção
capitalista. Sendo assim, nos lugares menos privilegiados economicamente, a Economia
Solidária possibilitou formas mais concretas de organização social coletiva. No Brasil, a
partir da nossa análise espacial da Economia Solidária, entendendo suas diferentes
feições, foi na região Nordeste que ela mais se sobressaiu, onde a presença das relações
capitalista do campo, das oligarquias políticas e dos grandes proprietários rurais cada vez
mais vitimava os camponeses.
Nessa situação, o Movimento da Economia Solidária se fortaleceu entre esses
camponeses como alternativa para sua emancipação cidadã e ao desenvolvimento. Como
alternativa ao desenvolvimento em contraposição as oligarquias políticas, a Economia
Solidária incorporou as iniciativas locais de desenvolvimento dos municípios, enfocando
a perspectiva do desenvolvimento local 26. Dessa maneira, importantes municípios
brasileiros fomentaram nas suas agendas públicas o desenvolvimento econômico
solidário para os trabalhadores em situação de vulnerabilidade e marginalizados
socialmente, dentre eles destacamos: São Paulo e Porto Alegre. De acordo com Godoy
(2010, p. 37 e 38)
É na escala dos municípios que os efeitos do desemprego e da
precarização do trabalho são sentidos com maior intensidade. No
município, [...] estão materializadas as desigualdades sociais, através da
fragmentação do espaço e da diferenciação dos lugares. À medida que a
reprodução social é dificultada pela falta de emprego, o espaço social
reproduz a dificuldade de acesso à moradia, aos serviços de saúde,
educação e segurança.

No período de descentralização política e redemocratização social, houve atitude
progressista dos governos municipais, ao formular medidas em sua agenda pública em
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A perspectiva do desenvolvimento local surgiu com desencadeamento do processo de reestruturação capitalista que,
de acordo com Oliveira (2000), foi sendo incorporado a ampla discussão política-econômica-social e cultural devido a
pobreza explicativa e resolutiva das abordagens macroestruturais em relação as desigualdades sociais vigentes.
Necessitava-se de novas abordagens para verificar a realidade social. Diante disso, em contraponto a abordagem
macroestrutural, durante a efervescência dos movimentos sociais, por volta da década de 1980, que ganha força a
proposta alternativa do desenvolvimento local, pautado nas potencialidades dos agentes locais e pelas potencialidades
endógenas de crescimento econômico, com distribuição de renda e melhoria das condições de vida da população
(MILANI, 2005).

130

benefício da geração do trabalho, a partir das organizações solidárias existentes. Muitos
municípios,

principalmente

nas

regiões

Sudeste

e

Nordeste,

apresentavam

empreendimentos solidários e sistematizaram políticas locais de apoio à Economia
Solidária, criando programas de fomento a essas ações, nas suas secretarias de
desenvolvimento, apesar de não apresentarem regularidade nas ações dos programas, pois
com a mudança de governo as ações implementadas poderiam perder sua continuidade.

Porém, incorporadas a atuação dos governos municipais, dos quais utilizaram a
Economia Solidária como estratégia de ação de geração de trabalho, renda e de inclusão
social, na concepção das várias entidades, trabalhadores associados e estudiosos do tema
ainda era preciso avançar, fortalecer, consolidar e expandir o movimento econômico
solidário em âmbito nacional. Para tanto, buscavam-se constantemente a participação
comunitária, as discussões políticas e a implementação de ações necessárias e a
institucionalização da Economia Solidária nas estruturas do Estado Nacional, tornando o
movimento econômico solidário uma Política de Estado e não dos Governos Municipais
(SINGER, 2002). Como forma de auferir a articulação nacional para os empreendimentos
solidários, bem como sua institucionalização, o movimento buscou a construção de
documentos e realização de plenárias nacionais, por meio da criação do primeiro Fórum
Nacional do Movimento da Economia Solidária, em 2001.
Desse Fórum, originou-se o documento intitulado “Economia Solidária como
Estratégia Política de Desenvolvimento”, contendo atitudes propositivas quanto à
institucionalização da política para a Economia Solidária, não como ação compensatória,
mas como ação permanente, constitutiva e indutora do desenvolvimento. Todas as
diretrizes do documento foram apresentadas no contexto de adoção de medidas de cunho
social e sob a formação de um governo de base popular, fato este que corroborou ainda
mais para a efetivação da Economia Solidária enquanto Política Pública.
A eleição de um governo popular foi estratégica para a institucionalização da
Economia Solidária, visto que os governos anteriores, tanto de Fernando Collor de Mello
(1990-1992), Itamar Franco (1995-1995) como o de Fernando Henrique Cardoso (19952003), adotaram fortes medidas neoliberais para o país, como abordamos, marcado pela
presença de fortes privatizações, concessões e reformas institucionais, impactando assim
o mundo do trabalho, frente ao aumento do desemprego e a precarização do trabalho.
Nesse sentido, foi na realização do III Congresso de Economia Solidária, durante o
governo popular do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) que ocorreu o
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reconhecimento institucional dos empreendimentos solidários no Brasil. Foi aprovado na
Câmara Federal, no ano de 2003, o Projeto de Lei criando a Secretária Nacional de
Economia Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
responsável pela gestão e organização desses empreendimentos.
A Economia Solidária foi estratégia de caráter estritamente popular. No entanto,
diante da força política liberal, a Economia Solidária ganhou caráter híbrido, seja
enquanto prática horizontal de cunho popular e democrático, entendida para além da
atuação do Estado e dos governos, representado por órgãos não-governamentais, Igrejas,
Sistemas S 27, movimento sindical e universidades, ou seja, de cunho econômico e político
de atuação e representação estatal, que agora passa a controlar todo o movimento.
Cooptada pelo Estado, há um refluxo dos movimentos populares solidários no qual
percebemos, no processo de correlação de forças, que com o tempo começam a prevalecer
as ações do Estado.
Sendo assim, o Movimento Social da Economia Solidária, reconhecido pelo
Estado brasileiro, como processo de transformação em curso, tem o seu caráter misto,
paulatinamente, reduzido, pois o movimento assumiu posição de caráter mais vertical,
com ações que não pertencem ao lugar, mas orientada pela ação do Estado por meio das
políticas públicas, com diferentes embates e contradições, pois a Economia Solidária
incorporou diretrizes e proposições que integram a execução das suas ações políticas,
muitas vezes distantes das necessidades territoriais brasileiras, uma vez que as ações
políticas têm desdobramentos diferenciados em cada um destes recortes territoriais, tal
como veremos a seguir.
4.3 O Paradoxo da Atuação Vertical do Estado e suas Políticas Públicas: a
Institucionalização da Economia Solidária no Brasil
Com o reconhecimento da Economia Solidária por parte do Estado, observamos
o crescimento das práticas solidárias no Brasil. De acordo com Singer (2011), quase 40%
dos empreendimentos solidários foram criados após o ano de 2003, com SENAES e a
implementação do programa “Economia Solidária em Desenvolvimento”, visando o
desenvolvimento de projetos solidários, ampliação da geração de renda, inclusão e
promoção do trabalho. Todo esse crescimento mostrou a força do Estado como indutor
na criação de empreendimentos solidários, pois as ações da SENAES, no reconhecimento
27

Apesar da sua visão empreendedora e de mercado, o que diferencia e destoa das práticas cooperativas e democráticas
da economia solidária, o Sistema S dentro da Política de Economia Solidária vem ofertando cursos de cooperativismo
e de formação técnica, seja na área de informática, culinária e gestão do empreendimento.
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dos empreendimentos solidários, se mostravam sedutoras para os trabalhadores, dada a
constituição da rede de produção, comercialização, consumo e trocas solidárias, além do
acesso ao crédito, a assistência técnica, as ações formativas e as tecnologias solidárias,
fomentada pelas universidades (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2006).
Além do reconhecimento aos empreendimentos solidários, a implementação do
Programa “Economia Solidária em Desenvolvimento” tinha como finalidade a promoção
e o fortalecimento desses empreendimentos mediante as políticas integradas, visando o
bom desenvolvimento e inclusão social dos trabalhadores associados. Conjuntamente
com SENAES, estas políticas integradas tinham como competências
a organização da comercialização dos produtos e serviços da economia
solidária; a formação e assistência técnica aos empreendimentos
econômicos solidários e suas redes de cooperação; o fomento às finanças
solidárias, sob a forma de bancos comunitários e fundos rotativos
solidários; e a elaboração de um marco jurídico diferenciado para a
economia solidária, garantindo o direito ao trabalho associado
(MTE/SENAES, 2007).

Para a consecução dessas competências, a SENAES conta com o apoio político e
material das iniciativas do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e do
Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES),

reunindo gestores dos vários

município e regiões, com a finalidade de propor ações, projetos e discutir as dificuldades
na operacionalização da Política Nacional de Economia Solidária (PNES), dado o caráter
de suas ações de forma transversal e intersetorial, uma vez que está só se efetivada por
meio de uma cooperação institucional das agências de fomento, das redes de gestores
municipais e estaduais, das universidades, bem como dos diferentes Ministérios 28. Entre
os Ministérios, destaca-se a importância do Ministério do Trabalho e Emprego, que
incorporou a SENAES pelos estreitos laços políticos e ideológico com o Movimento da
Economia Solidária, dada a sua missão de proteger os direitos dos trabalhadores, agora
incluindo suas ações associativas e cooperativas.
A atuação conjunta com o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), incentivou o apoio financeiro para projetos e
elaboração de material pedagógico-formativo voltados a inclusão do ensino sobre

28

Dentre os vários ministérios, destacamos: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como o ministério principal e
suas interações na cooperação solidária entre o Ministério da Saúde (MS), Ministério da Educação (MEC), Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia (MME),
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e Ministério das Cidades.
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Economia Solidária, em especial, nos programas de Educação de Jovens e Adultos (EAJ),
bem como pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Territorial (SDT), desenvolvendo os Sistemas Estaduais de
Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (SECAFES), constituindo
a rede de entidades voltados para o desenvolvimento territorial e produtivo dos
empreendimentos econômicos solidários, ao melhorar os preços de venda para o produtor
e reduzir os custos na aquisição de insumos, potencializando assim a qualidade de vida
dos agricultores.
Todos esses avanços no âmbito político-institucional, significou, para Singer
(2002), o reconhecimento do processo social, por parte do Estado brasileiro, em curso
desde 1980, efetivando e ganhando novas características dada a atuação da SENAES.
Dessa maneira, no âmbito dos princípios e valores da Economia Solidária, o trabalho
desenvolvido pela SENAES adota as caraterísticas multiformes das mesmas experiências
solidárias do movimento popular, fundamentada em quatro princípios básicos:
cooperação, autogestão, solidariedade e a dimensão econômica, englobando a ações de
geração de renda e trabalho, atrelado aos aspectos culturais, ambientais e sociais
(SENAES, 2007).
Buscando o desenvolvimento desconcentrado, junto a SENAES, foi criado o
Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES), responsável pelo
mapeamento e levantamento de informações econômicas e sociais nos empreendimentos
solidários. Gerou assim, um conjunto de dados e informações da territorialidade desses
empreendimentos, utilizados na avaliação e reconhecimento da realidade pela própria
política e até mesmos na análise dos estudiosos no tema. Da estrutura institucional da
Política de Economia Solidária, fazem parte vários processos sistemáticos de discussão,
sejam oficinas, encontros, conferências, conselhos e fóruns, que marca o caráter
transversal da política e a sua forma de atuação no âmbito executivo.
Em relação às oficinas, encontros, conferências e conselhos, para discutir e propor
diretrizes, normas e ações, possibilitando a abrangência e a melhoria na atuação
democrática da PNES. No tocante aos Fóruns, o mais reconhecido é o Fórum Brasileiro
de Economia Solidária (FBES), responsável por integrar os empreendimentos
econômicos solidários, as agências de fomento e os gestores públicos municipais,
estaduais e regionais, buscando propor projetos no âmbito da política nacional, com temas
de capacitação, assessoria técnica, pesquisa e extensão, bem como executa-los nos
diferentes territórios (FBES, 2007).
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Posteriormente, a articulação dos gestores nesse fórum culminou com a criação
da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária (RGPPES), com
objetivo de articular, por meio da rede de comunicação, meios para maior integração das
ações de natureza coletivas e do fortalecimento político (FBES, 2007). Em linhas gerais,
notamos a diversidade no conjunto de inciativas desde a militância do Movimento Social
de Economia Solidária até a sua institucionalização. Em todo esse período, são mais de
10 anos de atuação em vários projetos e ações, buscando a superação das desigualdades
sociais e a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores em geral.
Todavia, não pretendemos fazer um relato histórico pura e simplesmente das ações
dessas diferentes entidades 29 responsáveis por estruturar a Política Nacional, mas apenas
relatar a função e a representatividade dessas entidades na gestão pública, enfocando o
caráter contraditório da PNES, operacionalizada na lógica desigual do Estado. Em outras
palavras, frisamos que, apesar da tentativa de descentralização das ações institucionais e
legais da PNES, o território brasileiro ganhou regulação política, sob o controle do
Estado, no tocante à Economia Solidária, predominando e produzindo hierarquia desigual
e concentradora nos seus diferentes territórios.
Para Santos (2000), o Estado atua de modo a garantir o processo de reprodução e
de acumulação ampliada do Capital. Na leitura marxiana, Lenin (2007) afirmava, no
início do século XX, a existência de controle, por parte da classe dominante, nas funções
do Estado, pois desempenha papel primordial na garantia do direito à propriedade privada
dos meios de produção e da força de trabalho, assegurando o mecanismo de acumulação,
ao dinimuir as barreiras para a livre circulação do capital. A assertiva deixa claro que o
Estado apresenta uma lógica diferente para os setores da sociedade. De acordo com
Godoy (2010, p.112), o Estado “ao mesmo tempo que é um produto social, também é
condição de controle, de dominação e de poder, que reproduz uma hierarquia dos lugares,
centrada no processo de acumulação do capital”.
Desse modo, o Estado sempre esteve ligado ao desenvolvimento capitalista e no
contexto atual, é ainda maior, pois, mesmo com a adoção dos princípios neoliberais, a
atuação do Estados não é tão mínima quanto alguns afirmam. O capital ciclicamente
necessita das interferências estatais no sistema financeiro para superar suas crises, se
estabilizar e se reproduzir. Isso demonstra que o Estado ainda possui atuação reguladora
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Para mais informações a respeito da criação, atuação e contribuição dessas diversas entidades para a complementação
da Política de Economia Solidária, ver os seguintes autores: Schiochet (2009), SENAES/TEM (2007) e Singer (2004).
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e ordenadora do território, exercendo o controle do ponto de vista organizacional,
administrativo e político. Para Harvey (2005, p. 92):
Mesmo que as funções do Estado tenham mudado com o crescimento e
o amadurecimento do capitalismo, a noção de que esse modo de produção
tenha alguma vez funcionado sem o envolvimento estreito e forte do
Estado é um engano que merece ser corrigido.

O Estado também desenvolve ações planificadas, por meio da proposição de
políticas públicas de desenvolvimento socioeconômicos. Em seu sentido pleno, as
políticas públicas se constituem a partir da mediação entre os sujeitos da sociedade e o
Estado, constituindo-se a partir de diretrizes, princípios, regras e procedimentos
norteadores da ação pública na sociedade (MARCONSIN, 2008). São frutos de processos
dinâmicos, seja pelas reivindicações, mobilizações ou negociações das várias entidades
sociais, para ações de proteção social implementadas a partir do Estado, com vista a
diminuição das desigualdades sociais, historicamente produzidas pela sua atuação
desigual.
Para Harvey (2005), o Estado possibilitou o funcionamento da sociedade
capitalista, porém algumas de suas formas e modos de funcionamento modificaram-se
recentemente, viabilizando ações não capitalistas. No Brasil, principalmente a partir da
década de 2000, com a adoção de medidas de cunho social, pela ascensão de um governo
popular, algumas políticas públicas de combate à pobreza se sobressaíram em todo o
território nacional, tendo como mote a erradicação da miséria no país, como o Programa
Fome Zero e o Bolsa Família e, mais especificamente no meio rural, o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), além da política pública para a
consolidação da Economia Solidária.
Frente a essa mista atuação do Estado, há o paradoxo constitutivo da cada Política
Pública. No caso da Economia Solidária, é considerada, na última década, como
importante vetor de emancipação para os diferentes agentes sujeitados, porém alguns
paradoxos da atuação desigual, contraditória e vertical do Estado são percebidos. Nesse
sentido, essa complexa realidade é verificada a partir da própria dotação orçamentária do
programa “Economia Solidária em Desenvolvimento”, de fomento às ações da Política
Pública (Quadro 5).
A análise do Quadro 5 mostra que a destinação dos recursos para a execução da
PNES nunca correspondeu às dotações iniciais. No ano de 2003, não houve destinação de
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recursos uma vez que a SENAES foi criada em junho, após o fechamento do orçamento
da União. Porém, no conjunto orçamentário destinado pelo MTE e MDA, nos anos
posteriores, o valor pago sempre foi ínfimo frente ao valor da dotação inicial, em alguns
casos mais graves, o valor desembolsado por um dos ministérios foi zero, como nos anos
2006 e 2007; e em outros casos não houve nenhum planejamento para o valor destinados
para o programa, como no caso dos anos de 2012 e 2013, apesar dos ministérios
garantirem repasses para a execução do programa. Outro agravante foi o valor pago em
2013, menor do período, impossibilitando a operacionalização dessa Política, devido aos
diminutos recursos financeiros.

Quadro 5 - Dotação Orçamentária para o programa “Economia Solidária em
Desenvolvimento”
Órgão
Dotação Inicial (R$)
Valor pago (R$)
Ano
MTE
MDS
Total
MTE
MDS
Total
2003
0
0
0
0
0
0
2004
29.110.458 29.286.298
58.396.656 16.389.844 5.112.060 21.501.905
2005
13.220.400 44.177.606
57.398.007 8.923.714 12.861.848 21.785.563
2006
12.870.644 20.666.530
33.533.174 13.333.630
0 13.333.630
2007
33.956.000 27.545.000
61.501.000 17.175.524
0 17.175.524
2008
49.023.000 41.060.000
90.083.000 13.485.987 10.409.994 23.895.981
2009
34.684.560 50.885.000
85.569.560
113.538 9.564.079
9.677.617
2010
45.070.000 63.884.000 108.954.000 8.654.976
746.670
9.401.646
2011
65.584.703 41.501.264 107.085.967 9.493.641 15.986.155 25.479.796
2012
0
0
0 6.759.285 10.886.623 17.465.908
2013
0
0
0 1.029.149
800.000
1.829.149
Fonte: Senado Federal – Orçamento da União (2003 a 2013).

A realidade desses números nos leva a refletir sobre as contradições na
distribuição do orçamento público e a valorização, a partir da estimação dessas receitas,
que o governo dá para às políticas de desenvolvimento social. Em rápida comparação, no
ano de 2012, o conjunto das políticas sociais, representavam 13% do Produto Interno
Bruto (PIB), por outro lado, o agronegócio representava 20% do PIB (PORTAL BRASIL,
2013).
Todas essas contradições e diferenciações na destinação dos recursos, têm sérios
desdobramentos na operacionalização da política, principalmente para subsidiar o acesso
ao crédito para os empreendimentos solidários, bem como na aquisição de recursos
técnicos e contratação de recursos humanos, para a capacitação pedagógica dos
associados, na implementação de infraestruturas, ajuda na assistência técnica, entre tantas
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outras ações institucionais. Tudo isso demonstra que esses recursos não possibilitam a
operacionalização dessa política, pois os recursos, quando existem, são ínfimos, valores
irrisórios dado contexto nacional da política.
Entretanto, diferentemente de outras políticas sociais, a PNES conta na
complementação dos seus recursos com a ajuda de outras entidades, dentre elas as
Universidades Públicas e as Organizações Não-Governamentais (OGN’s), que financia
alguns projetos econômico solidários e colaboram não só em termos orçamentários, mas
de recursos humanos, do qual a SENAES não conta. Um exemplo desses convênios entre
a SENAES e outras entidades, ocorreu no momento do mapeamento dos
empreendimentos solidários em todo o Brasil, quando as universidades, por meio de suas
incubadoras, e em alguns estados as ONG’s, corroboraram com a coleta e destinação dos
dados para SENAES, por meio de projetos cooperativos.
De maneira mais prática, ao analisarmos os dados secundários, disponíveis no
SIES, no tocante ao orçamento destinado a SENAES, observamos no Gráfico 3 30, uma
série de investimentos que competem a organização das ações de comunicação,
capacitação, abertura de lojas e filiais, ampliação de estoque, equipamentos e
infraestrutura. Diante do gráfico, percebemos a maior destinação de recursos, no ano de
2013, para o investimento em novos equipamentos, representando 19,59% dos
investimentos, e para a manutenção ou construção de novas infraestruturas físicas,
16,58% do total.
Os empreendimentos solidários modernizaram-se e muitos possuem sede própria
e computadores com acesso à internet. Em nossa pesquisa de campo no estado do Rio
Grande do Norte, além desses itens, muitos empreendimentos rurais contavam com
tratores, carros e infraestrutura necessária para a sua produção.

30

Os dados apresentados no gráfico não totalizam 100%, pois de acordo com a metodologia da SENAES,
além dos questionários conter questões abertas e fechada, as questões fechadas podiam apresentar múltiplas
marcações. Diante disso, os dados representados podem ser menores ou maiores que 100%.
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Gráfico 3 – Brasil: Tipo de Investimento Realizado nos Empreendimentos Solidários
(2013)
Outro tipo de investimento
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3,41
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Abertura de lojas/espaços de comercialização como
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Abertura de filiais como tipo de investimento

4,76
0,73
0,38

Ampliação de estoque de matérias-primas como tipo
de investimento

5,53

Equipamentos (aquisição, renovação) como tipo de
investimento

19,59

Infra-estrutura física (prédios, construções etc.)
como tipo de investimento
0,00
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Fonte: SIES, 2013.

O segundo maior percentual de investimento foi para ampliação de insumos e
matérias-primas (5,53%), capacitação de mão-de-obra (4,76%) e ações de divulgação
(3,41%). Dentre esses investimentos, há o esforço, por parte da SENAES, em ampliar
ações de capacitação, na tentativa de se conhecer os princípios e valores da Economia
Solidária e fortalecer as ações de autogestão entre os associados, e de compra dos
insumos, pois com maior subsídio, por parte do Estado, os empreendimentos solidários
conseguem efetivam o mercado justo tanto na compra quanto na venda, não ficando
diretamente refém do mercado. Em último plano, foram os investimentos em aberturas
de espaços de comercialização (0,73%), para a criação de feiras solidárias, organizadas
em barracas e tendas, além da abertura de filiais (0,38%), tipo de investimento realizado
mais comumente nos empreendimentos ligados às redes solidárias, para divulgação do
produto em outras regiões.
Toda o esforço em ampliar os investimentos das ações de capacitação, apoio e
assessoria técnica, advém da necessidade de melhorar e articular as atividades formativas
de responsabilidade da SENAES que, de acordo com os dados do Gráfico 4, compreende
ações de incubação, elaboração de projetos, assessoria para o processo de formalização,
marketing e reconhecimento jurídico, formação pedagógica de caráter sócio-político e de
qualificação técnica-profissional e, primordialmente, de assistência técnica.
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Nessa realidade, destaca-se nos empreendimentos solidários o acesso e
investimentos que compõe as atividades de Assistência Técnica, se destacando com um
percentual de 38,26%, no ano de 2013. Grande parte desse percentual está representado
pelos empreendimentos rurais presentes em maior quantidade no território brasileiro, no
qual buscam, sobretudo na produção, um acompanhamento adequado, uma vez que os
órgãos que deveriam prestar toda essa assistência, apresenta-se bem fragilizados na maior
parte das unidades federativas do Brasil.
Gráfico 4 – Brasil: Acesso a algum tipo de apoio, assessoria ou capacitação pelos
empreendimentos solidários (2013)
Incubação

3,12

Elaboração de projetos
Assessoria na constituição, formalização ou registro
Diagnóstico, planejamento e análise de viabilidade
econômica
Assessoria em marketing e na comercialização de
produtos e serviços
Assistência jurídica
Formação sócio-política (autogestão,
cooperativismo, economia solidária)
Qualificação profissional, técnica, gerencial
Assistência técnica e/ou gerencial

15,87
10,63
9,56
8,36
7,17
21,13
35,87
38,26
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Fonte: SIES, 2013.

Os investimentos em ações formativas, tanto de caráter técnico (35,87%) quanto
de caráter sócio-político, ampliaram-se em 21,13%. Muitas dessas ações contam com
apoio das universidades e ONG’s, e são de grande importância para o funcionamento dos
empreendimentos solidários, principalmente no processo identitário e de reconhecimento
da Economia Solidária entre os associados. Posteriormente, identificamos ações de várias
ordens nos investimentos relacionados a assessorias e apoio, destacando o apoio na
elaboração de projetos (15,87%), no meio rural, representado por projetos solidários e
sustentáveis de produção agroecológica, de assessoria, em especial, de formalização
(10,63%) e de viabilidade econômica (9,56%), na busca de produção mais rentável.
A heterogeneidade das inciativas solidárias reflete diretamente no funcionamento,
organização, motivação e criação dos empreendimentos solidários. Todavia, a fragilidade
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de algumas ações, por parte dos empreendimentos solidários, reflete a forte dependência
em relação ao Estado. Os dados do Gráfico 5 representam o acesso ao crédito por parte
desses empreendimentos, demonstrando a fragilidade nas ações de assessoria, pois
76,70%, dos 19.708 empreendimentos solidários, no ano de 2013, não acessaram crédito
e nem financiamentos econômicos solidários.
Na realidade rural, a negatividade na busca desse crédito se justifica, em parte,
pela presença de outras formas de financiamentos, como o PRONAF, com suas diversas
linhas de créditos. Por outro lado, 12,18% dos empreendimentos, buscaram crédito, mas
não obtevem, e 11,10% buscaram crédito e obtiveram, demonstrando a dificuldade
orçamentária da política em atender aos empreendimentos, pois até mesmo para a
pequena parcela que buscou crédito, não foi possível concede-lo a todos.
Gráfico 5 –Brasil: acesso a crédito pelos Empreendimentos Solidários (2013)
Não buscou crédito
ou financiamento

12,18%

Buscou e obteve
crédito ou
financiamento

11,10%
76,70%

Buscou crédito ou
financiamento, mas
não obteve

Fonte: SIES, 2013.

A dependência dos empreendimentos econômicos solidários ao Estado, torna-se
mais forte pela necessidade de financiamento para expandir a produção, a escala de
abrangência do produto e até mesmo as formas de comercialização, como forma de se
manter no mercado frente à concorrência capitalista, principalmente nas últimas décadas,
dado o intenso movimento de reestruturação do capital e das ações hegemônicas, por meio
das políticas neoliberais. Essas evidências apareceram nos dados do Gráfico 6, pois mais
da metade dos empreendimentos solidários, 69,83% com necessidades reais de
financiamentos e 30,16% que, no momento da pesquisa, no ano de 2013, não necessitava
de algum tipo de financiamento. Em relação aos empreendimentos rurais, a demanda e
bem maior, 38,7% necessitam de financiamento, no universo dos 69,83% dos
empreendimentos.
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Gráfico 6 – Brasil: Necessidade de Financiamento pelos Empreendimentos
Solidários (2013)

30,16%
Sim

Não

69,83%

Fonte: SIES, 2013.

Por fim, quando juntamos o que os empreendimentos conseguiram de crédito e
financiamento, bem como o que gastaram com a produção e o quanto comercializaram,
em breve avaliação do custo-benefício, os dados do Gráfico 7, demonstram saldo
favorável, pois não há grandes perdas por parte dos empreendimentos. Nessa realidade,
37,57% dos empreendimentos pagaram suas despesas e não tiveram sobra. Os
empreendimentos não tiveram fundo de reserva para sanarem suas futuras necessidades
ou o próprio recurso, ficando dependentes de créditos. Por outro lado, apesar de não
alarmante, 11,33% dos empreendimentos não pagaram suas despesas, prejudicando o
desenvolvimento das atividades solidárias, gerando problemas e dificultando a
remuneração dos associados, os investimentos na produção e na infraestrutura e até
mesmo o pagamento de dívidas.
Gráfico 7 –Brasil: Resultados financeiros dos Empreendimentos Econômicos
Solidários (2013)

Pagar as despesas e ter uma
sobra/excedente

13,88%

37,20%

11,33%

Pagar as despesas e não ter
nenhuma sobra
Não deu para pagar as
despesas

37,57%

Não se aplica (para
empreendimentos que não
visam esse tipo de atividade)

Fonte: SIES, 2013.
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Os 13,88% dos empreendimentos que não se aplica, são aqueles que não visam
nenhum tipo de atividade produtiva, pois realizam atividades de poupança, crédito ou
finanças solidárias, atividades de troca de produtos ou até mesmo de consumo coletivo
de bens e serviços. Porém, grande parcela (37,20%), paga suas despesas e tem sobra,
poupada e utilizada futuramente como incremento na produção, ou seja, como fundo para
realizar investimentos (21,28%) na estrutura da sede ou até mesmo na melhoria de sua
infraestrutura. Por outro lado, as sobras são utilizadas como fundo de reserva para sanar
futuras eventualidades com a produção ou com a dificuldade na comercialização,
representado por 14,78%, ou rateada entre os sócios (10,54%), como apresentamos no
Gráfico 8.
Gráfico 8 – Brasil: Destinação das sobras ou excedentes nos Empreendimentos
Solidários (2013)
Outro tipo de destino para a sobre/ excedente
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14,78
0,65

Fundo/reserva para assistência técnica e educacional

1,68

Fundo/reserva para realizar investimento

21,28
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Fonte: SIES, 2013.

Parte das sobras, foi usada para integralizar capital (2,10%) e o restante para
fundos de reservas, para assistência técnica e educacional (1,68%) e para apoio a outros
empreendimentos, 0,65%. Essas ações da destinação das sobras ou excedentes para fins
de investimentos, demonstram o nível de organização social de alguns empreendimentos.
Todavia, a partir de nossas análises, constatamos que, em muitos empreendimentos, a
Economia Solidária não oferece alternativas aos camponeses, em especial no Rio Grande
do Norte, pois muitos dos associados, por atitude cooperativa, abdicam das suas sobras
para integralização do capital desses empreendimentos.

143

Contudo, em meio às estratégias para garantir a reprodução frente ao mercado,
dentre os 14 motivos elencados no mapeamento nacional, em relação a criação dos
empreendimentos solidários no Brasil, quatro se destacam: fonte complementar de renda
(48,83%); alternativa ao desemprego (46,20%); obtenção de maiores ganhos em
empreendimento associativo (42,98%); e desenvolvimento de atividade pertencente a
todos (40,71), conforme dados do Gráfico 9.
Os motivos elencados podem ser englobados no mesmo grau de importância, pois
demonstram que os empreendimentos solidários surgem diante da necessidade de se
enfrentar, principalmente, a precarização das relações de trabalho, por meio de atividade
solidária e coletiva, para complementação de renda.
Esses motivos demonstram a fragilidade da Economia Solidária, no início de sua
criação, pois observamos, em primeira ordem, a necessidade financeira, que neste tipo de
economia o dinheiro deve ser visto de forma secundarizada, sendo viabilizado a partir do
trabalho e das práticas associativas. Em relação aos demais motivos, percebemos a
necessidades de ordem financeira, principalmente para a obtenção de financiamento
(20,95%) e possibilidade de atuação profissional (14,34%). De forma secundarizada,
aparecem os reais motivos que deveriam ser priorizados na criação dos empreendimentos
solidários: desenvolvimento comunitário das capacidades e potencialidades (29,69%);
motivação social (19,28); e alternativa organizativa (16,03%). Percebermos que o
desenvolvimento local nem sempre aparece como real necessidade dos camponeses,
muitas vezes a Economia Solidária é vista para sanar as necessidades imediatas, pela
obtenção de renda.
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Gráfico 9 – Brasil: motivos de criação dos Empreendimentos Solidários (2013)
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Fonte: SIES, 2013.
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Apesar dessas contradições nos motivos para a criação dos empreendimentos
solidários, sobressaindo os interesses financeiros, vão de encontro aos princípios da
Economia Solidária. Muitos dos empreendimentos solidários constituídos obtiveram
algumas conquistas, principalmente em relação a integração do grupo coletivo (66,08%)
e, posteriormente, a geração de renda (58,95%) e a autogestão (48,96%), demonstrados
no Gráfico 10. No Brasil, os empreendimentos solidários se constituem como integração
produtiva de um grupo, sob princípios democráticos, ou seja, pelo exercício da
autogestão, contribuindo para a geração de renda desses associados. Em outras instâncias,
ainda prevalece o comprometimento social (37,40%), as conquistas locais (37,60%) e a
conscientização e compromisso político dos associados (17,81%).
Gráfico 10 – Brasil: principais conquistas dos Empreendimentos Solidários (2013)
Outra
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Fonte: SIES, 2013.

Entretanto, são parcos os exemplos dos empreendimentos solidários que
obtiveram tais conquistas e apresentam elevados níveis de integração. As dificuldades são
significativas em meio a realidade dos empreendimentos solidários, sobretudo na
capacidade de gerar renda aos seus sócios (73,58%); a viabilização econômica do
empreendimento (66,51%) e na manutenção da união do grupo coletivo (56,05%), de
acordo com os dados do Gráfico 11. Muitas dificuldades vão de encontro com as
principais conquistas dos empreendimentos, ou seja, a dificuldade está na continuidade
de manter a geração de renda do grupo coletivo, desta forma verifica-se que grande parte
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dos empreendimentos passam por dificuldades de funcionamento e permanências das
suas atividades produtivas.
Em relação aos desafios, destacamos a dificuldade em efetivar a autogestão
(43,69%), de promover a articulação com outros empreendimentos (42,91%), de garantir
a proteção social (39,34%) e de obter conscientização ambiental (37,01%). Os dados
demonstram que a maioria dos desafios dos empreendimentos solidário está em pôr em
prática os seus princípios e valores, desde o momento da produção até a comercialização,
além da dimensão ambiental.
Gráfico 11 –Brasil: principais desafios dos Empreendimentos Solidários (2013)
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Fonte: SIES, 2013.

Esses desafios apontam para a Economia Solidária ainda em formação,
apresentando significativa perda de sua identidade com os movimentos sociais, pois
42,37% afirmam não ter nenhum tipo de vínculo e nem participação em movimentos
sociais (SIES, 2013) e, paulatinamente, forte dependência das ações do Estado, em
termos de financiamento, crédito, assistência técnica e pedagógica e demais assessorias
públicas, ficando subjugada às regras do mercado.
No gráfico 12, verificamos as dificuldades de comercialização dos produtos
solidários.
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Gráfico 12 – Brasil: principais dificuldades na comercialização dos produtos pelos Empreendimentos Solidários (2013)
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Para comercialização solidária, os principais problemas são: falta de capital de
giro (27,05%); de infraestrutura e espaço para comercialização (22,33%); a concorrência
e os atravessadores (18,30%). Esses elementos sobressaem na comercialização solidária,
reproduzindo as desigualdades do modo de produção capitalista. A superação do desafio,
relacionado à complementação de renda e da baixa remuneração do empreendimento
solidário, talvez pudesse ser sanada de imediato pela melhoria e garantia da qualidade na
comercialização do empreendimento.
Outro problema na comercialização, atrela-se as condições de produção dos
empreendimentos. Há dificuldade na regularidade do fornecimento (16,24%), atrelada a
baixa quantidade na produção (13,47%) e a falta de venda em grandes quantidades
(7,80%). Os problemas refletem o quanto os empreendimentos carecem de assistência e
ajuda na produção por parte do Estado, pois, apesar de 82,92% dos empreendimentos
comercializarem sua produção até o consumidor final, outra parte revende para os
atacadistas (37,84%) ou para empresas privadas (8,65%).
O mercado atua no sentido de desarticular as ações solidárias, impondo preços
inadequados (14,07%), bem como exigindo prazos de pagamento (11,07%), prejudicando
a reprodução imediata dos empreendimentos solidários, pois não acompanham o tempo
do mercado, nem em termos de produção nem comercial. Além disso, grande parte dos
insumos adquiridos pelos empreendimentos nacionais advém das empresas privadas
(69,36%) e somente 42,54% adquirem insumos entre si (SIES, 2013), fragilizando a
formação de rede solidária para enfrentar o mercado capitalista.
Essa fragilidade na comercialização, além de repercutir na renda dos associados,
faz com que estes busquem outros meios de complementação de renda. Assim, os
associados buscam outras atividades produtivas, secundarizando as ações do
empreendimento, e os que permanecem nos empreendimentos ficam à mercê da venda e
troca dos seus produtos nos mercados institucionais ou nos mercados regionais,
dependendo do acesso ao crédito para complementarem a renda e a infraestrutura dos
empreendimentos, dificultando a reprodução, seja individual ou coletiva dos camponeses.
A análise desses dados demonstra o quanto o Movimento da Economia Solidária
está à mercê e é fortemente dependente do Estado, como indutor principal da sua
sobrevivência econômica, não existindo dissociada dessa atual relação de dependência.
O atual estágio desses empreendimentos solidários e das suas atividades dependem
fortemente das Políticas Públicas de fomento, para ter acesso ao crédito, subsidiar ações
formativas, de assistência técnica, para obtenção de matérias-primas e garantir o processo
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de comercialização, por meio das compras institucionais pelo Estado, como veremos,
adiante em nossa análise no RN. O Estado, nessa realidade, se torna o financiador em
primeira instância, para as atividades solidárias não sucumbirem, principalmente diante
das nuances do mercado capitalista.
Todas essas dificuldades enfrentadas pelos empreendimentos solidários na
operacionalização da Política de Economia Solidária, associam-se a três características
presentes na atuação do Estado que, de acordo com Mészáros (2002) e Santos (1998),
pode ser ressaltado a profunda relação do Estado com as desigualdades sociais, levando
a subordinação e a ações clientelistas; a perspectiva de desenvolvimento adotada pelo
Estado que, por ter sido privatizado por suas elites, tem desenvolvimento desigual e
concentrador, prejudicando a atuação de emancipação e de fortalecimento das ações
solidárias e cidadãs; por fim, devido ao caráter individualista incentivado pelo Estado,
para a resolução dos problemas sociais e coletivos, levou ao refluxo da força
reivindicatória e mobilizadora dos movimentos sociais.
Nesse sentido, a contradição está colocada. O Estado apresenta fortemente a sua
face neoliberal, apesar dos incentivos aos programas sociais, que no nosso caso se dá por
meio da Política de Economia Solidária, apresenta-se descompromissado em
universalizar os direitos, apresentando perspectiva de desenvolvimento pura e
simplesmente econômica, em detrimento do social. Isso demonstra que a Economia
Solidária apresenta caráter de política compensatória, pois além de não obter fortes
investimentos, há baixa capacidade de emancipação dos trabalhadores associados,
contribuindo para a simples reprodução camponesa, servindo às ações do capital.
A crítica, realizada por diferentes estudiosos do movimento da economia solidária,
perpassa por esses elementos. Ao incorporarem o paradoxo da atuação estatal, de caráter
vertical e hegemônica, a Economia Solidária torna-se funcional ao capital, contribuindo
para a regulação do emprego, a manutenção do exército de reserva, dos baixos salários e
dos preços no mercado, proporcionando a reprodução do trabalhador camponês enquanto
tal. Para Wellen (2013), a atuação do Estado tirou do movimento o seu caráter autônomo
e independente, descaracterizando-o, sua liberdade e autenticidade popular.
Concordamos com Azevedo (2014), quando analisa a Economia Solidária como
forma de controle do espaço, representando a racionalidade alternativa no contexto de
produção e organização econômica capitalista. Porém, a complexidade do conjunto de
relações da realidade política demonstra relações desiguais de poder, pois nos espaços da
Economia Solidária, congregam mecanismos de controle por parte do Estado e de agentes
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hegemônicos, imbricando-se mutuamente e ocasionando impactos sobre o trabalho e a
geração de renda nesses empreendimentos, pois a finalidade da sua produção, apesar do
autoconsumo, destina-se, de maneira geral, ao mercado capitalista.
Frente à conjuntura, no próximo capítulo analisamos empiricamente as
características da Economia Solidário no território do Rio Grande do Norte, desvendando
os seus mecanismos no uso do território, os impactos das atividades para os
empreendimentos econômicos, suas dificuldades, bem como a lógica da racionalidade
capitalista imposta aos camponeses e suas formas de reprodução, redefinindo os usos
hegemônicos do território.
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5
TERRITÓRIOS
DA
PRODUÇÃO
SOLIDÁRIA:
MUDANÇAS
ORGANIZACIONAIS E AS CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS DOS
ASSOCIADOS NO RIO GRANDE DO NORTE
O referencial teórico e a composição metodológica utilizadas permite-nos
identificar os diferentes usos do território no Rio Grande do Norte, seja como recurso ou
abrigo, e as relações dos diversos agentes envolvidos. A análise sobre a Política Nacional
de Economia Solidária, propiciou-nos analisar a forma como o Estado atua nos
empreendimentos solidários, ocasionando o refluxo na atuação dos Movimentos Sociais
e não propiciando a plena reprodução dos empreendimentos solidários criados, tal a forma
de controle e regulação estabelecido no modo de conceber e executar a política.
A disparidade na execução da política leva, de acordo com Santos (2000, p. 285),
“a incorporação de nexos e normas externas que têm um efeito desintegrador das
solidariedades locais então vigentes, com a perda correlativa da capacidade de gestão da
vida local”. Desta forma, neste capítulo, identificamos os efeitos da Política Nacional de
Economia Solidária no território do Rio Grande do Norte, bem como os seus impactos
nos espaços de reprodução dos empreendimentos, questionando até que ponto essa
política contribuiu nas mudanças organizacionais dos empreendimentos. Esse
questionamento se coloca, pois, a inserção da Economia Solidária no Rio Grande do
Norte, com rebatimentos nas mais diversas porções do território potiguar, revela
particularidades e desafios, em meio a forte resistência, ainda encontrada, de se enfrentar
a cultura individualista e de extrema exploração, em detrimento da cultura coletiva,
solidária e participativa.
Para o entendimento dessa realidade, é indispensável compreendermos as
transformações ocorridas no espaço agrário norte-rio-grandense, bem como interrelaciona-las à complexa dinâmica nacional de restruturação econômica e territorial
abordada no capítulo anterior, apreendendo a inserção periférica do Rio Grande do Norte.
Tal situação tem efeito mais desintegrador na realidade socioeconômica dos camponeses,
refletindo no significativo crescimento dos empreendimentos econômicos solidários
potiguar, como superação dessa realidade.
Nesse sentido, nosso esforço de análise, neste capítulo, compreenderá a
redefinição dos usos do território potiguar e as mudanças organizacionais e
socioeconômicas da realidade rural, por meio da atuação dos empreendimentos solidários.
Para além do discurso e da racionalidade dominante, em termos metodológicos,
realizamos visitas técnicas, com aplicação das entrevistas semiestruturas, nos
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empreendimentos rurais de economia solidária, a fim de identificarmos se houve de fato
mudanças organizacionais e nas condições socioeconômicas, dos principais beneficiários
da política. A partir de nossas observações in lócus, investigamos as relações de trabalho
e produção, a utilização dos princípios solidários, a constituição estrutural dos
empreendimentos, os níveis de satisfação dos trabalhadores solidários envolvidos, na
tentativa de compreendermos seus desafios e suas dificuldades.
A análise do conteúdo das entrevistas e do registro fotográfico, permitiu-nos
retratar, neste capítulo, a realidade da Economia Solidária no Rio Grande do Norte,
correlacionando como essa realidade se insere no contexto maior, das relações sociais,
econômicas, políticas, ou seja, da dinâmica nacional, visto que o território do Rio Grande
do Norte influência e é influenciado pelo todo. Por fim, almejamos compreender se os
empreendimentos solidários, de fato, se constituem em novo espaço de produção e de
relações sociais, levando em consideração os diferentes usos do território, influênciando
nesse tipo de organização e a análise dos distintos parâmetros socioeconômicos que
obtivemos com a realização das entrevistas.

5.1 A Economia Agrícola no Território do Rio Grande do Norte: do Uso Tradicional
ao Moderno
A economia do Rio Grande do Norte, marcada pela diversidade dos produtos
agrícola, apresentou, nas últimas décadas, crescimento significativo, principalmente pela
implementação de projetos de modernização na agricultura, reflexo das inversões de
capital no campo, executado tanto pelo Estado quanto por grandes empresas de capital
nacional e mesmo internacional. Entretanto, todas as transformações atuais representam
mudanças na economia, fazendo com que os setores tradicionais, que se sucedem e se
sobrepõe ao processo de transformação da economia agrícola, percam importância para
os setores modernos. Para tal análise, fizemos associações ao contexto de ocupação
geográfica do território potiguar.
A ampliação da economia agrícola no RN, iniciou-se na segunda metade do século
XVIII, com a cotonicultura e, posteriormente, a produção de cana-de-açúcar foi a
atividade agrícola principal no processo de crescimento econômico e de ocupação
litorânea do território. Naquele século, a ocupação do sertão realizou-se pela pecuária
extensiva e, muitas vezes, associada à agricultura camponesa, voltada à produção de
alimentos. A marca da economia agrícola à época era a presença do latifúndio, do uso de
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técnicas rudimentares na produção e da forte injustiça social, relacionada
consubstancialmente com a precária condição de vida e o trabalho escravo entre os
agricultores (SANTOS, 2010).
No final do século XVIII e no século XIX, destacou-se na agricultura potiguar a
cotonicultura, com importância no contexto nacional, pela instalação de infraestruturas
para a dinamização da produção. Entretanto, a base da economia do RN cumpria o papel
de produzir matérias-primas para exportação e beneficiamento, principalmente fora do
nosso país. No caso do algodão, seu destino era a Europa e, posteriormente, o eixo sul e
sudeste, frente as demandas da industrialização dessas áreas (SANTOS, 2010).
O processo de industrialização Sul/Sudeste, na década de 1950, inseriu o estado em
um novo contexto na economia nacional. Assim, além de mero exportador de matériasprimas, o RN beneficiava alguns produtos, como as usinas de algodão para beneficiar a
retirada da pluma e a produção de óleo do caroço de algodão (NUNES, 2009). As
complexas transformações ocorridas com a modernização do setor agrário nacional,
refletiram, embora de maneira desigual e periférica, no território potiguar. Todas as
mudanças nas bases técnicas, seja na agricultura ou na indústria, tinham caráter
estratégico para atender o projeto de urbanização nacional em curso, financiado,
sobretudo, por ações governamentais e empresariais. Mais tarde, no final do século XX,
o território potiguar foi marcado pela implantação de diversos fixos e fluxos para a
dinamização do seu uso enquanto recurso e da sua economia agrícola.
A ampliação do crédito por parte do estado, fez com que o mercado interno expandir
e dinamizar a produção. Com isso, houve o fortalecimento não só da cotonicultura, como,
também, impulsionou outras atividades relacionada à pecuária. De acordo com Santos
(2010), a agropecuária no estado dinamizou-se no período entre 1939 a 1959,
apresentando elevada taxa de crescimento, de 5,4%, superando, por conseguinte, a média
industrial, de 2,4%. Posteriormente, até a década de 1980, além do algodão, várias
atividades agrícolas desenvolveram-se no RN.
Destacou-se nesse período da década de 1980, a produção da cana-de-açúcar,
destinada a atividade açucareira; da mamona, destinada à indústria de óleo; de couros e
peles, com intuito de atender o crescente mercado de calçados no Nordeste; de sisal e cera
de carnaúba, direcionada para o mercado externo; e, mais tarde, de caju, dinamizada pela
implementação do Projeto de Colonização do município de Serra do Mel e pela instalação
das agroindústrias (DIAS, 2011). Tamanha a diversidade na produção, as propostas
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políticas para o desenvolvimento agrícola do estado realizaram-se de forma setorizada,
por regiões, com o enfoque especifico para cada uma delas.
O desenvolvimento agrícola passou por estruturação e regulação do Estado,
principal responsável pelas mudanças na configuração territorial e nos usos agrícolas do
território norte-rio-grandense. Tais vetores da modernização, apresentavam lógicas
alheias ao território pelo seu caráter hegemônico e desigual, acarretando um conjunto de
mudanças de ordem econômica, política e social, atingindo fortemente as ações
horizontais desenvolvidas pelos pequenos agricultores potiguares, subjugados à lógica do
capital, forçados a venderem a força de trabalho, seja às agroindústrias, no campo, ou às
empresas, na cidade, para garantirem a reprodução.
No movimento da modernização agrícola, na década de 1970, conjuntamente com
o Governo Federal, o RN instituiu órgãos públicos para atender ao campo no RN como o
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), em 1955. Sua finalidade
era fomentar estudos técnicos e de viabilidade econômica e, posteriormente, de pesquisa
agropecuária, por meio da criação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande
do Norte (EMPARN), em 1979, a princípio para os agricultores familiares, mas depois
viabilizou a implementação do agronegócio. No mesmo período, em 1975, o estado
conseguiu o primeiro financiamento para a execução do Programa de Desenvolvimento
Rural do Rio Grande do Norte, difundido como “Projeto Rural-Norte”, com articulações
do Governo Federal, financiamento do Banco Mundial e com objetivo de modernização
agrícola no estado (SANTOS, 2010).
Com a implementação do “Projeto Rural-Norte”, algumas ações realizaram-se para
dinamizar a economia agrícola do estado. Durante o governo de Cortez Pereira (19711975), ocorreu a execução de uma série de Projetos de Colonização, com o intuito de criar
novos territórios produtores ou dinamizar os existentes. Dentre os projetos, destacamos:
o Projeto para viabilizar o plantio do café na Serra de Martins; o Projeto Vilas Rurais,
culminando com a criação do município de Serra do Mel, constituído pela instalação de
assentamentos rurais para a viabilização da cajucultura no estado, com mais de 18 mil
hectares de produção; o Projeto Camarão, desenvolvido às margens do Rio Potengi, e
expandiu-se para os diferentes estuários do estado; e o Projeto Lagoa do Boqueirão, com
o incentivo ao plantio de Coco da Bahia no litoral norte do estado (SANTOS, 2010).
Em contrapartida a esses grandes projetos, no início da década de 1980, o governo
do estado executou pequenos projetos produtivos, a fim de levar desenvolvimento social
e infraestrutura para os camponeses potiguares. O destaque foi Programa de Apoio ao
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Pequeno Produtor Rural (PAPP), em 1985, e, posteriormente, com a nova demanda dos
recursos do governo do estado ao Banco Mundial, transformou-se no Programa de
Combate à Pobreza (PCPR), na perspectiva de desenvolvimento rural, beneficiando
primordialmente alguns pequenos fruticultores da região do Alto Oeste, por meio do
financiamento às cooperativas (NUNES, 2009).
Com o passar do tempo, poucos projetos tiveram continuidade nos governos que se
sucederam, como no caso do Projeto das Vilas Rurais e do Camarão, em muitos casos
foram sucateados, levando-nos a perceber os desdobramentos das atividades modernas,
frente as atividades tradicionais, constituindo-se pelos interesses políticos e empresariais
das oligarquias e das elites econômicas que comandam as ações do Estado. Dessa forma,
na metade da década de 1980, o estado do RN adotou, de maneira tardia ao contexto
nacional, as chamadas políticas de modernização da agricultura, ocasionando a
restruturação na produção agrícola, fortalecendo a diversificação produtiva do RN, por
meio de medidas, como a ampliação de incentivos fiscais e financiamentos públicos para
atrair o grande capital.
Diante desses investimentos estatais, sobretudo financiados pelo Fundo de
Investimento do Nordeste (FINOR) e estimulados por agências de desenvolvimento, a
exemplo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), houve a
implementação de grandes projetos técnicos 31 em vários estados nordestinos
(ANDRADE, 2011). No caso do RN, beneficiou-se pelos projetos de construção de
barragens, açudes e adutoras, incentivados pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCS). Nesse sentido, executou-se, no território potiguar, o Projeto
Agroindustrial do Vale do Assú, conhecido popularmente como o Baixo-Assú, atrativo
pela construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a partir do represamento das
águas do Rio Piranhas, no ano de 1980.
Todavia, com a implantação do projeto do Baixo-Assú, o mercado de terras a baixo
custo instalou-se na região, beneficiado pela inserção de sistemas técnicos e de mão-deobra abundante, constituída pelos agricultores desapropriados das terras inundadas pela
barragem, fazendo da região um grande atrativo para o capital produtivo e financeiro das
grandes empresas agroindustriais, tais como: a Itapetinga Agroindustrial, a FINOBRASA
e, mais tarde, a multinacional Del Monte Fresh Produce (SANTOS, 2010), para a prática
da agricultura irrigada e de intenso uso de agrotóxicos.

31

Para mais informações sobre os projetos técnicos da SUDENE, Ver Andrade (2011).
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O Projeto Baixo-Assú se sobressai no contexto econômico do Rio Grande do Norte
pelas suas vantagens locacionais, proporcionando às empresas infraestrutura hídrica e
logística, por meio da implementação da barragem e da proximidade da região aos Portos
de Natal (RN) e de Fortaleza (CE), facilitando o escoamento da produção, além dos
estímulos fiscais e concessões públicas do Estado, as boas condições naturais do vale
úmido, dada a fertilidade do solo, o alto índice de insolação e a pouca interferências das
intempéries climáticas, bem como o baixo custo da mão-de-obra (NUNES, 2009).
As ações planejadas pelo Estado, serviram de base para a implantação e expansão
das atividades do agronegócio, pela incorporação de novas atividades agrícolas e a
superação das atividades tradicionais ou sua restruturação produtiva com a incorporação
da técnica ao processo produtivo tradicional, tal como ocorreu na pecuária de leite, com
a inserção de tanques para o acondicionamento e resfriamento do leite, o uso de
ordenhadeiras mecânicas, de inseminação artificial e transferência de embriões no
rebanho, no final da década de 1980. Outras atividades, por exemplo, a salineira e a
petrolífera em terra, reestruturaram o seu processo produtivo, ganhando visibilidade na
economia do estado e incorporando dinâmica maior para a região Apodi-Mossoró.
O programa de agricultura irrigada, é a expressão máxima do agronegócio
potiguar, pela dimensão empresarial da agricultura e sua proeminência, gerando novos
nexos nas formas de produzir e influenciando fortemente o uso agrícola do território como
recurso, pela fertilidade das terras e valor das mercadorias que, por meio de irrigação,
possibilitou a produção frutícola padronizada. Amparadas por financiamentos públicos,
algumas empresas foram responsáveis pela expressão frutícola do RN, como: a Mossoró
Agroindustrial S/A (MAISA), a Frutas do Nordeste (FRUNORTE), como também a Del
Monte Fresh Produce e a FINOBRASA.
Atualmente, no Rio Grande do Norte, destaca-se na fruticultura irrigada com a
cultura do melão 32 consolidada na região oeste do estado, apresentando os maiores índices
de produtividade, de tecnificação do setor, de área irrigada e de exportação, gerando
amplas divisas. Porém, o RN tem forte expressão no cultivo de banana, realizada pela
empresa Del Monte Fresh Produce, no Baixo-Assú, com o emprego de apuradas técnicas
na utilização de fertilizantes e defensivos, garantindo a qualidade do fruto e a irrigação,
realizada por microaspersão, bem como no processo de seleção, lavagem e embalagem
do fruto (Figura 8), além da estrutura de logística da empresa.
32

Para mais informações sobre a produção irrigada do melão no Rio Grande do Norte, Ver (ANDRADE,
2013)

157

Figura 8 – Rio Grande do Norte: padrão Técnico-Produtivo da Banana Del Monte

Fonte: Acervo Del Monte, 2014.

Por meio da EMPARN, há estudos sobre a banana em laboratório, agregando
ciência e tecnologia no seu sistema de produção, fortalecendo e selecionando as melhores
mudas, em busca de melhor eficiência produtiva (Figura 9).Outras culturas foram
beneficiadas por esse processo de modernização agrícola, embora com graus de
tecnificação distintos, sem expressão, tais como a melancia, a manga, o mamão, o
maracujá e o abacaxi (SANTOS, 2010), realizadas por médios agricultores, na maioria
das vezes organizados em cooperativas.

Figura 9 – Rio Grande do Norte: etapas do desenvolvimento da bananeira no
laboratório da EMPARN

F

Fonte: Trabalho de campo, 2014.

De forma especial, ressaltamos a incorporação técnica na produção da castanha do
caju, desenvolvida pela EMPARN e pelos estudos da Embrapa Agroindustrial Tropical,
a partir da utilização da biotecnologia para a produção de cajueiros anão precoce e de
cajueiros de porte médio (EMPARN, 2014). A partir do plantio de mudas enxertadas,
percebeu-se em pouco tempo o alto padrão de produtividade e da qualidade do fruto e da
sua resistência aos ataques de pragas, propiciado pelo melhoramento genético.
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Percebendo essas vantagens, grandes jardins clonais (Figura 10) foram implementados
no estado, sobretudo na região Oeste, do qual se destaca o município de Serra do Mel.

Figura 10 – Rio Grande do Norte: mudas de cajueiros anão-precoce

Fonte: Trabalho de campo, 2014; EMPARN, 2012.

Pela modernização do campo, há contradições na economia agrícola do RN, pois a
maioria dos agricultores camponeses foram marginalizados no processo e permaneceram
com as técnicas tradicionais, descapitalizados e sujeitados à lógica do grande capital. As
características da agricultura potiguar são múltiplas e diversas e o esforço de análise
realizado para mostrar as mudanças na base técnica da economia agrícola do RN, não tem
por objetivo somente elencar essas mudanças, mas reforçar as contradições no uso do
território norte-rio-grandense.
Compreendemos o uso do território como recurso, com enfoque, de um lado, para
a sua materialidade e de outro para os seus modos de organização e regulação. Portanto,
o território visto enquanto recurso é fortemente marcado pela regulação política e de
mercado, sob a luz do neoliberalismo, tornará seus usos cada vez “mais seletivos do que
antes e punindo, assim, as populações mais pobres, mais isoladas, mais dispersas e mais
distantes [...] dos centros produtivos” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 303). Em relação
ao RN, tais contradições da modernização refletem os usos seletivos e distinto do
território: seletivo por apresentarem diferentes densidades técnicas, priorizando as
culturas mais fomentada pelo mercado nacional e internacional, e distinto, pois
expropriou a maioria dos agricultores familiares, subjugando-os a lógica do capital.
Para Santos e Silveira (2008, p. 21), “o uso do território pode ser definido pela
implantação de infraestruturas [...], mas também pelo dinamismo da economia e da
sociedade”. Com isso, o desenvolvimento da agricultura potiguar apresenta forte relação
com o grande capital, inserindo novas culturas e reestruturando as culturas tradicionais,
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reduzindo os custos e maximizando os lucros e acarretando novo modelo econômico que
atingiu fortemente as condições de trabalho dos pequenos agricultores, não
desaparecendo, mas coexistindo nesse processo de modernização, fornecendo mão-deobra barata e complementando a produção agrícola com outras culturas de menor valor
de mercado.
A racionalidade dominante oportunizou às grandes empresas de monopolizar a
produção, o mercado e os sistemas técnicos da agricultura potiguar, estabelecendo normas
no uso do território. Esse processo gerou a contra-racionalidade, dada as complexas
relações sociais estabelecidas, as desigualdades desencadeadas e a exploração da força de
trabalho. Conforme aponta Santos e Silveira (2008, p. 23), “trata-se de encontrar e
desenvolver nexos horizontais e verticais”.
Para tanto, a nova configuração territorial estabeleceu-se pela força dos sujeitos
locais. Os agricultores camponeses a margem desse processo, iniciaram o movimento de
luta por direitos à terra, moradia, condições dignas de produção, crédito, assistência
técnica, enfim lutam por melhor qualidade de vida, principalmente no tocante às questões
de ordem econômica. Com a abertura do diálogo entre o Estado e os movimentos sociais,
algumas reivindicações foram atendidas, a fim de conter a mobilização em massa dos
agricultores. Dessa maneira, com incentivos dos programas governamentais, a contraracionalidade ao projeto racionalizante da economia agrícola potiguar, ganhou
expressividade, por meio de alguns princípios de organização coletiva, política e
cooperada (SANTOS, 1996).
Iniciou-se a organização entre os agricultores camponeses em associações e
cooperativas, buscando o desenvolvimento amplo das suas condições socioeconômica e
a criação de nova dimensão na estruturação das bases sociais, assentadas nos pressupostos
da participação popular e abrangendo novos elementos políticos e econômicos para a sua
reprodução social, conforme apresentamos na próxima seção.
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5.2 Reorganizações Produtiva no Uso do Território e as Experiências
Cooperativistas no Rio Grande do Norte

O projeto de desenvolvimento e de modernização agrícola no território do Rio
Grande do Norte pode ser entendido pelas características de sua materialidade e das ações
que o anima. De antemão, verificamos que o projeto favoreceu os agentes hegemônicos,
representados pelos agricultores capitalistas e as grandes empresas, viabilizado pelo
Estado. Por outro lado, ocorreu a penalização dos pequenos agricultores e trabalhadores
sem-terra, à margem dos processos. A implantação de muitos projetos Agroindustriais,
viabilizados pelo DNOCS, desapropriaram muitos agricultores, com efeito desintegrador
nas suas atividades agrícolas, bem como no seu reconhecimento identidário enquanto
camponeses, pois muitos serviram de força de trabalho nos projetos instalados.
A implantação da materialidade técnica gerou ações desintegradoras para os
camponeses, não só das condições de trabalho mas, sobretudo, pela degradação ambiental
intensa, com perdas de recursos ambientais, degradação dos solos e uso de produtos
químicos, gerando condições insalubres para uma agricultura de base familiar e
agroecológica se estabelecer (SANTOS, 2010). Porém, a partir da década de 1990, as
ações de viabilização da modernização agrícola no RN sofreram drásticas consequências
com o agravamento da crise mundial e da abertura dos mercados, reduzindo a intervenção
do Estado no processo de estruturação da economia agrícola. A redução impactou
diretamente na produção das empresas, agravadas pela crise, e com gestões ineficientes,
mas com suas economias inviabilizadas de vez, levando algumas à falência, como a
MAISA e a FRUNORTE (NUNES, 2009).
No processo de falência das empresas, uma nova configuração territorial esboçouse, a partir de novos usos do território no Rio Grande do Norte. A gestão estadual, para
diversificar a produção no estado, estimulou a reorganização produtiva do território, por
meio de políticas sociais e programas governamentais, a partir da produção cooperada
por pequenos agricultores, com incentivo ao microcrédito e ampliação das áreas de
assentamentos rurais (SANTOS, 2010). Essas ações, reconheceram institucionalmente
uma série de reivindicações anteriormente postas pelos movimentos sociais, com
articulação regional no Nordeste.
Segundo Santos e Silveira (2008), como o território é sempre uma construção
histórica, permanências e coexistências são identificadas, e na perspectiva cooperativista,
ressaltamos no território potiguar a prevalência e manutenção de algumas empresas
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agrícolas, que buscaram a organização cooperativa a fim de preservar a sua viabilidade
econômica. Com isso, grande parte da representação cooperativa do estado era composta
por latifundiários, comandantes do poder econômico local.
Contudo, antes de analisarmos a estruturação da economia solidária no RN, é
necessário nos reportar ao breve histórico do cooperativismo no estado, a fim de
destacarmos a atuação dos principais agentes sociais nesse processo. Dessa forma, pelo
viés histórico, percebemos que, além do papel do estado, a Igreja Católica, representada
pela Diocese de Natal com atuação pelo RN, foi agente fundamental para fortalecimento
do movimento cooperativista potiguar. De acordo com Lucena (1995), a Igreja Católica
foi a instituição pioneira nas ações para o processo de formação das cooperativas de
agricultores, baseado nos preceitos religiosos cristãos, nas primeiras décadas do século
XX.
Na região Seridó e Oeste do RN, durante a década de 1910, a Igreja através de
alguns bispos e padres, constituíram algumas associações, sindicatos e cooperativas
rurais, incentivando a ajuda mútua e a solidariedade entre os agricultores (SANTOS,
2010). A interferência da Igreja foi tamanha, inclusive gravada nos estatutos dessas
cooperativas, onde em muitos diziam que 50% das sobras obtidas deveriam ser aplicados
para as obras sociais da Igreja Católica e o outros 50% na própria Cooperativa (LUCENA,
1999).
Várias cooperativas foram criadas atendendo a demandas diferenciadas. A
primeira Cooperativa do Rio Grande do Norte foi criada em 1915, pelo farmacêutico
Tércio Rosado Maia, no município de Mossoró, denominada de “Cooperativa Mossoró
Novo”. A atuação da cooperativa envolvia atividades voltadas para a produção, consumo,
crédito, habitação e educação (FELIPE, 2010). Apesar da forte influência da Igreja
Católica, a sua fraca atuação e a pouca adesão de cooperados, fez com que entrasse em
processo de falência e não progredisse. Posteriormente, de caráter mais rural, surgiram
algumas cooperativas de Crédito, apoiando atividades agropecuárias, mais conhecidas
como Caixas Rurais. Segundo Lucena (1999), a pioneira Caixa Rural, surgiu em 1925 no
município de Ceará-Mirim, disseminando-se para outros municípios, como Martins,
Angicos e Natal.
No Seridó, algumas cooperativas ligadas à Igreja, por meio dos latifundiários,
surgiram, a fim de atuarem no fomento à economia da região. Sobre o comando do Bispo
José de Medeiros Delgado, três cooperativas foram fundadas com o apoio da Igreja:
Central Agropecuária do Seridó, Cooperativa de Crédito Agrícola de Cruzeta e
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Cooperativa Escola Diocesana de Caicó (SANTOS, 2010). A Igreja exercia ação
educativa no campo, embora fosse para constituir lideranças rurais em associações ou em
cooperativas, para atuarem disseminando seus princípios. Para Santos (2010), grande
parte das ações católicas para o desenvolvimento cooperativista no RN foi ampliado para
outros estados, com o objetivo de disseminarem suas ações para demais comunidades
rurais.
Em relação aos latifundiários, juntamente com o Estado, constituíram algumas
cooperativas de créditos, ou seja, as Caixas Rurais, obtendo financiamentos com melhores
taxas que as dos bancos, pois o governo isentou o pagamento de impostos por toda e
qualquer cooperativa de crédito (SANTOS, 2010). Por volta da década de 1960, a
SUDENE reestruturou as cooperativas do RN, incentivando por meio do Departamento
de Assistência ao Cooperativismo (DAC) e do Departamento de Cooperativismo e
Organização Rural (DECOR), ligados a Secretária de Agricultura (LUCENA, 1999),
fornecendo insumos e assistência financeira para fortalecer a infraestrutura e a
organização social das cooperativas.
Retomando as ações do Estado, os incentivos públicos, proporcionados pela
SUDENE, foram direcionados para as cooperativas, permitindo-as o acesso à aquisição
de insumos, assistência técnica e linhas de crédito, com vista ao estímulo e melhoria da
qualidade de vida aos agricultores por meio da constituição de cooperativas agrícolas,
com a perspectiva de organização coletiva. Contudo, na década de 1970, ocorreu o refluxo
no crescimento do cooperativismo do RN, devido a incapacidade do movimento na
superação da extrema pobreza, instaurada no meio rural potiguar, pois as cooperativas
pouco contribuíram para a melhoria das condições de vida dos agricultores, deixando-os
insatisfeitos por não conseguirem desenvolvimento pleno, atendendo suas necessidades
(SANTOS, 1996).
O refluxo no movimento cooperativista do Rio Grande do Norte pode ser
constatado na Tabela 5. Durante os períodos listados, os números não são expressivos, a
quantidade de cooperativas agrícolas sempre variou em períodos intercalados de aumento
e decréscimo, com menor número na década de 1980, culminando com a efetivação de
fatores econômicos da década de 1970, atingindo fortemente as cooperativas agrícolas do
RN. A maior expressividade ocorreu entre 1997 e 2007, influenciada por fatores políticos
e econômicos, bem como pelas políticas públicas, em especial da Economia Solidária,
como veremos mais adiante.
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Tabela 4 –Rio Grande do Norte: evolução das Cooperativas Agrícolas
Ano

1930/40

1941/50

1951/60

1961/70

1971/80

1981/90

1997/2007

Cooperativas
Agrícolas

24

19

15

27

15

13

42

FONTE: OCERN, 2008 apud DIAS, 2011.

O decréscimo sentido na década de 1980, decorreu do processo de recessão
econômica sentido em âmbito nacional. Atrelada à recessão econômica, houve escassez
de recursos e incentivos governamentais, aliada a superação de cooperativas ditas
empresariais frente às cooperativas populares. A falta de ideário coletivo e cooperativista,
bem como os fortes momentos de estiagem, à época, prejudicaram a produção agrícola e,
consequentemente, estagnaram o movimento cooperado potiguar da época.
Esses reflexos negativos no movimento cooperativista do RN, fragilizaram o uso
do território enquanto abrigo para os agricultores familiares, não conseguindo estabelecer
nova divisão do trabalho, de forma autônoma e independente. Entretanto, esse mesmo
movimento reorganizou o uso agrícola do território para as grandes empresas, viabilizado,
sobretudo, pelo tripé da ação estatal, da Igreja Católica e, posteriormente, do
cooperativismo de negócio (LUCENA, 1999). Mas, grande parte dos investimentos
públicos foram tangenciados para as empresas e os latifundiários falidos no período da
crise de 1980. Para Santos e Silveira (2008), a instância política obtém certa ascendência
sobre a instância econômica, e no RN promoveu desenvolvimento exógeno e dependente
do mercado nacional e internacional, ao invés da promoção de ações verticais que a
trouxessem melhorias socioeconômicas para os trabalhadores e camponeses.
A regulação política gerou insatisfação dos camponeses sobre o interesse coletivo
cooperativista, por não propiciar melhores condições de mercado, principalmente no
tocante a comercialização. O movimento social se via contido frente às ações políticas
paternalistas e conservadoras, minando outros direitos, como, por exemplo, de acesso à
terra, moradia, educação, entre outros, essenciais à reprodução.
Na década de 1990, o cooperativismo no RN foi estagnado, não superou problemas
das mais variadas ordens. Entretanto, na década de 2000, no RN, vivenciou-se a
pluralidade nas experiências socioeconômicas do cooperativismo, metamorfoseada sob
os princípios e valores da Economia Solidária, semeando o novo ideário de
desenvolvimento social (SANTOS, 1996).
De âmbito nacional, a política de Economia Solidária territorializou-se no Rio
Grande do Norte, estimulada pela práxis da gestão democrática e participativa, pautada
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na autogestão, bem como pelo apoio das instituições governamentais e nãogovernamentais, e constituindo-se enquanto política pública e englobando as dimensões
da produção, de crédito, do beneficiamento e da comercialização e da grande expressão
popular. A Política Nacional de Economia Solidária não está circunscrita ao estado do
Rio Grande do Norte, sua complexa efetivação no território é marcada por uma série de
normas e de eventos, com nexos exógenos, mas impactando no uso e na configuração do
território potiguar. A seguir, trataremos da trajetória desse movimento solidário no RN,
contextualizando o ambiente político, econômico e social em que a política se efetiva.

5.2.1 A Economia Solidária Potiguar: marcos Institucionais e Normativos

No Rio Grande do Norte, a emergência da Economia Solidária gestou-se no final
da década de 1990, posterior a sua institucionalização enquanto Política Pública,
acompanhando a atuação de alguns movimentos sociais de base popular articulados ao
Estado. A partir da década de 2000, a Economia Solidária efetivou-se expressivamente
no território do RN, enquanto Política Pública a partir do ano de 2003, com a criação de
SENAES no Governo Lula.
Com a institucionalização da Economia Solidária, a expressividade dos
empreendimentos solidários foi reconhecida em todo o país. De acordo com a SENAES
(2007), só no Rio Grande do Norte, entre 2005 e 2007, existiam 817 empreendimentos
de economia solidária, representados por grupos informais (612), associações (111) e
cooperativas (78). Desse total, 564 empreendimentos solidários possuem atividades
rurais, constituindo número bem superior aos das cooperativas agrícolas.
Todavia, as constatações das mudanças nas organizações associativas no RN não
foram apenas no quantitativo, mas no qualitativo, pois os empreendimentos solidários,
sob o princípio da autogestão, devolveram aos agricultores familiares o processo de
tomada de decisão das diferentes dimensões, como produção, comercialização, créditos,
sobras, bem como todo planejamento, incorporando novas funcionalidades, sobretudo na
articulação política estadual.
Nesse sentido, em fevereiro de 2006, foi sancionada a Lei 8.798, de autoria do
Deputado Estadual Fernando Mineiro (PT), instituindo a Política Estadual de Fomento a
Economia Solidária, como a diretriz fundamental: “a promoção da Economia Popular e
Solidária e o desenvolvimento de grupos organizados autogestionários de atividades
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econômicas, visando sua integração no mercado e a autossustentabilidade de suas
atividades” (LEI Nº 8.798, 2006, art. 01).
Pela lei, define-se a formulação, gestão e execução da Política Estadual de
Fomento à Economia Popular Solidária pela Secretária Estadual do Trabalho, Habitação
e Assistência Social (SETHAS). Porém, dada a diversidade dos empreendimentos de
Economia Solidária potiguar, configurada enquanto associações, cooperativas ou grupos
de produção, de caráter autogestionário, além da SETHAS, esses empreendimentos
articularam-se com outras secretárias estaduais, tais como a de Agricultura, de
Preservação Ambiental e até mesmo de Educação, buscando parcerias com outras
entidades, tal como a inciativa privada, as organizações não-governamentais e outras
organizações legalmente reconhecidas (LEI N° 8.798, 2006).
Para o Deputado Fernando Mineiro, a aprovação da lei foi o reconhecimento da
militância e das lideranças dos trabalhadores potiguares, articuladas ao Partido dos
Trabalhadores. Nesse processo, a constituição da lei, junto ao governo e o poder
executivo, reconheceu os avanços no campo da Economia Solidária do Rio Grande do
Norte e sua importância na melhoria da qualidade de vida de muitos trabalhadores. Ainda
nos dizeres do deputado, a constituição da Lei faz com que os sucessores do governo não
“vire as costas” para esse importante movimento, devendo dar continuidade nas ações
econômicas solidárias com base na lei instituída 33.
Em relação aos pontos mais importantes da lei, Fernando Mineiro afirmou que
esta pode ter suas necessidades plenamente atendidas se proporcionarmos a efetivação do
Art. 01: “promover a Economia Popular Solidária e o desenvolvimento de grupos
organizados autogestionários de atividades econômicas, integrando-os no mercado e
possibilitando a autossustentabilidade de suas atividades”. Nesses preceitos, a política
deve apoiar o mercado justo, a formação pedagógica dos associados, a articulação com
outras entidades e a incorporação de tecnologias nos empreendimentos solidários,
conforme está previsto nos artigos da lei 34.
Desta forma, a lei instituiu a funcionalidade dos empreendimentos solidários e
definiu as responsabilidades dos municípios, do estado e da União na execução, no
estabelecimento de convênios, parcerias e articulações com demais entidades para o
funcionamento satisfatório das iniciativas solidárias. A lei estadual uniformiza as ações
para a Economia Solidária, envolvendo a assessoria técnica, jurídica e pedagógica aos
33
34

Entrevista realizada em 18 de setembro de 2014.
Entrevista realizada em 18 de setembro de 2014.
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empreendimentos, o apoio à produção, infraestrutura, financiamentos, comercialização,
além de fomento à pesquisa, ao mapeamento e à produção intelectual sobre o tema. A lei
estadual deve fornecer informações para estabelecer a articulação nacional.
Por fim, o deputado ainda acrescentou que está trabalhando e se articulando junto
aos representantes e lideranças, além do Fórum Estadual, a fim de constituir um Fundo
Estadual de Economia Solidária para que esta iniciativa se transforme em uma Política de
Estado, pois sem orçamento se torna impossível consolida-la para o setor, pela grande
demanda por parte dos trabalhadores solidários do RN. Nesse sentido, foi elaborada a
minuta da Lei para a criação do fundo estadual, além de terem sido entregues as
assinaturas e, agora, espera-se sua aprovação nas diferentes comissões legislativas,
executivas e judiciária. Para Mineiro, o ano de 2015 será de muita luta e participação
política para a realização das conquistas 35.
O avanço da Política de Economia Solidária, deve-se a criação da rede de gestores,
articulados em fóruns de discussões e compartilhando dos avanços e das dificuldades na
operacionalização da política nos diferentes territórios, além de possibilitar o canal
democrático para o diálogo construtivo com o conselho maior da Economia Solidária e,
principalmente, com lideranças políticas com influências no Congresso Nacional, para
aprovação de projetos e ações que visem o fortalecimento da economia solidária.
Para além da atuação política, a Economia Solidária potiguar se destaca pelas suas
materialidades, mencionadas no segundo capítulo desse trabalho, reforçando o processo
de reorganização no uso agrícola do território, dada a diversidade, por englobar diferentes
entidades, mas com os mesmos princípios e valores de organização.
Muitos dos empreendimentos solidários do RN articulam-se em circuitos
produtivos, formando uma rede que reaproxima a produção do beneficiamento e da
comercialização, fazendo com que o agricultor dinamize sua produção e tenha relação
mais estreita com o mercado convencional, ou seja, diretamente com o consumidor final,
quebrando a presença de atravessadores. Com a agropecuária se destaca, com
expressividade tanto na quantidade dos empreendimentos rurais, quanto na produção,
englobando o contexto dos agricultores camponeses. A expressividade e a luta política
foram demonstradas nos dados do penúltimo mapeamento executado pela SENAES
(2007), realizado no Rio Grande do Norte pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN).

35
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No governo de Rosalba Ciarlini (2011-2014), do DEM, por intermédio das classes
populares e de algumas lideranças políticas, foi criado o programa “Desenvolvimento
Solidário”, com objetivo de fomentar ações econômicas solidárias no RN, em todas as
suas dimensões, seja no tocante aos investimentos, a produção, as feiras de
comercialização ou a realizações de discussões e eventos, estruturadas a partir da
implementação de projetos solidários. De acordo com o secretário da SETHAS 36, a
criação do Programa Desenvolvimento Solidário possibilitou constituir um grande
convênio entre a secretária e demais entidades, como a UFRN, para a consecução dos
projetos solidários previstos durante o governo 37.
No tocante ao Programa, o secretário afirmou que este corrobora com as ações da
SETHAS, pela possibilidade de geração de postos de trabalho e ações de erradicação da
pobreza e inclusão social, não só na cidade, mas no campo, principalmente para
camponeses que sofrem com a seca e com a falta de assistência técnica para sua produção.
Para estes agricultores, “durante o ano de 2013 até agosto de 2014, já tinha sido executado
mais de R$ 2 milhões em investimentos, para beneficiar alguns projetos solidários
rurais” 38. Entre esses projetos, estão ações de financiamento, capacitações,
assessoramento e formações pedagógicas para organizar iniciativas solidárias.
Por fim, o secretário lembrou que, apesar do fim do período de governo, a
SETHAS executa, em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais (COPES), da
sua própria secretária, o Programa de Combate/Redução da Pobreza Rural (PCPR),
realizando diversas ações solidárias na distribuição de mudas, sementes, assistência
técnica e ações de comercialização solidária, acumulando boas experiências de práticas
solidárias, alvo de documentário do Banco Mundial 39.
Em relação as dificuldades vivenciadas, o secretário apontou a redução das pastas
da secretária e os cortes financeiros realizados durante o governo Rosalba que poderiam
prejudicar os projetos implantados. Porém, graças à parceria com outras instituições,
colaborando no assessoramento ao desenvolvimento da Economia Solidária, parte desses
problemas foram minimizados 40.
Algumas entidades são importantes para a Economia Solidária no Rio Grande do
Norte, como a UFRN, a UERN e a UFERSA. Por meio dos seus programas de extensão,
36
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possibilitam a produção de conhecimento, com estudos, pesquisas e publicações de
materiais didáticos pedagógicos, bem como a constituição de banco de dados sobre os
empreendimentos solidários, que fomentaram o mapeamento da SENAES, a formação
acadêmica de lideranças dos empreendimentos e a incorporação de tecnologias sociais
aos Empreendimentos de Economia Solidária.
A UFRN, conta com dois grandes projetos de incubação para empreendimentos
solidário, por meio da Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias
(OASIS), realizando ações integradas de ensino, pesquisa e extensão para o fomento à
participação social, integração em grupo, inclusão produtiva e Economia Solidária, tendo
como foco de atuação a juventude rural da região do Mato Grande/RN 41, e a Incubadora
de Iniciativas de Empreendimentos Solidários da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (INICIES), ligada à Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares (ITCPs), com objetivo, além de fomentar o movimento da
Economia Solidário no RN, fortalecer o desenvolvimento da Economia Solidária tanto
no âmbito acadêmico, por meio da formação dos diversos trabalhadores solidários,
estudantes e profissionais da área, como pela incubação, criação de redes e articulação de
parcerias públicas para os empreendimentos solidários.
Além dessas incubadoras, a UFRN conta, em termos de formação acadêmica, com
dois cursos Lato Sensu voltados para formação de agricultores, lideranças e juventude
rural: Gestão de Cooperativas e Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial. Os
cursos de especialização são aplicados por módulos em diferentes municípios do RN, para
oferecer formação integral aos sujeitos de associações ou cooperativas autogeridas,
formando lideranças para o desenvolvimento do propósito pedagógico e formativo em
suas comunidades, replicando os conhecimentos adquiridos.
Outro ponto importante é a incorporação e implantação de Tecnologias Sociais,
principalmente para a convivência com o semiárido, pela importância entre os
empreendimentos solidários, com a atuação da Articulação no Semiárido Brasileiro
(ASA), propondo técnicas de preservação ambiental, inclusive para o solo, nas áreas mais
degradas do semiárido. A EMATER atua dentro no Programa de Desenvolvimento

41 O território do Mato Grande, constituído um dos territórios da cidadania do RN. Abrange uma área de
5.758,60 Km² e é composto por 15 municípios: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra,
João Câmara, Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São
Miguel do Gostoso, Taipu, Touros e Parazinho. Possuí 6.665 agricultores, 5.161famílias assentadas e 1
comunidade quilombola, porém é o território economicamente mais pobre, apresentando um IDH médio
de 0,61 (MDA, 2012).
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Solidário, apesar de ser responsável pela assistência técnica em todo o RN, inclusive para
as associações e cooperativas.
A inserção da EMATER no programa proporcionou alguns investimentos em
termos de infraestrutura, a fim de melhorar o atendimento a esses empreendimentos,
embora sua atuação seja pequena, principalmente pela falta de recursos humanos. O
organograma (Figura 11) ilustra a atuação da SETHAS e toda a sua articulação com os
diferentes agentes sociais, de forma direta ou indireta, para a atender os empreendimentos
solidários do RN.
Figura 11 – A estrutura organizacional da Economia Solidária Potiguar

Fonte: Elaboração Própria, 2014.

O organograma ilustra a posição e as atribuições de cada instituição junto a
SETHAS, por meio do Programa Desenvolvimento Solidário. O Fórum Potiguar de
Economia Solidária é responsável por articular as discussões dos associados, por meio da
realização de oficinas, reuniões e encontros, para propor medidas autoorganizativas, bem
como levar ações propositivas para a boa atuação da secretária, nas suas atribuições de
executar a Política Nacional de Economia Solidária no RN. A seta dupla (Figura 11),
representa a relação de feedback que o fórum obtém no diálogo com os empreendimentos
solidários e a secretaria.
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Entre as atribuições proposta no fórum ao secretário, destaca-se de maneira geral
o fortalecimento político dos empreendimentos solidários e a ampliação do alcance
territorial da política pública, a fim de fortalecer a organização dos empreendimentos
solidários em redes e circuitos, articulando a produção, distribuição, comercialização,
consumo e finanças solidárias, em toda sua diversidade. Atualmente, o Fórum de
Economia Solidária potiguar se articula aos demais fóruns estaduais no intuito de unirem
forças para a aprovação do Projeto de Lei 4685/2012, para instituição da Lei da Economia
Solidária, constituindo-a como Política de Estado, com dotação orçamentária própria,
controle sobre os investimentos, associações com outros programas e autonomia em suas
ações democráticas.
É importante frisar que o organograma (Figura 11) concebido não é um modelo
rígido, tampouco único. Outros agentes sociais se somam ao Programa Desenvolvimento
Solidário, contribuindo para os empreendimentos urbanos e grupos tradicionais. A
estrutura colocada demonstra a atuação e interação dos principais agentes envolvidos nos
empreendimentos rurais do RN e também da realidade que encontramos no momento do
campo deste trabalho, para as quais a forma de atuação de cada agente foram efetivamente
analisadas. Outro agente que não esteja no organograma, podemos cita-lo, contudo são
de atuação específica e indispensáveis para alguns empreendimentos, dado o tamanho do
nosso recorte não permitiram especificarmos melhor.
A seguir, a partir de algumas tipologias, compreendemos as mudanças
organizacionais nas condições socioeconômicas dos empreendimentos solidários no RN,
a partir do comparativo entre os dados secundários da SENAES e os dados primários
coletados em campo, a fim de constituirmos a real situação desses empreendimentos e
compreendermos como o Estado atua nessa realidade.
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5.3 Mudanças Organizacionais e
Empreendimentos Solidários no RN

as

Condições

Socioeconômicas

dos

A reorganização do uso agrícola no território do Rio Grande do Norte foi difundida
pelo movimento cooperativista, implementado como alternativa à crise das atividades
tradicionais e, mais tarde, novamente motivada pelas profundas desigualdades
socioeconômicas ocasionadas pelos sistemas técnicos implementados e pelo processo de
modernização agrícola das novas atividades surgidas. Em meio à crise, a mobilização e
organização dos trabalhadores, antes subjugados a precárias relações de trabalho, nas
agroindústrias ou nos latifúndios, chamou atenção de algumas organizações, como o
Estado e a Igreja Católica, que passaram a facilitar o acesso ao crédito para a superação
econômica das próprias agroindústrias ou dos latifundiários, antes falidos.
O território apresenta distintos usos, como abrigo, realizado pelos sujeitos
subjugados, ao implementar, por exemplo, o “cooperativismo de serviço”, como
alternativa as más condições de trabalho e desigualdade sociais coletivas e,
posteriormente, como recurso, a partir das normatizações e regulações do território sob
as cooperativas, ocasionadas pelas ações verticais do Estado, enquanto sujeito
hegemônico, propiciando a organização das empresas e agroindústrias sob um
“cooperativismo empresarial” que visava a simples manutenção das práticas capitalista a
partir do ideário cooperativista.
Para uma compreensão do fenômeno da economia Solidária a partir do território,
ressaltamos os seus diferentes usos, pois segundo Santos e Silveira (2008), somente a
partir dos usos do território compreendemos as transformações sociais que nele ocorre.
Para tanto, focamos nossa análise até agora nos usos e regulação do território norte-riograndense a partir da Economia Solidária, reconhecendo até o presente momento suas
materialidades e contribuições na formação socioespacial brasileira e, mais
especificamente, no Rio Grande do Norte, inicialmente como um movimento social e, em
seguida, como Política Pública. Tal compreensão exigiu-nos esforço teóricometodológico para o entendimento do espaço geográfico em sua totalidade.
Desse modo, partimos do pressuposto que as relações locais não podem ser
compreendidas sem associação a realidade nacional e internacional, principalmente no
período atual da globalização. Obviamente não existe apenas o uso hegemônico do
território, frente as diversas ações e verticalidades sobre as relações locais, mas
reconhecemos as diferentes intensidades no uso do território, coexistindo ações não172

hegemônicas, cujos agentes sociais estabelecem o movimento horizontal, a partir das
necessidades locais. Assim, nesta seção, invertemos nossa perspectiva analítica, e
partimos da análise dos empreendimentos solidários em toda a sua organicidade, relações
de trabalho e condições socioeconômicas, para compreendemos suas relações políticas, a
partir dos impactos ocasionados pela regulação e normatização realizadas pelo Estado.
Para não incorrermos no erro de pautarmos nossas análises em apenas alguns
empreendimentos e, assim, entendermos de forma pontual e fragmentada a realidade dos
empreendimentos rurais no território do RN, estabelecemos algumas tipologias,
possibilitando-nos a análise em conjunto do uso do território e das condições
socioeconômica desses empreendimentos solidários rurais. A seguir, apresentaremos
institucionalidade da Economia Solidária potiguar, destacando a diversidade dos
empreendimentos rurais, para só então empenharmos nossos esforços na construção da
estrutura tipológica desses empreendimentos, a fim de compreendermos as complexas
relações da produção associada, muitas vezes negligenciadas pela atuação contraditória
do estado, bem como dos limites e possibilidades desses empreendimentos a partir da
realidade norte-rio-grandense.

5.3.1 A Institucionalidade da Economia Solidária Potiguar

Na realidade diversa e contraditória dos usos do território, constatamos, sob a égide
do modo de produção capitalista, as materialidades implementadas não se fizeram sem
intencionalidades. Ao incorporem a Economia Solidária como política pública, o Estado
não tem a neutralidade, uma vez que sua atuação não se desvencilha das forças
hegemônicas. Nesse sentido, as ações planificadoras do Estado, de cunho mais social,
surgiram permeadas pelo conteúdo ideológico, para atenderem certas demandas sociais,
no intuito de atingirem determinados objetivos, embora sejam de forma parcial, como
veremos na Economia Solidária Potiguar, cujas limitações tem relação direta com a
realidade nacional.
A partir dos dados obtidos pelo Mapeamento da Economia Solidária no Rio Grande
do Norte, realizado em 2013, disponível no SIES, a Economia Solidária está presente em
132 municípios, do total de 167, representando 79,04% dos municípios norte-riograndense, apesar de muitas vezes ser apenas 1 ou 2 empreendimentos em cada
município. Por outro lado, em termos populacionais, verifica-se que 3,12% da população
do RN estão vinculados de alguma forma à Economia Solidária, que em termos absolutos
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representam 106.523 pessoas envolvidas, num universo de 3.408.510 de habitantes, tal
como indica a Tabela 5.

Tabela 5 –Rio Grande do Norte: representação dos participantes da Economia
Solidária em relação ao número de população
Variável

N° Total

Porcentagem

População Total do RN
N° de Municípios

3.408.510
167

100%
100%

Dados do Mapeamento no RN
N° Total
Porcentagem
106.523
3,12%
132
79,04%

Fonte: IBGE, 2014; SIES, 2013.

Com enfoque para esse universo dos associados, a pesquisa elencou 14 motivos que
levaram os associados a criarem o empreendimento, dos quais cada empreendimento
poderia destacar 3 motivos em ordem de importância. Assim, acompanhando o contexto
nacional, no Rio Grande do Norte, os dados institucionais apresentam três principais
motivos em destaque: alternativa ao desemprego (35,83%); obtenção de maiores ganhos
em um empreendimento associativo (35,31%); e desenvolvimento comunitário das
capacidades e potencialidades (34,71%). Na metodologia proposta pela pesquisa,
auferimos que, apesar das diferentes porcentagens, esses três motivos apresentam o
mesmo grau de importância.
Outros motivos, não menos importante, também foram apontados pelos
empreendimentos solidários, dos quais buscam na Economia Solidária, seja uma fonte
complementar de renda (30,39%), condições para acesso de financiamento (25,30%),
incentivo dado pelo estado (17,09%), uma motivação social (10,79%) e até mesmo para
comercializar a produção orgânica (4,14%). O conjunto de motivos que levaram à criação
dos empreendimentos solidários no RN, relaciona-se as precárias relações de trabalho
gestadas no território potiguar, sobretudo na área rural, onde as ações do estado e a
modernização agrícola expropriavam os pequenos agricultores, que tinham na Economia
Solidária uma alternativa para essa realidade, embora existam alguns fatores de
motivação ideológica.
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Gráfico 13 – Rio Grande do Norte: Motivo de criação do Empreendimento Solidário (2013)
Outro
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Fonte: SIES, 2013.
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A avaliação das principais conquistas obtidas pelos empreendimentos, desde o
mapeamento realizado em 2007 até o ano de 2013, pelo Gráfico 14, percebemos as
principais conquistas solidárias relacionadas com as conquistas para a comunidade local
(51,12%), destacando-se, com os investimentos e sobras obtidas no empreendimento, a
união associativa para implementação de infraestruturas na comunidade, principalmente
na construção da sede, de moradias e escolas.
As demais conquistas, atreladas a geração de renda e obtenção de ganhos (42,14%),
a integração do grupo coletivo (40,58%), o exercício da autogestão (28,49%), além do
comprometimento social (19,94%), correspondem aos anseios dos motivos de criação dos
empreendimentos solidários, demonstrando, apesar das consequências das contradições
capitalistas e do Estado, em última instância, que os empreendimentos, principalmente
pela sua atuação política no RN, apresentam algumas conquistas positivas, em especial,
pela sua organização em rede, apesar de se caracterizarem de forma pontual, frente as
dificuldades vivenciadas.

Gráfico 14 – Principais conquistas dos Empreendimentos Solidários (2013)
Outra
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Fonte: SIES, 2013.

A maioria das conquistas atrela-se a realização da comercialização pelo
empreendimento, contribuindo para a redução da sujeição dos trabalhadores associados
diante dos agentes hegemônicos, ampliando a renda familiar e dos empreendimentos. No
meio rural potiguar, a maioria dos empreendimentos solidários concentram sua
comercialização nas feiras livres (50,28%), principalmente na cidade mais próxima. Essa
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prática de comercialização dos produtos nas localidades mais próximas, favorece os
trabalhadores solidários indiretamente, pois contribuí para o desenvolvimento local, por
meio da dinamização da economia e de acesso serviços. Por outro lado, o Estado não vem
a fomentar a criação de programas locais ou até mesmo propicia espaços para a
comercialização dos produtos. Isso reflete na dificuldade de entrega direta aos clientes
(39,01%), frente a presença dos atravessadores, expropriando a renda da terra e a maisvalia do trabalho e da produção associada nesses empreendimentos, prejudicando a
regulação do mercado pelo Estado, se investisse nas feiras livres (17,34%) ou de
agroecologia (11,17%).
Pelos dados do Gráfico 15, os empreendimentos que apresentam maiores
investimentos em infraestrutura produtiva e logística, comercializam sua produção em
espaços de vendas coletivas (16,47%), principalmente no CEASA da capital. Outros
beneficiam a sua produção, comercializando em lojas (23,69%), ou seja, em espaços
próprios, em sua maioria localizado nas cidades para a venda dos produtos beneficiados,
seja o mel, a castanha, o artesanato, inclusive os doces, como veremos mais adiante.

Gráfico 15 –Rio Grande do Norte: Espaços de comercialização solidária (2013)
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Fonte: SIES, 2013.

A importância de se investir em feiras livres, atrela-se a plena realização da
comercialização dos empreendimentos. Conforme dados do Gráfico 16, a venda direta ao
consumidor final (65,31%) se destaca no RN, principalmente pela atuação dos associados
nessas feiras livres, acarretando maior autonomia e emancipação, diferentemente da
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venda para atacadistas (27,74%), para órgãos governamentais (18,20%) e para empresas
privadas (4,62%) que, muitas vezes, impõem os seus preços nos produtos e causam
relação de dependência para os associados, também pela exigência de prazos para
pagamentos e os atrasos, muitas vezes ocasionados pelas vendas institucionais,
prejudicando os ganhos dos associados para investimentos na produção.
Gráfico 16 – Rio Grande do Norte: realização da comercialização do
empreendimento (2013)
Outros

Troca com outros EES

7,80

0,57

Venda a outros EES

5,20

Venda para empresas privadas de produção

4,62

Venda a órgão governamental

Venda a revendedores/ atacadistas

Venda direta ao consumidor final

18,20

27,74

65,31
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Fonte: SIES, 2013.

Conseguimos desvendar outros problemas e dificuldades da Economia Solidária,
seja por não desvinculação da cultura capitalista, pela tendência a realização de tarefas
individualizadas, seja pelo frágil incentivo das ações do Estado. Dessa maneira, em
relação aos responsáveis pelas vendas nos empreendimentos solidário, seja na feira ou
em qualquer outro espaço de comercialização, conforme demonstram os dados do Gráfico
17, pela individualidade na responsabilidade de cada associado vender o seu produto
(45,71%). Assim, o empreendimento solidário poderia fortalecer a comercialização
conjunta, mas apenas é utilizado para conseguir investimentos coletivos, principalmente
em infraestrutura, pois grande parte das vendas se dá de forma individualizada (Gráfico
17).
Porém, quando a comercialização é realizada conjuntamente, ainda prevalece o
individualismo nas ações, uma vez que o agricultor só recebe o percentual da contribuição
pelo valor produzido, ficando as sobras com alguns sócios responsáveis pelas vendas do
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EES (25,71%). Casos mais alarmantes acontecem quando outras pessoas não-sócias são
responsáveis pelas vendas (22,85%), precarizando o circuito solidário no âmbito da
comercialização, pois os associados são beneficiados apenas com pequena parte da venda
de sua produção. Deveria ocorrer o fortalecimento das ações entre os associados, até
mesmo no sistema de rodízio das vendas (14,28%), pois é a maneira mais democrática e
cooperada para a realização das vendas.
Gráfico 17 –Rio Grande do Norte: responsável pelas vendas no EES (2013)
Outras pessoas não-sócias como responsáveis pelas
vendas do empreendimento

22,85
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25,71

14,28

Cada associado (a) vende seu próprio produto

45,71

0,00 5,00 10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,00

Fonte: SIES, 2013.

Ao analisarmos essas fragilidades da Economia Solidária no RN, algumas
dificuldades se destacam, muitas vezes reflexo não só do caráter capitalista presentes nas
ações do Estado, que não contribui muito para a consolidação das iniciativas solidárias,
mas pela cultura capitalista permeiando as relações sociais no âmbito das iniciativas
solidárias. Com isso, ao analisarmos o Gráfico 18, percebemos que dois dos principais
desafios dos empreendimentos econômicos solidários são de caráter econômico, pois seus
membros almejam: viabilizar economicamente o empreendimento (59,32%) e gerar renda
adequada aos sócios (53,10%). No fundo, esses principais desafios tem caráter capitalista
se pensarmos a partir dos preceitos e valores da Economia Solidária.
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Gráfico 18 – Rio Grande do Norte: principais desafios dos Empreendimentos
Solidários 42 (2013)
Outro
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Fonte: SIES, 2013.

De acordo com Corragio (2005), na Economia Solidária, a viabilização de uma
outra economia só acontece se modificarmos inicialmente nossa forma de nos
relacionarmos desde a produção até a comercialização, isso indica que a viabilização
econômica, seria consequência da organização solidária entre os associados. Contudo, a
visão de manter a união do grupo coletivo (32,46%) pelas ações solidárias só aparece em
terceiro lugar, seguido da efetiva participação e a autogestão (24,87%), da promoção de
articulação com outros empreendimentos (22,71%) e do alcance da conscientização e
politização dos sócios (21,07%), bem como da conscientização ambiental (16,58%) e da
proteção social aos associados (20,29%).
Diante desses números, a operacionalização dos princípios solidários é
secundarizada entre os associados. A visão destes no empreendimento sempre é gerar
renda e trabalho, tirando-os da informalidade e da situação de marginalização social,
embora suas ações muitas vezes não correspondam a realidade solidária. Isso se deve a
falta de diálogo em relação aos princípios e valores solidários, na tentativa de criar boas
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Os dados apresentados no gráfico não totalizam 100%, pois de acordo com a metodologia da SENAES,
além dos questionários conter questões abertas e fechada, as questões fechadas podiam apresentar múltiplas
marcações. Diante disso, os dados representados podem ser menores ou maiores que 100%.
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perspectiva para o seu desenvolvimento, não só como alternativa capitalista, mas como
política pública.
A dificuldade da Economia Solidária em galgar novos mercados reflete na baixa
capacidade produtiva desses empreendimentos, com alguns limites na sua dependência
ao mercado local. Para atender às demandas do mercado capitalista, principalmente nas
vendas em atacado, se faz necessário dispor de infraestrutura técnica, de capital, mão-deobra e várias outras condições, não dispostos nos empreendimentos de Economia
Solidária, sem falar no fator tempo de produção, que no mercado capitalista, pelo
emprego de técnicas agrícolas, é maior.
O Estado tem a responsabilidade em assegurar a reprodução social desses
empreendimentos, via oferta de crédito aos associados, embora com valores bem baixos
e de maneira muito incipiente. Assim, 72% dos empreendimentos acessaram crédito, seja
pela falta de formalização ou pelo desconhecimento dessa disponibilidade. Entretanto,
dos 27,97% dos empreendimentos que buscaram crédito, apenas 16,32% conseguiram,
frente a 11,65% sem nenhuma forma de financiamento.
Gráfico 19 – Rio Grande do Norte: acesso ao crédito pelos Empreendimentos
Solidários (2013)

Fonte: SIES, 2013.

Diante das dificuldades em obter financiamento, houve impactos diretamente na
capacidade de investimento dos empreendimentos. Os dados institucionais demonstram
que 76,51% dos empreendimentos não realizaram nenhum tipo de investimento, de
acordo com os dados do Gráfico 20. Em termos absolutos, 880 empreendimentos
solidários não realizaram investimentos, de um total de 1.158, fragilizando o
desenvolvimento da Economia Solidária no RN, principalmente no meio rural, menos
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estruturados que os empreendimentos urbanos. Dos empreendimentos que realizaram
investimentos, ou seja, dos 23,48%, a maior parte são urbanos (SIES, 2013).

Gráfico 20 – Rio Grande do Norte: investimentos realizados no Empreendimento
Solidário (2013)

Fonte: SIES, 2013.

Sem investimentos e organização solidária adequada, os empreendimentos
econômicos têm necessidade de financiamentos, principalmente para a produção e
aquisição de infraestruturas. Dessa maneira, grande parte dos empreendimentos que não
conseguiram investimento, 69,68% dos empreendimentos do RN necessitam de algum
tipo de financiamento público a fim de melhorar a infraestrutura na produção, na
organização da sede ou até mesmo na comercialização (Gráfico 21). Por outro lado,
30,31% dos empreendimentos não necessitam de financiamento. Essa situação, deve-se
ao fato desses empreendimentos terem conseguido algum financiamento no momento da
pesquisa do mapeamento.
Portanto, a não necessidade de financiamento está ligada a organização das práticas
solidárias no empreendimento. Nesse universo dos 30,31% que não necessitam de
financiamento, 12,86% investem no empreendimento utilizando o seu fundo de reserva a
partir das sobras obtidas. Quando não tem nenhuma eventualidade para sanar, seja em um
período de perda da produção ou de baixa comercialização, as sobras, na maioria dos
empreendimentos, são utilizadas para investimentos. Somente 6,56%, distribuem suas
sobras aos sócios; 1,46%, utilizam para assistência técnica e ações formativas e 1,81%,
para integralizar o capital.
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Gráfico 21 – Rio Grande do Norte: necessidade de financiamento pelo
Empreendimento (2013)

Fonte: SIES, 2013.

Outros tipos de investimentos que os empreendimentos solidários dispõem
relacionam-se com articulações do Estado às diferentes instituições, colaborando nas
práticas econômicas solidárias do RN. Dentre as instituições, destacamos: a UFRN, a
UERN, a UFERSA, a EMATER, a EMPARN, o SEBRAE, dentre outros órgãos que
atuam desde a implantação de projetos pedagógicos e produtivos, até a capacitação e
assistência técnica e práticas de incubação. Para essas necessidades, o Estado se destaca
na oferta de assistência técnica (37,30%), dada a grande maioria dos empreendimentos
rurais necessitarem de apoio técnico, conforme o Gráfico 22.
Em seguida, destacam-se as capacitações profissionais, técnica ou gerencial
(16,75%), muitas vezes, propostas pelos projetos de extensão das universidades e até
mesmo por suas incubadoras. Posteriormente, em menor grau, evidencia-se a elaboração
de projetos (8,46%), a formação sócio-política dos associados (6,21%), como também a
assistência jurídica (4,57%), assessoria no marketing e na comercialização (1,81%) e
diagnósticos de viabilidade econômica (1,89%), dos quais nessas três últimas assessorias
os empreendimentos buscam a formalização, principalmente junto ao SEBRAE 43.

43

No Rio Grande do Norte, destaca-se o SEBRAE, distanciando-se dos princípios e valores de Economia
Solidária, pois parte do princípio do empreendedorismo individual, no qual cada um deve galgar seu espaço
no mercado, gerando assim competitividade e buscando lucro. O SEBRAE oferece o caminho para a
formalização dos empreendimentos, viabilizando o acesso a créditos bancários e realização de
investimentos, porém de forma mercantil. Até mesmo a capacitação dada pelo SEBRAE é na perspectiva
mercadológica, alienando mais ainda os camponeses, na maioria à margem do processo.
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Gráfico 22 – Rio Grande do Norte: tipo de assessoria ou capacitação dada aos
Empreendimentos Solidários (2013)
Incubação

1,36

Elaboração de projetos

8,46

Assessoria na constituição, formalização ou…
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Fonte: SIES, 2013.

A participação dos sócios nas decisões cotidianas do empreendimento, é um dos
princípios essenciais da Economia Solidária: a autogestão. Sendo assim, a expressiva
maioria dos empreendimentos realiza a autogestão por meio de assembleias ou reuniões
coletivas entre os sócios (92,14%). São nas assembleias que ocorre a declaração da
produção do empreendimento, as atividades realizadas e os destinos das sobras, qual a
porcentagem rateada e a porcentagem destinada ao fundo de reserva, a contribuição de
cada associado, dentre outras pautas.
Em relação a periodicidades dessas assembleias, em 49,13% dos empreendimentos,
são mensais; no restante, ocorre de forma bimestral ou trimestral (23,31%); semestral
(10,44%); anual (9,06%); e diariamente (1,38%). Diante desse contexto, as assembleias
são a forma mais democrática de autogestão nos empreendimentos do RN, uma vez que
depois delas, a instância de participação dos sócios se restringe a Coordenação/Diretoria
(51,20%) ou ao Conselho Fiscal (41,70), no qual se aplica aos empreendimentos mais
estruturados em termos de organização solidária.
Em menor grau, a participação restringe-se ao Conselho Administrativo (9,49%),
ao Grupos de Trabalhos ou Instâncias de Direção (6,47%), Conselho Consultivo (2,93%)
ou Conselho de Ética (2,67%). Em muitos destes conselhos, a imposição das escolhas dos
associados, pois votam nas alternativas sugeridas, em detrimento de construírem
conjuntamente soluções para os seus problemas ou para a destinação dos investimentos,
das sobras e de outras instâncias do empreendimento.
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Gráfico 23 – Rio Grande do Norte: instância de participação dos sócios do
empreendimento 44 (2013)
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Fonte: SIES, 2013.

Nesses conselhos, constituídos nos empreendimentos, pelo seu caráter jurídico,
social, econômico e muitas vezes técnico, 96,28% dos participantes recebem
remuneração ou alguma gratificação pela função administrativa desempenhada. Isso
refletiu diretamente nos resultados das atividades e nos custos desembolsados pelos
empreendimentos, pois ao analisarmos a dimensão dos recursos, vemos que 36,96% dos
empreendimentos potiguares pagam as despesas e não apresentam nenhuma sobra, apenas
27,54% pagam as despesas e obtém alguma sobra. Deste último universo, 19,82% tem
como instância de participação do sócio as assembleias, sendo a forma de participação
menos significativa entre os sócios dos empreendimentos (SIES, 2013).
Diante desse conjunto de dados, desvelamos nesta seção os nexos encontrados
entre o contexto institucional da Economia Solidária e a realidade empiricamente
observada em nossas atividades de campo. A análise dos dados é reveladora das
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Os dados apresentados no gráfico não totalizam 100%, pois de acordo com a metodologia da SENAES,
além dos questionários conter questões abertas e fechada, as questões fechadas podiam apresentar múltiplas
marcações. Diante disso, os dados representados podem ser menores ou maiores que 100%.
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fragilidades da Economia Solidária potiguar, pois as desigualdades vividas pelos
associados aos empreendimentos são perceptíveis. Sendo assim, constatamos que as
necessidades desses camponeses solidários é garantir sua reprodução social dignamente,
todavia a reprodução ampliada do capital, base da atuação dos principais agentes sociais,
representado consubstancialmente pelo mercado e pelo Estado, condiciona formas de
reprodução capitalista que permeiam fortemente as relações sociais desses camponeses.
Diante dessa vulnerabilidade, frente as ações do mercado e do Estado, verificamos
que a ênfase no momento da produção e da comercialização seja a condição primaz para
garantir a reprodução dos trabalhadores associados aos empreendimentos solidários.
Nesse sentido, vivenciamos no RN uma fase importante de fomento a Economia Solidária
a partir da organização desses empreendimentos em redes, constituindo alguns circuitos
espaciais produtivos solidários, a fim de obter condições mais justas de produção e
comercialização. No contexto norte-rio-grandense, 59,41% dos empreendimentos
participam de rede ou fórum de articulação, e 40,58% que não participam (SIES, 2013).
O grau de participação desses empreendimentos em rede ainda é pouco e o número
das redes solidárias também o é, apenas pouco mais da metade participam e constituem a
única rede existente no RN, conhecida como Rede Xique-xique, anteriormente abordada.
Para Corragio (2005), Singer (2002) e Santos (2004), a formação solidária em rede pode
ser o ponto de partida para o início de uma globalização contra-hegemônica. No entanto,
na realidade potiguar, apenas 38,08% dos empreendimentos solidários associam-se em
rede, articulam-se com os movimentos sociais, sindicais e nos fóruns de Economia
Solidária, o restante (61,91%) não aprimora suas relações solidárias por meio dessas
articulações (SIES, 2013).
Portanto, para além dos dados institucionais, é necessário o entendimento mais
amplo e profundo das relações sociais no contexto da Economia Solidária potiguar. As
propostas implementadas pelas políticas sociais, pelo do Estado, são muitas vezes
concebidas sem as devidas vinculações dos condicionantes econômicos e sociais da
realidade que a política poderá abarcar. Em relação a Política de Economia Solidária,
esses condicionantes pouco foram levados em consideração, principalmente, em se
tratando de política que tenta estabelecer outra lógica de produção na realidade
dominante.
Admitindo-se a influência desses condicionantes na socialização dos princípios e
valores da Economia Solidária e buscando revelar os conteúdos dessas ações
homogeneizantes no território do Rio Grande do Norte, passaremos para a
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contextualização mais propriamente da nossa realidade empírica, elencando inicialmente
um conjunto de tipologia que nos permitiu conhecer os empreendimentos rurais de
Economia Solidária potiguar para, a partir destas, estabelecermos as devidas relações com
nossa proposta teórica e as investigações realizadas até o presente momento.

5.3.2 As Tipologias dos Empreendimentos Solidários: proposições para a análise da
realidade Rural Potiguar

Na base de formulação das Políticas Públicas, para facilitar a ação de um governo
e até mesmo o tipo de ação que repercutirá na realidade social, alguns teóricos propõem
o desenvolvimento de alguns modelos ou tipologias acerca dos sujeitos atingidos pela
política, considerando a especificidade de suas ações, do seu contexto institucional e da
realidade inserida. De acordo com Secchi (2011), as tipologias das Políticas Públicas são
formas de classificar os conteúdos e os agentes que executarão e serão beneficiados no
processo de constituição e operacionalização da Política Pública. Porém, todo cuidado é
pouco.
Muitas vezes, a criação de esquema ou tipologias levam-nos ao erro das
generalizações, impondo necessidades a determinados sujeitos que são alheias as suas
realidades, fazendo com que a Política Pública se transforme em instrumento de
ampliação das desigualdades e das fragilidades, uma vez que não atendem as
especificidades para a reprodução social dos diversos sujeitos. Desse modo, cada política
pressupõe uma tipologia específica, elaborada a partir das suas diretrizes, estrutura
organizacional e os sujeitos que deseja atingir. Nesse sentido, de acordo com Secchi
(2011), uma tipologia dever ser o esquema para interpretação e análise de um fenômeno
baseado em categorias analíticas.
Ao analisarmos a Política Nacional de Economia Solidária, percebemos que há
consenso geral na terminologia para agregar ou distinguir os empreendimentos solidários,
cuja dimensão institucional abrange os empreendimentos de Troca, Produção,
Comercialização, Serviços, Finanças e Consumo (SENAES, 2013). Dissecando melhor
essas terminologias, percebemos que a dimensão da troca se constitui principalmente
pelos empreendimentos financeiros, se destacando os bancos solidários; a dimensão da
produção é constituída por associações e/ou cooperativas que atuam no setor primário,
seja na agricultura, pecuária, na pesca, no extrativismo ou até mesmo em algumas fábricas
recuperadas que produzem matérias-primas; a dimensão da comercialização destaca-se
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pelas lojas e centrais de abastecimentos e comercialização de produtos solidários; a
dimensão do serviço destaca-se pelas associações e/ou cooperativa de assistência técnica,
coleta de lixo, venda de produtos, entre outras atividades que envolvam algum serviço de
forma coletiva e solidária.
Por fim, ainda em relação a essas terminologias, a dimensão do consumo se
constitui por aqueles empreendimentos solidários que realiza o consumo final e coletivo
de algum serviço ou produto. Nessa breve caracterização, a partir das nossas leituras,
averiguamos que essas terminologias se constituem enquanto tipologias, uma vez que
busca congregam, em um conjunto maior, empreendimentos solidários que realizam as
mesmas atividades.
Nesse exercício, compreendemos que o uso das tipologias, apesar de se apresentar
de maneira objetiva, quando buscamos disseca-las, a partir das suas diferentes dimensões
e características, evidenciamos a sua complexa composição, sobretudo, das suas
instâncias produtivas. Dessa forma, as tipologias devem vir acompanhadas de suas
características específicas. Em relação a Economia Solidária, devem ressaltar as formas
de organização e de atuação dos seus empreendimentos, se constituindo em referencial
de análise que colabore com a sistematização do planejamento público, bem como no
acompanhamento e avaliação da execução política.
Restringindo-nos ao Rio Grande do Norte, ao analisarmos a Política de Economia
Solidária, não encontramos tipologias ou mesmo terminologias que agreguem ou
distingam os seus empreendimentos. A diferenciação mais comum, inclusive no discurso
oficial, é feita entre os empreendimentos urbanos, localizados na cidade, e os
empreendimentos rurais, que apresentam características bastante heterogêneas, ao se
reproduzirem e recriarem em ambientes bastante diferenciados, com práticas produtivas
e sociais diversas e particulares.
De acordo com Milani (2005), a emergência dos empreendimentos rurais e urbanos
se dá em termos e conjunturas específicas, estando distintamente impressos conteúdos
sociais e políticos, que corroboram para as múltiplas facetas da Economia Solidária, não
só no contexto potiguar, mas de âmbito nacional. No entanto, neste trabalho, voltamos
nossa análise para os empreendimentos rurais que, no Rio Grande do Norte, nos chama a
atenção pela sua expressividade, influência social e política na configuração e nos usos
do território.
Nesse sentido, a fim de que este trabalho também possa, modestamente, dar alguma
contribuição ou subsidiar o planejamento e a formulação da política de econômica
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solidária no RN, desenvolvemos, a partir das nossas visitas de campo e investigações da
realidade potiguar, uma tipologia para os empreendimentos rurais, a partir da sua
instância socioprodutiva, no qual cada dimensão busca atender ao conjunto de atividades
desenvolvidas e da organização dos sujeitos associados, facilitando, posteriormente, a
descrição e análise dos empreendimentos solidários, bem como dos limites e
possibilidades dessas atividades. No quadro 6, apresentamos a tipologia dos
empreendimentos rurais e as suas dimensões consideradas para análise da realidade
desses empreendimentos.
Quadro 6 – Rio Grande do Norte: tipologia dos Empreendimentos Solidários rurais
em atuação
Empreendimentos de
Reúnem empreendimentos solidários ligados a agricultura e a
Produção
pecuária em sua produção;
Agropecuária
Reúnem empreendimentos que NÃO tem produção, mas é
Empreendimentos de
responsável pela compra justa dos produtos aos agricultores,
Beneficiamento
para
o
posterior
beneficiamento/processamento
e
(processamento)
comercialização;
Reúnem empreendimentos cuja função é a assistência a outros
Empreendimentos de empreendimentos e/ou agricultores não associados, sobre
Assistência Técnica acesso a Crédito, implementação de projetos e trabalhos
técnicos em geral;
Fonte: Elaboração própria, 2014.

De acordo com o Quadro 6, constatamos, em todos os municípios visitados,
empreendimentos de produção agropecuária em sua área rural, pois são a maioria. Nestes
empreendimentos, a maioria das atividades é constituída apenas pelo núcleo familiar, no
qual a produção é coletiva, ou pelos assentados que congregam a sua produção no
empreendimento, para a venda em conjunto. Dentre a produção, destacam-se os seguintes
tipos de cultivos: caju; mamão; banana; manga; melancia e hortaliças, além da criação de
bovinos, caprinos, suínos, ovinos, abelhas, aves e peixes.
Os empreendimentos de beneficiamento agregam valor à produção de grande parte
dos agropecuários, pela compram da produção, a partir de preços justos estabelecidos,
realizando o processamento ou beneficiamento da produção. Existem poucos
empreendimentos dessa natureza, a maioria se concentra na Região do Seridó e na Região
Oeste do RN, beneficiando e comercializando, principalmente, o Leite (transformado em
queijo), a fruta para a fabricação da polpa e doces e o mel para embalagem.
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No

contexto

do

assessoramento

à

produção

agropecuária,

temos

os

empreendimentos de assistência técnica, desenvolvendo suas ações nas áreas rurais dos
municípios visitados, atuando, por vezes, conjuntamente com a EMATER e suprindo, em
parte, a deficiência do estado na concessão deste serviço aos camponeses familiares e aos
empreendimentos solidários. Em termos de assistência, os empreendimentos prestam
serviços de acesso a crédito, implementação de projetos agroecológicos e assistência
técnica na produção em geral.
Embora essas tipologias ainda apresentem algumas generalizações, ela contribuiu
para a análise da organização e dos usos do território, estabelecidos pelos
empreendimentos solidários no contexto do RN. Diante dessa complexa realidade,
elucidaremos as instâncias socioprodutivas, condicionadas e condicionantes, da relação
contraditória entre as formas, os conteúdos e os processos que limitam a reprodução de
cada dimensão dos empreendimentos em específico. Tal fato nos permitiu a abordagem
qualitativa da realidade, muito embora de âmbito regional, mais geral.

5.4 As Estratégias de Reprodução e o Paradoxo da Práxis Solidária no RN
Evidenciaremos as dimensões dos empreendimentos solidários rurais no território
do Rio Grande do Norte, a partir das atividades de campo, que permitiram a coleta de
material e realização de observações diretas. O processo de reflexão desencadeado com a
realização dos procedimentos de campo nos permitiu correlacionar teórica e empiria. Para
o bom delineamento da pesquisa, mantemos a análise de cluster, utilizando as mesmas
tipologias criadas, entretanto acerca dos resultados obtidos aprofundaremos a estratégias
de reprodução dos empreendimentos solidários, bem como os limites e possibilidades de
sua práxis, correlacionando com as dimensões organizacionais, políticas, econômicas,
sociais e ambientais.

5.4.1 Os Empreendimentos de Produção Agropecuária

A Economia Solidária se faz fortemente presente no território do Rio Grande do
Norte, pelos empreendimentos de produção agropecuária nos assentamentos rurais de
Reforma Agrária, caracterizado pela produção familiar de pequenos e médios agricultores
(camponeses), associados para fortalecerem a produção, tendo a Economia Solidária
como instrumento para a ampliação de renda. Nessa realidade, as associações ou
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cooperativas solidárias, presentes nos assentamentos rurais, foram criadas com o objetivo
de maiores ganhos financeiros. Os agricultores perceberam que unindo a produção, por
meio do empreendimento solidário, conseguiriam maiores ganhos e autonomia no
mercado regional.
Em temos gerais, percebemos entre os agricultores, o forte estímulo à participação
e a ações associativas, mesmo sem o entendimento de um dos princípios da Economia
Solidária que leva a essa participação: a Autogestão. Apesar do termo estranho aos
agricultores

visitados,

quando

investigamos

a

estrutura

organizacional

do

empreendimento solidário, percebemos que os agricultores praticam a autogestão, muitas
vezes sem saber o conceito, mas conhecendo-o na prática. Observamos a prevalência da
ajuda mútua, a responsabilidade social e a solidariedade para as tomadas de decisões
conjuntas nos empreendimentos, com reuniões e assembleias mensais, deliberando ações
envolvendo os investimentos, financiamentos, compra de materiais e insumos, divisão
dos equipamentos e demais atividades necessárias.
Muitos desconhecem o significado da Economia Solidária, bem como dos seus
princípios. A grande maioria dos agricultores associados possuem baixa escolaridade,
mas estão sempre abertos para a troca de aprendizagens, pois demonstram bastante
interesse na apreensão de novos conhecimentos para aplicabilidade na sua realidade.
Faltam ações formativas dos princípios solidários no campo, muitos nem reconhecem que
sua associação faz parte do cadastro da SENAES. As práticas solidárias não são
exercitadas de forma intencional, os poucos princípios praticados de solidariedade são
relações de vizinhança e de ajuda mútua, levados para o empreendimento.
Por outro lado, em termos de estrutura organizacional, os empreendimentos, em
sua maioria, apresentam direção, coordenação, assembleia de sócios e, na de maior porte,
possuem conselho fiscal e alguns funcionários, ideologicamente chamados de
“colaboradores”, denominação usada pelos agentes capitalistas no processo de alienação
do trabalhador. Toda a estrutura administrativa é responsável pela gestão do
empreendimento, porém busca-se investimento, apoio, doações ou empréstimos, a partir
de decisões coletivas, pois grande parte dos recursos iniciais, para o funcionamento do
empreendimento, veio dos associados.
As sobras divididas nesses empreendimentos variam de acordo com o montante
da produção do associado, ou seja, cada um recebe pela quantidade da produção que
repassa ao empreendimento e contribui, com um percentual retirado dessa produção
repassada, variando de 20% a 25%. Em relação ao uso dos equipamentos do
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empreendimento (insumos, instrumentos e até mesmo trator, quando estes têm) é feito de
maneira coletiva, realizada a partir de rodízio. Esses equipamentos são adquiridos a partir
do percentual de produção que o associado contribui para o empreendimento.
Em relação aos motivos que levaram os assentados a criarem empreendimentos
solidários, percebemos que de fato os resultados dos dados secundários representam a
realidade analisada, pois predomina a busca por uma alternativa ao desemprego, além de
condição mais favorável de comercialização, obtenção de financiamento e, em especial,
da melhoria de sua capacidade produtiva, pois muitos dos empreendimentos potiguares
destacam-se regionalmente como produtores de mel, no caso da região Oeste do RN, de
leite no Seridó, de maracujá no Agreste, e entre outros produtos, característicos da região,
como evidenciaremos mais à frente.
Na

dimensão

política-institucional,

quando

investigamos

se

algum

empreendimento recebeu a colaboração de algum órgão ou instituição em âmbito
municipal e estadual, percebemos poucos apoios. Os gestores municipais, muitas vezes,
desconhecem os empreendimentos solidários existentes no município, e pouco
contribuem para o seu fomento. Em relação aos gestores estaduais, as ações
desenvolvidas restringem-se ao repasse de recursos do Governo Federal, tal como a
implantação do Programa “Desenvolvimento Solidário”. A fala de Edigar Pereira da
Silva, presidente da Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro (COPERCACHO), em
Jaçanã/RN, é enfática: “falta uma maior maturidade para consolidação das políticas
públicas do estado para dar mais aderência à Economia Solidária. Devemos lutar para
mostrar a importância desses empreendimentos na vida dos agricultores, pois só assim
teremos reconhecimento. Se esperarmos a boa vontade desses órgãos, morremos à
míngua” 45.
O que prevalece de fato é a cooperação realizadas pelos empreendimentos com a
OCB/Sescoop do RN, com a ASA, os cursos pelo PRONATEC e em sua maioria com a
UFRN, por meio de seus projetos, seja de aperfeiçoamento cooperativo, formação
solidária, implementação de tecnologias sociais e mesmo de assistência técnica.
Ultimamente, os empreendimentos agropecuários empenham-se em projetos de
fortalecimento da comercialização, principalmente para a implantação da feira solidária,
levando a infraestrutura para a feira, como as barracas para comercialização dos produtos
do empreendimento nas cidades.
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Contudo, embora se tenha o empenho dos associados e a preocupação com a
estrutura organizacional, a falta de representação e de estrutura sociopolítica para
melhoria das condições no empreendimento, prejudica seu pleno funcionamento. A
maioria desses empreendimentos não consegue ter incentivos para aumentar sua produção
e nem quando cooperam conjuntamente, a produção não é de larga escala. A distribuição
tem abrangência local ou regional.
Considerando o padrão técnico desses empreendimentos, revelamos, a partir das
nossas observações de campo, que existem diferentes níveis técnicos de produção
agropecuária nesses empreendimentos, embora prevaleça a baixa capacidade técnica,
com utilização de práticas tradicionais e de baixo custo. O mais alto nível de técnica
agrícola identificado, em alguns empreendimentos no município de Apodi e Baraúna, foi
a irrigação, exigindo do agricultor conhecimento da gestão e do manejo adequado dos
aspectos fisiográficos da área, especialmente do solo e da água.
Porém, na realidade potiguar, o acesso a financiamentos agrícolas e o
acompanhamento técnico, nesses empreendimentos, é bastante incipiente. A fala do
associado João Perreira, da Associação do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária
Boa Fé, em Mossoró, realça essa preocupação, quando diz que:

“O governo deveria incentiva o aumento produtivo das associações e
cooperativas, aumentando a quantidade de equipamentos agrícolas,
dando infraestrutura, juntamente com formação técnica sustentável, em
que todos os agricultores possam se apoderar das unidades produtivas.
O campo pede hoje uma agricultura agroecológica” 46.

Grande parte dos representantes dos empreendimentos admite não ter recebido
nenhum acompanhamento técnico, nem contraído financiamentos, como bem verificamos
nas análises dos dados secundários. A dificuldade no acesso à assistência técnica e
financiamento, revela a deficiência dos empreendimentos solidários, bem como suas
limitações em infraestrutura para a produção. Todas essas fragilidades na produção, tal
como revela Wellen (2013), se constituem como mecanismos de manobra, restringido a
possibilidade de os agricultores ampliarem sua autonomia e capacidade de geração de
trabalho e renda. Entendemos como mecanismos de manobras, neste trabalho, a
precarização da capacidade produtiva desses empreendimentos, por parte do Estado,
tornando-os funcionais e subjugados a dimensão hegemônica do mercado.

46

Entrevista realizada em 28 de outubro de 2014.

193

Do ponto de vista dos níveis técnicos desses empreendimentos, encontramos de
forma pontual e pulverizada pelo território do Rio Grande do Norte. Constituem-se, na
realidade, mais como tecnologias sociais, do que técnicas modernas na estrutura
produtiva. Encontramos núcleos de colmeias, em Apodi, Mossoró e Serra do Mel;
cisterna de placas e de calçadão, praticamente em todos os municípios visitados;
pulverizadores costais, em João Câmara, Angicos, São João do Sabugi e Baraúna; além
de tratores, em Currais Novos, Caicó, Mossoró, Serra do Mel, Pau dos Ferros e Jaçanã; e
capinadeira de tração animal, na maioria dos empreendimentos visitados. Nos
empreendimentos de produção pecuária, encontramos algumas técnicas específicas como,
ordenhadeira mecânica e até mesmos freezers para condicionamento da produção, seja da
carne ou do leite, como em Currais Novos e Caicó.
A Figura 12, ilustra algumas das tecnologias observadas nos empreendimentos
solidários, na ocasião da realização do trabalho de campo.
.
Figura 12 (a, b, c) – Rio Grande do Norte: aspectos dos níveis técnicos dos
empreendimentos solidários

a)

b)
a) Trator utilizado pela Associação Agroecológica de Baraúna/RN, na produção de
Tomate, Melancia e Milho;
b) Sistema de irrigação implementado pelo empreendimento TERRA LIVRE em
Mossoró;

Fonte: Trabalho de campo, setembro de 2014. Fotos do autor.

Esses níveis técnicos ocorrem nos empreendimentos agropecuários mais
organizados político e economicamente e contemplados com projetos institucionais,
recebendo algum tipo de financiamento ou investiram na própria produção. O restante,
reproduz em situação de pobreza, sem nenhum domínio na utilização de instrumentos
simples e de baixo custo. De acordo com Pitaguari (2010), a infraestrutura técnica deve
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ser considerada como um fator importante na produção econômica dos empreendimentos,
mas esta deve ser aperfeiçoada e gerida pelos próprios agricultores.
Em

termos

econômicos,

a

maioria

dos

recursos

adquiridos

pelos

empreendimentos advém de financiamentos, dentre os principais, o PRONAF; pela venda
nos mercados institucionais, seja do Programa de Aquisição de Alimento (PAA) ou do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As vendas institucionais
possibilitam aos associados a regularidade na venda, apesar das reclamações no atraso do
pagamento. Por meio dessas políticas, o Estado garante a produção limpa e agroecológica
para o consumidor final. Esses recursos ampliam os investimentos e dão mais
comodidade aos associados em momento de instabilidade no mercado e, principalmente,
no pagamento do preço justo.
Muitos associados afirmam que o empreendimento solidário foi importante para
fortalecer e dinamizar a produção do assentamento, no momento em que muitos vendiam
sua força de trabalho na cidade. Isso fica nítido na fala da assentada Alberlúcia Maria,
associada ao empreendimento de Agricultura Familiar Primavera em Baraúna (RN):
“aqui no assentamento, quem não participa da associação, vendendo o pouco que tem da
sua produção, vai trabalha em Baraúna ou em Mossoró” 47. Percebemos a falta de
estímulos e de apoio do Estado para esses agricultores. A sucessão dos agricultores rurais
pelos filhos está cada vez mais escassa, pois diante das dificuldades muitos vendem força
de trabalho.
Na região do Agreste e do Seridó, os agricultores dizem que a produção solidária
conseguiu impor um mercado justo. Muitos dos camponeses repassavam a produção para
os atravessadores, que vendiam nas feiras das cidades vizinhas, na capital e nas centrais
de abastecimento (CEASA). Os preços pagos pelo atravessador eram baixos. No caso da
produção de maracujá, em entrevista feita com o presidente da Associação de Produtores
do Trairí, Jailton Rodrigues, este acrescenta que “antes da associação os agricultores
repassavam o quilo do maracujá por R$ 0,80, hoje por intermédio da associação na
comercialização os agricultores conseguem receber até R$ 2,50 pelo quilo do maracujá,
dependendo da época” 48
Os associados entrevistados consideram muito difícil alguma atividade produtiva
fortalecer regionalmente ou ter condições adequadas para a sua produção sem a
organização nos empreendimentos solidários.
47
48

Nessa perspectiva, de mudanças

Entrevista realizada em 09 de setembro de 2014.
Entrevista realizada em 11 de setembro de 2014.
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socioeconômicas, percebemos que de fato os empreendimentos de Economia Solidária
possibilitaram maior consolidação da produção dos associados, fazendo com que haja o
predomínio da venda direta ao consumidor e, desse modo, retirando a figura do
atravessador do processo de comercialização, permitindo ampliar o nível de remuneração
média dos associados.
A prática do preço justo é levada ao consumidor, para que ele saiba a origem do
produto e a forma como foi produzido, muito embora grande parte dos empreendimentos
ainda utilize algum tipo de agrotóxico. A realização do preço justo possibilita algumas
mudanças na geração de renda entre os produtores, contribuindo, embora que
esporadicamente, para os associados pagarem suas dívidas e obterem sobras.
Na dimensão ambiental, são poucas as iniciativas voltadas para a qualidade de
vida tanto dos associados como dos consumidores. Muitos destes empreendimentos não
têm produção sustentável, alegando a falta de orientação e de assistência técnica, pois
sem o manejo e a preparação adequada do solo, muitos utilizam agrotóxicos na produção.
O que se aproveita, na maioria das vezes, são os resíduos ou sobra de materiais, como
plástico, que muitas mulheres assentadas utilizam para fazer artesanato.
As

dimensões

analisadas

retratam

o

contexto

dos

empreendimentos

agropecuários. Visitamos 86 empreendimentos agropecuários, número definido pela
aplicação da metodologia da saturação, ou seja, deixamos de incluir novos
empreendimentos quando as respostas se repetem. Porém, mesmo com as respostas se
repetindo, continuamos entrevistando, a fim de refinarmos nossa escrita e buscarmos a
diversidade da Economia Solidária potiguar. Nesse sentido, destacamos alguns desses
empreendimentos que reúnem um pouco de todas as características que abordamos e que
são bem representativos no contexto regional. Estes nos chamaram a atenção não só pela
sua expressividade, mas também pelas fragilidades, apesar de se constituírem como os
empreendimentos mais organizados.
Como exemplo de empreendimento que reúne a agricultura e a pecuária, tomamos
por base a Cooperativa Agropecuária Cacho de Ouro (COOPERCACHO), com sede no
município de Jaçanã, criada no intuito de fortalecer o cooperativismo na região do Agreste
do RN, principalmente pela implantação da Política dos Territórios da Cidadania. A
COOPERCACHO uma forte atuação no território do Trairí 49. Este empreendimento

49

O Território da Cidadania do Trairí abrange uma área de 3.090 km², sendo composto de 15 municípios:
Santa Cruz, Tangará, São José de Campestre, Japi, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, Lajes
Pintadas, Boa Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Passa e Fica, Serra Caiada, Sítio
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solidário surgiu com o objetivo de dinamizar a produção e a comercialização da
fruticultura e da produção de animais da região, das quais destacamos: maracujá, caju,
goiaba, caprinos, bovinos e suínos.
Assim como na COOPERCACHO, as decisões na criação dos empreendimentos
agropecuários são sempre de ordem horizontal. Os associados não receberam nenhum
incentivo por parte da prefeitura ou do Estado. O incentivo foi da UFRN, a partir da
participação em alguns projetos oferecidos de produção consorciada, que abrange não só
a COOPERCACHO, mas 18 associações menores de toda a região do Trairí.

A

COOPERCACHO conta com infraestrutura para armazenamento da produção a fim de
ser vendida e reunir todos os 61 associados agricultores e pecuarista, para as reuniões e
assembleias (Figura 13).

Figura 13 (a, b, c) – Estrutura da Sede da COOPERCACHO

a)

b)
a) Sede da COOPERCACHO em
Jaçanã/RN;
b) Entrevista com a diretoria do
empreendimento
econômico
solidário cacho de ouro;
c) Galpão utilizado para a realizações
das assembleias, com os associados,
e para o armazenamento da produção
do empreendimento solidário.

c)
Fonte: Trabalho de campo, setembro 2014. Fotos do autor.

Em termos organizacionais, os empreendimentos agropecuários apresentam sede
própria reuniões, até mesmo os mais novos ou de baixo poder econômico, possuem

Novo. A população total do território é de 135.951 habitantes, dos quais 47.119 habitantes residem na zona
rural. (INCRA/MDA, 2010)
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galpões ou salas para realização de suas assembleias. No geral, ocorre uma assembleia
ordinária obrigatória bimestral, quando é feito o balanço sobre os gastos e os rateios do
empreendimento, e uma assembleia extraordinária para decisões mais práticas sobre o
andamento das atividades, os investimentos e demais deliberações financeiras. Essas
reuniões têm caráter decisório para os associados, e propostas são apresentadas, debatidas
e votadas, definindo as atividades que serão executadas pelo empreendimento.
Em termos produtivos, apesar da diversidade da produção, a COOPERCACHO
se destaca na produção do maracujá e de caprinos para a produção do leite e carne (Figura
14). Cada associado conta com um lote de 2,5 hectares de terra para plantar ou criar seus
animais. O associado recebe proporcionalmente a quantidade da sua produção, no entanto
de toda venda realizada é retirado um percentual da produção para o empreendimento,
levando em consideração o preço justo. Nos demais empreendimentos visitados, a
estrutura produtiva se repete, a relação produtiva é sempre de cunho capitalista, pois cada
associado recebe pela sua individualidade na produção e pela lógica contraditória do
capital e do mercado, não ocorrendo divisão igualitária das sobras.
Figura 14 (a, b) – Área de produção de maracujá (A) e da caprinocultura (B) dos
associados da COOPERCACHO

a)

b)

Fonte: Trabalho de campo, setembro de 2014. Fotos do autor.

Todavia, em casos dos empreendimentos mais organizados, como a
COOPERCACHO, os associados recebem assistência de técnico pago pelo
empreendimento, assessorando principalmente na produção e no beneficiamento animal,
garantindo qualidade na produção de leite e de carne. No empreendimento o
acompanhamento técnico dos seus associados, incentiva-os a manterem-se associados.
Com o apoio do técnico, a produção ocorre de forma integrada, em especial, na
utilização do esterco animal para a adubação das plantas. Dessa forma, o empreendimento
não compra insumos. Na realidade da COOPERCACHO, almeja futuramente a inserção
da produção do cajueiro anão precoce, por meio da doação de mudas pela EMPARN, a
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compra de frigoríficos para o armazenamento da carne, e, também, a compra de caminhão
para o transporte da produção, junto ao Programa Desenvolvimento Sustentável do RN.
Para garantir boa produção, estes empreendimentos contam com a implantação de
algumas tecnologias sociais. No caso da COOPERCACHO, há cisternas calçadão, que
capta água da chuva e destina à irrigação dos quintais produtivos, das hortas e alimentação
animal (Figura 15). Grande parte do território potiguar sofre com a seca, principalmente
na área do Semiárido e, desta forma, a implantação de tecnologias sociais, sobretudo de
cisternas, ajuda o grupo de associados, obtendo água constante para a produção.
Figura 15 –Calçadão inclinado de cimento

Fonte: Trabalho de campo, setembro de 2014. Foto do autor.

Por fim, em termos de comercialização, esses empreendimentos inserem grande
parte da sua produção no mercado institucional, tais como PAA e PNAE, fornecendo
alimentação escolar na região. Em relação à COOPERCACHO, insere-se 80% da sua
produção nesse mercado, apresentando-se como o empreendimento mais dinâmico da
região. O restante vai para as feiras, em especial, a agroecológica que, muitas vezes, o
próprio empreendimento realiza, pelo projeto da Feira Solidária da Agricultura
Familiar/MDA.
Em relação a visão da Economia Solidária, o presidente da COOPERCAHCO
incentiva os agricultores a participar em cursos de formação e de fóruns no Território do
Trairi, mas reconhece que a prática não é satisfatória, pois falta muito para a avançar em
termos de cooperação. As ações burocráticas impedem muito os agricultores de
conseguirem investimento e o trabalho de empreendimento. Segundo Edigar, vicepresidente, “é um trabalho intermediário entre os agricultores e o Estado, já que este
último não consegue dar conta de suas atribuições” 50. Para ele, a dificuldade está na
burocracia dos investimentos e incentivos do Estado.
50

Entrevista realizada em 24 de outubro de 2014.

199

Na dimensão da produção, apresentamos a Associação Comunitária dos Criadores
de Abelhas Sabugiense, empreendimento solidário destaque na criação de abelha e
produção de mel, na região do Seridó. Esse empreendimento surgiu com o objetivo de
desenvolver a atividade apícola, organizar a comunidade e trazer bem-estar para os
produtores associados, buscando de forma coletiva melhorar a qualidade da produção do
mel entre os meleiros seridoenses.
O empreendimento solidário possibilitou a construção de entreposto de mel na
região (Figura 16), por meio do Programa Desenvolvimento Solidário do RN. Devido a
estrutura, organização e limpeza da produção, após a construção do entreposto, o
empreendimento recebeu o selo de inspeção sanitária, garantindo o padrão de qualidade
e de higienização do produto, possibilitando aos associados o beneficiamento do mel e o
fortalecimento da venda no mercado, com produção de 6 a 7 toneladas de mel por florada.
Concomitante à criação de abelha, os associados praticam a caprinocultura, a horticultura
orgânica e a avicultura.
Figura 16 (a, b) – Equipamentos do Entreposto dos Produtores Solidários de mel
Sabugienses

a)

b)

Fonte: Trabalho de campo, setembro de 2014. Fotos do autor.

Sendo assim, os Criadores de Abelhas Sabugiense apresentam produção bem
diversificada e com o recebimento proporcional a sua produção. Com 22 associados
produzindo conjuntamente, o funcionamento do empreendimento se estrutura a partir de
uma reunião mensal obrigatória e por demais reuniões sempre quando há necessidade na
tomada de alguma decisão. Ultimamente, o maior incentivo dado aos associados é na
capacitação, por meio de curso pelo PRONATEC, com cursos de cultivo de hortaliças,
avicultura e apicultura. As vendas são feitas nas feiras e nas lojas locais, bem como para
o mercado institucional, pela compra direta do PAA.
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As maiores dificuldades encontrada pelo empreendimento está na assistência
técnica, pois não contam com técnicos especializados na criação de abelhas. De acordo
com Joseilsom Medeiros, presidente do empreendimento, “a criação de abelha exige um
certo preparo do produtor, que deve ter o mínimo de conhecimento para garantir a boa
produção, principalmente agora que obtivemos o selo de Inspeção Estadual” 51. Essa
capacitação a que se refere o entrevistado deve-se as exigências técnicas para o manuseio
das colmeias e equipamentos em todas as etapas do processo produtivo (Figura 17).
A dificuldade reflete diretamente na formação desses produtores, em parte sanada
pelo curso do PRONATEC. Sobre a Economia Solidária, surgem, entre eles, vários
questionamentos em relação a essa nova forma do associativismo, pois desconhecem os
conceitos, princípios e valores solidários. O próprio presidente do empreendimento
argumenta “da mesma forma que a universidade veio aqui e nos denominou de
empreendimento solidário, ela deveria, minimante, se aproximar mais dessa realidade e
dar um curso de formação para os associados, porque se praticamos Economia Solidária,
praticamos sem saber” 52.

51
52

Entrevista realizada em 24 de outubro de 2014.
Entrevista realizada em 24 de outubro de 2014.
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Figura 17 (a, b, c) – Etapas da Produção de mel dos Criadores Solidários
Sabugienses

a)

b)

a) Área de produção dos criadores
solidários de abelhas sabugienes,
onde os apiários ficam dispostos ao
ar livre, integrando-se a vegetação
local;
b) Apicultor associado se preparando
para fazer a coleta da produção de
mel;
c) Apicultor associado dispersando as
abelhas para a retirada das placas e
coleta do mel produzido;

c)
Fonte: Arquivo dos Criadores de Mel Sabugiense, 2013.

A fala mostra claramente a reprodução das angustias dos camponeses a cada
entrevista, por desconhecerem o Movimento da Economia Solidária. Isso só demonstra o
quanto precisamos avançar na dimensão dos princípios da Economia Solidária,
encontrada em estágio embrionário de consolidação, principalmente no que concerne às
dimensões da produção e da comercialização, muito controladas pelas práticas
capitalistas.
Nesses empreendimentos há limitada consciência social e ambiental relacionada
a produção, pois segundo Singer (2002), o consumo ético não se efetiva. Alguns
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empreendimentos relacionados à agricultura são alheios aos aspectos ambientais, como
destacamos a Associação dos Agricultores Familiar de Primavera. Em nossa visita de
campo, percebemos a utilização indiscriminada de agrotóxico para viabilizar a produção
(Figura 18).

Figura 18 (a, b) – Produtos Químicos usados pelo empreendimento solidário

a)

b)

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Fotos do autor.

A dimensão ambiental é tão frágil quanto a social. A preocupação na orientação e
na intervenção efetiva para a mudança dessa realidade deve ser urgente. A universidade
tem papel fundamental nesse contexto, aperfeiçoando ações coletivas de respeito ao meio
ambiente e ao consumidor, numa perspectiva sustentável. Porém, as ações nesse sentido
são inexistentes e a falta de conhecimento dos princípios econômicos solidários, levam a
despreocupação com o meio ambiente.
O empreendimento de Agricultura Familiar Primavera, inserida no contexto da
fruticultura irrigada do agronegócio, no município de Baraúna, apresenta sérios
problemas em todas as dimensões, diferentemente dos outros empreendimentos
analisados. Produzem melancia e tomate (Figura 19), vendidos para atravessadores,
prejudicando a constituição do mercado solidário. Com 11 associados e 15 hectares
destinado a produção, o empreendimento não apresenta sede e tudo que é vendido é
repassado de acordo com a produção de cada associado.
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Figura 19 (a, b) – Área da Produção dos Agricultores Solidários de Primavera

a)

b)

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Foto do autor.

Apesar dos agricultores não receberem assistência técnica, a associada Alberlúcia
afirma: “o sistema de irrigação implantado e o uso dos agrotóxicos já atendem a
necessidade” 53Em termos de investimento, conseguiram atendimento pelo PRONAF A,
por se tratarem de assentados de reforma agrária, e pelo Programa Desenvolvimento
Solidário, para a compra de sementes e insumos. Porém, em relação as dificuldades,
reclamam do valor baixo pago pelo atravessador, da falta de um caminhão para
transportar a produção e romper com a relação com o atravessador, além de reivindicarem
mais ajuda da EMATER, para a viabilização do projetos e financiamentos do Estado.
Neste panorama, percebemos que a Economia Solidária nos empreendimentos
rurais voltados para a produção agropecuária funciona apenas de forma parcial e
complementar a lógica do uso do território pela economia dominante, pela constituição
de um mercado solidário cativo, que mantém muitos associados na perspectiva da baixa
renda, nas mãos do atravessador de forma mais perversa, além da dificuldade na
assistência técnica, infraestrutura e escoamento da produção.
A venda aos mercados institucionais e nas feiras locais, constituem-se em saída
para a melhoria desses empreendimentos, porém a burocracia dificulta o acesso pelos
camponeses, além da distância das feiras e dos centros consumidores, dificultando a
escala de abrangência das vendas dos produtos associados.

53

Entrevista realizada em 28 de outubro de 2014.
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5.4.2 Os Empreendimentos de Beneficiamento

Os empreendimentos de beneficiamento reúnem, em sua maioria, associados que
trabalham na transformação das matérias-primas adquiridas diretamente aos agricultores.
Dessa forma, estas apresentam característica e nível técnico bastante diferente das
anteriores, com maior capacidade de organização e adoção de infraestrutura necessária
para o condicionamento, beneficiamento e comercialização da produção. A aquisição dos
equipamentos utilizados nesses empreendimentos advém dos financiamentos e
empréstimos obtidos e da produção comercializada.
Quando investigamos os objetivos da criação desses empreendimentos para o
beneficiamento da produção, percebemos, no contexto, a necessidade de eliminar a figura
do agente intermediário: o atravessador; fortalecer a produção dos pequenos produtores
da região e satisfazendo aos seus anseios de renda pelo estabelecimento de um mercado
justo. Assim, os agricultores se associam ao empreendimento e vendem a produção para
ser beneficiada.
Os empreendimentos de beneficiamento se localizam, em sua grande maioria, nas
cidades e não tem produção própria. São adquiridas apenas infraestruturas para
profissionalizar o beneficiamento dos produtos. A matéria prima é comprada dos seus
associados, também beneficiados por assistência técnica e o uso coletivo dos
equipamentos, em especial, de tratores, carros e caçambas para transporte da produção,
com a comodidade da venda de sua produção garantida, ou seja, a regularidade na sua
renda e, por vezes, a facilidade dos empreendimentos de beneficiamento disponibilizarem
o veículo para transporte da produção diretamente no assentamento e aquisição de
empréstimos a baixos juros, junto ao empreendimento.
Para se associar a esses empreendimentos, o camponês deve possuir DAP. Uma
vez associado, o camponês dispõe de assistência técnica, apoio e instrução por parte do
empreendimento, que conta com a ajuda da EMATER e de alguns técnicos contratados,
sobretudo para a produção apícola. Contudo, a maioria do apoio e investimento que o
empreendimento busca, está na formação dos seus associados e, consequentemente, no
aperfeiçoamento da produção, no intuito de ampliar, cada vez mais, a sua capacidade
produtiva. A formação, em grande parte, são cursos realizados pelo PRONATEC, pela
UFRN via alguns projetos de extensão e pelo SEBRAE, apesar dessa imposição de visão
distorcida dos princípios solidários.
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Em termos estruturais, se nos empreendimentos anteriores a produção era
armazenada tradicionalmente e vendida na sua forma bruta, nos empreendimentos de
beneficiamento há o uso de equipamentos eficazes para o acondicionamento e tratamento
dos produtos beneficiados, como percebemos na Figura 20. São frigoríficos/resfriadores
para o armazenamento da carne, estantes para o acondicionamento das hortaliças e frutas,
máquina para a produção de polpa, bem como a preocupação com a higienização da área
de armazenamento da produção. Esses empreendimentos apresentam salas com
computadores, onde é feito o gerenciamento da produção, contração de editais e venda
para outros órgãos.

Figura 20 (a, b, c) – Infraestrutura do empreendimento de beneficiamento COOPERUBA

a)

b)

a) Sala de frigoríficos para o
condicionamento da produção de
carne da COOPERUBA;
b) Sala para o armazenamento da
produção orgânica, de hortaliças e
frutas, da COOPERUBA;
c) Sala da diretoria da COOPERUBA,
também utilizada para as atividades
administrativas.

c)
Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Fotos do autor.

Esse nível técnico, garante o selo de certificação e o padrão de qualidade exigido
pelos órgãos públicos para a venda nos mercados institucionais, por isso esses
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empreendimentos atuam fortemente nesse mercado. No caso da Cooperativa Mista
Agroindustrial dos Pequenos Produtores de Caraúbas (COOPERUBA), apresenta esses
equipamentos para atender a 140 produtores associados da região, com produção de polpa
de fruta, carne bovina, caprina e de frango, queijo de coalho, mel e amêndoas de castanha,
tendo como objetivo “ampliar e melhorar a garantia da entrega na produção, além de
garantir uma compra justa do produto e uma produção de boa qualidade, pelo apoio dado
do empreendimento”, disse o Roberto Abel, presidente da COOPERUBA 54.
Em relação a sua estrutura organizacional, conta com um quadro de funcionários,
denominados de colaboradores, nas atividades produtivas do empreendimento,
destacando-se o condicionamento e embalagem do leite, do mel, da carne, do frango, de
ovos e produtos hortifrutigranjeiros, com selo do empreendimento, até a produção do
queijo, da polpa de fruta e doces.
Para a prestação de contas aos seus associados, os empreendimentos de
beneficiamento realizam uma reunião com a diretoria (Figura 21), e outras com os
associados para a prestação de contas e o balanço anual, demonstrando o quanto o
empreendimento avançou ou não na produção.

Figura 21 (a, b) – Diretoria reunida do empreendimento TERRA LIVRE e da
COOPERUBA

a)

b)

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Fotos do autor.

Percebemos a fragilidade da autogestão nesses empreendimentos. O processo de
decisão, muitas vezes, advém da diretoria e a cooperação entre os associados se constitui
enquanto troca, pois o associado vende a sua produção e recebe em troca o valor justo do
que foi produzido e assistência técnica do empreendimento, por contribuir também no seu
funcionamento. Embora não tenha o mesmo peso nas decisões deliberativas do
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empreendimento, frente a diretoria, por a relação constituída ser menos perversa do que
na capitalista.
Há muito que avançar na implantação da autogestão nesses empreendimentos.
Todavia, as dificuldades mais relatadas não passam pela organização, mas pela
burocracia, enfrentada para ampliação da produção do empreendimento. Nas palavras da
secretária Rosa Mércia Torres, da Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento
Rural Sustentável (COOPAPI), localizada em Apodi, as dificuldades perpassam por um
conjunto de fatores, pois:

“Para o empreendimento, com pouco recurso, se torna difícil atingir um
nível de qualidade na produção para legalizar o produto, depois
conseguir o selo da embalagem e ainda colocar o produto no mercado,
sem falar nos impostos que pagamos e as grandes empresas que também
produzem mel em maior quantidade e mais barato” 55.

Em relação aos custeios dos empreendimentos, apresentam gastos bem maiores
que os empreendimentos anteriores. Na fala da secretária Rosa Mércia “no
empreendimento temos que custear o selo, a manutenção do prédio, a logística e ainda os
impostos cobrados, por isso que a participação e o valor recebido por cada associado deve
ser por produção” 56. Identificamos nas entrevistas a falta de força e mobilização política,
principalmente por parte das diretorias desses empreendimentos, pois acreditam que a
mudança só ocorrerá se vier do poder público, principalmente para facilitar a burocracia
existente.
Apesar dessas dificuldades, alguns empreendimentos destacam-se em termos de
produção e mercado regional, seja na produção do leite, como na Associação Familiar
dos Produtores de Leite em Cruzeta, dos produtores de queijo, carne e demais alimentos,
na Cooperativa da Agricultura Familiar do Apodi (COOAFAP) e, também, do Mel, como
a COOPAPI, no município de Apodi. A COOAFAP (Figura 22) destaca-se na produção
de queijo e doces, não só no município do Apodi, mas na região Oeste do RN.
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Figura 22 (a, b) – Sede da COOAFAP em Apodi

a)

b)

FONTE: Trabalho de campo, outubro 2014. Fotos do autor.

A COOAFAP se destaca na região do Apodi por concentrar grande número de
associados, são 420 sócios fornecendo carne, mel, frutas, leite e hortaliças. O
empreendimento embala o mel, produz queijos, doces e polpa de fruta. Com o objetivo
de fortalecer a agricultura camponesa da região e criar o mercado justo, a COOAFAP
compra e paga o percentual proporcional a produção de cada associado. Apesar do preço
justo, muitas vezes acima do preço do mercado, com o beneficiamento da produção e sua
venda nas feiras, comércio local e mercados institucionais, o empreendimento aumenta o
percentual das suas sobras beneficiando a produção.
Em termos organizacionais, o empreendimento apresenta algumas reuniões só
entre a diretoria e outras com todos os associados, na forma de assembleia, demonstrando
a fragilidade na autogestão, uma vez que as decisões da assembleia podem ter sido
influenciadas pela direção. A maioria dessas reuniões é para demonstrar o balanço
financeiro do empreendimento e ações realizadas pela diretoria, pois o funcionamento do
empreendimento fica a cargo da diretoria e dos seus colaboradores, trabalhando no
beneficiamento da produção.
A conquista recente do empreendimento foi o Selo de Inspeção Municipal (SIM),
que na visão do presidente José Ferreira, essa exigência do governo federal para o acesso
ao PNAE, foi uma conquista tardia, devido à burocracia e a resistência por parte do
município, principalmente pela falta de parceria. Com a conquista do selo, o
empreendimento fornece alimentação para 90% das escolas da região. Futuramente o
empreendimento pretende certificar sua unidade de produção de polpa de fruta e
implantar um abatedouro, também certificado.
Em relação à Economia Solidária, nas palavras do presidente do empreendimento,
afirma não ser possível se desenvolver no Rio Grande do Norte sem o apoio do Estado:
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“grande parte dos recursos vêm desses órgãos, sem eles não poderíamos obter
financiamentos na produção e nem conseguir pagar o preço justo para o agricultor” 57. Por
outro lado, ele critica o Estado por barrar o crescimento desses empreendimentos com a
burocracia, com a preocupação na arrecadação de imposto do que com a qualidade do
produto, pela falta de incentivo e de oferecer recursos para o capital de giro do
empreendimento.
A COOPAPI atua na região Oeste do RN ao beneficiar, em especial, o mel dos
produtores apícolas do Território do Sertão do Apodi. O objetivo é unir as comunidades
apícolas desse território e comercializar diretamente a produção de mel ao consumidor
final. A COOPAPI alcançou bons níveis de organização e de infraestrutura, agregando
valor ao o mel produzido pelos 279 associados ao empreendimento. Entre os produtos
beneficiados, a COOPAPI embala o mel, tanto em saches quanto em garrafas, e utiliza o
mel para produzir produtos de higiene pessoal, como sabonetes, cremes hidratantes e gel
de barbear (Figura 23).
Figura 23 (a, b, e) –Produtos beneficiados a parti do mel na COOPAPI

a)

b)

c)

a) Óleo hidratante produzido artesanalmente com mel pela COOPAPI;
b) Sabonetes feitos artesanalmente a partir da essência do mel;
c) Mel engarrafado comercializado pela COOPAPI.
Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Fotos do autor.

A agregação de valor ao mel, só foi possível graças as parcerias com alguns
projetos da UFRN, o financiamento realizado junto à Fundação BB e alguns cursos do
PRONATEC. O valor final do produto é bem superior ao produto in natura, por exemplo.
A COOPAPI é um empreendimento solidário de grande porte, composto por 279
associados, não só produtores de mel, mas de cajucultores, de artesões, holericultores,
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beneficiados e vendidos nas feiras locais e em alguns pontos de comercialização, do
próprio empreendimento (Figura 24).
Figura 24 (a, b, c) – Ponto de comercialização da COOPAPI e seus demais produtos

a)

b)

a) “Bodega Terra Firme” são
comercializados os produtos
beneficiados pela COOPAPI;
b) Produtos beneficiados a partir da
produção de caju da COOPAPI:
Cajuína e castanha de caju;
c) Artesanato
produzido
e
comercializado pela COOPAPI.

c)
Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2014. Fotos do autor.

O empreendimento realiza reuniões com os seus associados, porém de cunho mais
prático para decidirem preços, as condições de produção de cada segmento produtivo e o
uso coletivo dos equipamentos disponibilizado pela COOPAPI, como carros,
pulverizador, descaroçadeira e todos os instrumentos para a coleta do mel. Nas reuniões
ocorrem mobilizações políticas, a fim de incentivar os associados a superarem as
dificuldades apresentadas pelo empreendimento, principalmente no tocante a assistência
técnica. Outros pressupostos são a autossustentabilidade, na perspectiva orgânica e
agroecológica, para melhorar a qualidade de vida do associado e do consumidor, fazendo
jus a certificação dos seus produtos.
Percebemos nos empreendimentos de beneficiamento a solidariedade somente no
momento da compra e dos recursos oferecidos aos associados. Apesar de garantir aos
camponeses relações sociais e de produção mais justas, inclusive de apoio e incentivo
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financeiro, estes não participam das tomadas de decisões mais gerais do empreendimento,
constituindo-se parte da realidade. Na outra ponta, da comercialização desses
empreendimentos de beneficiamento, se cria um mercado cativo pelo Estado, pelos seus
programas de compras institucionais, recrutando esses empreendimentos a uma relação
de dependência, não dando as devidas condições para se inserirem no mercado de forma
autônoma e independente no mercado.
Assim, a Economia Solidária apresenta forte dependência do Estado para a sua
reprodução e funcionamento. O Estado precariza a assistência técnica e cerceia o crédito
para esses produtores associados, mas na outra ponta minimiza os problemas comprando
parte da produção, ou seja, insere esses associados em ciclo vicioso de produção e venda,
sem o fazer perceber que estas práticas impossibilitam o desenvolvimento e a autonomia
das atividades solidárias. Em outro aspecto, a dimensão organizacional e social dos
empreendimentos de beneficiamento não contribuiem com o rompimento de correntes
individualistas, mantendo algumas ações hierárquicas capitalistas. Sendo assim, essas
ações estão na contramão da perspectiva de alguns autores, tais como Corragio (2005),
Singer (2002) e França Filho (2001), quando tratam da Economia Solidária enquanto
alternativa ao capitalismo, pois fica restrita e dependente aos incentivos do Estado.

5.4.3 Os Empreendimentos de Assistência Técnica

Os empreendimentos de assistência técnica, concorrem a chamadas públicas
institucionais e, a partir desses projetos e seus financiamentos, prestam serviços de
assistência técnica, principalmente em assentamentos rurais. São projetos, em sua
maioria, de assistência técnica, de “combate à seca”, de fomento à agroecologia,
organização social e implantação de tecnologias sociais, apresentando, entre os seus
associados, um corpo técnico de agrônomos, assistentes sociais, zootecnistas, técnicos
agrícolas, administradores e pedagogos, responsáveis na elaboração e execução dos
projetos nas áreas rurais.
Em termos gerais, o objetivo desses empreendimentos é prestar assistência técnica
qualificada e desenvolver ações socioeducativas para a melhoria na organização,
produção, comercialização e qualidade de vida dos agricultores e produtores rurais
assentados, suprindo suas necessidades e a precária assistência técnica prestada pelos
órgãos oficiais do Estado. Dessa maneira, pelas parcerias, projetos e convênio, esses
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empreendimentos começam a se estruturar e investir na formação técnica e melhoria
produtiva dos assentamentos da região.
A Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER),
apesar de possuir escritórios em 153 dos 167 municípios do RN (EMATER, 2013), não
atende plenamente suas áreas rurais. Os assentados contemplados por projetos dos
empreendimentos de assistência técnica, nas entrevistas realizadas, reclamaram da
ineficiência dos serviços prestados e, sobretudo, da falta de regularidade, uma vez que o
assentado precisa de ações continuadas para acompanhar a sua produção.
Na fala do técnico agrícola Leomar, colaborador da Cooperativa de Assistência e
Serviços Múltiplos ao Desenvolvimento Rural (COOPERVIDA), clarifica a importância
da atuação desses empreendimentos ao afirmar: “a falta de estrutura da EMATER, nos
permitiu que nos tornássemos parceiros na assessoria técnica, atendendo aqueles
municípios que, provavelmente a EMATER não conseguiria atender ou desenvolver um
bom trabalho dada a sua pouca estrutura” 58. Para tanto, a parceria acontece com a
execução de vários projetos, seja de editais federais, estaduais ou até mesmo municipais,
por meio do MDA, da ASA e o programa RN Sustentável.
Dentre os projetos que mais beneficiaram esses empreendimentos, elencamos o
projeto Dom Helder Câmara 59, o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), o Programa
Uma Terra e Duas Águas (P1+2) e de projeto de financiamento técnico e social da
agricultura familiar, via PETROBRÁS. Além da atuação na execução desses projetos,
esses empreendimentos solidários de assistência técnica realizam a elaboração e emissão
da DAP para o agricultor, elaboração da documentação para o PRONAF, para o programa
Mais Alimento, bem como dos mercados institucionais PAA e PNAE, segundo Leomar 60.
Nesse panorama dos projetos, os empreendimentos de assistência técnica realizam
ações produtivas, sociais e organizacionais nos assentamentos rurais do RN,
implementando projetos de convivência com a seca, por meio da construção de cisternas
do modelo comum e do modelo calçadão, possibilitando ao agricultor a disponibilidade
de água, não só para a sua produção, como também para as suas atividades diárias. Todo
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projeto Dom Helder Câmara desenvolve ações estruturantes para fortalecer a Reforma Agrária e a Agricultura
Familiar no semiárido nordestino. Surgiu de um acordo de empréstimo firmando entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrário (FIDA), a fim de beneficiar
6 estados da Região Nordeste: Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piaui. (PROJETO DOM
HELDER CÂMARA, 2011).
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o processo de implementação da cisterna é feito pelos técnicos do empreendimento e
acompanhado pelos agricultores beneficiados (Figura 25).
Figura 25 (a, b, c) –Implantação de cisterna realizado pela COOPERVIDA

a)

b)

c)

a) Preparação do terreno para a implantação da cisterna no assentamento São Francisco,
assessorado pela COOPERVIDA;
b) Cisterna implementada no assentamento Soledade pela COOPERVIDA;
c) Bombas d’águas adquiridas pela COOPERVIDA, pelos dos projetos aprovados, para
implementar nos diferentes assentamentos da região do Alto Oeste.
Fonte: Arquivo COOPERVIDA, 2012.

Além das cisternas, esses empreendimentos de assistência técnica atuam na
implementação de quintais produtivos, levando nova maneira de produzir aos assentados,
consorciando em pequena área a produção do assentado e a criação de animais, a fim de
obtenção de produção agroecológica, tanto animal quanto vegetal. Os quintais produtivos
são estruturados a partir da doação de mudas ou de sementes, muitas vezes contempladas
nos projetos, para que o assentado possa incorporar esse novo modelo de produção ao seu
meio e fortalecer técnicas sustentáveis (Figura 26).
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Figura 26 (a, b, c) – Quintais produtivos, mudas e hortas doadas pela TERRA
LIVRE

a)

c)

b)
a) Quintais produtivos desenvolvido
pela
TERRA
LIVRE
no
assentamento Santa Rita, em
Mossoró;
b) Mudas de Cajueiros, adquiridas
pela TERRA LIVRE, para doação
nos assentamentos da região;
c) Horta orgânica implementada pela
TERRA LIVRE no assentamento
Bella Vista, em Mossoró.

Fonte: Arquivo Terra Livre, 2013.

A Cooperativa de Assistência Técnica e Gerencial para o Desenvolvimento
Sustentável (TERRA LIVRE) constitui-se em empreendimento de assistência técnica,
contribuindo para o fortalecimento da produção agrícola no Rio Grande do Norte, em
especial, na região Oeste. Nesta região, os empreendimentos de assistência técnica
implantaram o sistema de mandala na produção dos assentados, no intuito de fomentar a
cultura sustentável, pois a produção em círculo diversifica a atividade agrícola, e cada
anel é composto por determinado tipo de cultivo e no centro, criam-se peixes ou aves
(Figura 27).
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Figura 27 (a, b) – Sistema de plantação em Mandala na área rural de Apodi

a)

b)

a) Agricultores do assentamento Moacir Lucena (Apodi/RN), associados a
TERRA LIVRE, ajudando na implantação do sistema de cultivo em Mandala;
b) Agricultores do assentamento Moacir Lucena (Apodi/RN), finalizando o
processo de irrigação e adubagem da parte externa do sistema de Mandala;
Fonte: Acervo TERRALIVRE, 2013.

De maneira ampla, observamos que os empreendimentos de assistência técnica
impõem novos sistemas produtivos e melhores condições para a reprodução social dos
assentados, dada a sua fragilidade social, econômica e técnica. Esses projetos, trazem
significativas melhorias para a qualidade de vida dos assentados, embora apresentem
nuances antagônicas em sua relação com os assentados ao analisarmos sua estrutura
organizacional.
Em termos organizacionais, nesses empreendimentos, os agricultores não
precisam se associar. Os associados aos empreendimentos são de fato o seu corpo técnico,
ou seja, os seus colaboradores que ganham por atividade em cada projeto. Sendo assim,
os assentados são beneficiados por projetos, a partir das suas demandas, seja na
necessidade de água, irrigação, de manejo do solo, comercialização, atividades
agroecológicas, dentre outras assistências produtivas. Os empreendimentos buscam se
adequar as linhas dos editais que concorrem.
As reuniões realizadas por esses empreendimentos visitados envolvem somente
seus técnicos para balanço e planejamento do andamento das atividades de cada projeto,
bem como para elaborarem propostas para novos editais abertos. Isso reflete a forte
dependência desses empreendimentos para com o Estado, uma vez que todo o seu
funcionamento só se realiza a partir da concorrência em projetos. A partir dos recursos
dos projetos aprovados, se dá a manutenção dos empreendimentos, responsável pelo
pagamento do seu quadro técnico, dos investimentos nas sedes, dos carros adquiridos e
da operacionalização dos projetos nos assentamentos.
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Nessa estrutura, verificamos a inserção de novos mecanismos enfraquecendo as
relações solidárias. Apesar da dinâmica produtiva incorporada nos assentamentos por
esses empreendimentos, com a preocupação ambiental, a construção de relações
horizontais no âmbito técnico e produtivo, além de toda a preocupação com a certificação,
viabilidade financeira e oficinas de formação de práticas agrícolas sustentáveis, há uma
permanência dos problemas relacionados a autonomia e ao desenvolvimento desses
assentados.
Em nossas visitas técnicas aos assentamentos beneficiados pelos projetos desse
empreendimento de beneficiamento, constatamos que a dinâmica produtiva e a
implementação dos projetos são pontuais e complementares a lógica dominante, não
apresentando acompanhamento após o termino dos projetos. Na visão dos associados ao
empreendimento, os projetos significam ganhos financeiros, as relações entre seus
colaboradores, os camponeses, são de fato capitalistas, pois grande parte dos recursos
captados é para o pagamento dos técnicos e para a manutenção do empreendimento.
Os ganhos sociais, muitas vezes, não vêm acompanhados de ganhos econômicos
para os assentados, pois é necessário beneficiar não só no âmbito da produção, mas todo
o seu conjunto (distribuição, comercialização e consumo). Assim, muitos projetos têm
execução pontual, com irrisórios rebatimentos no desenvolvimento das potencialidades
locais, pois não atrela-se a relações solidárias, ou seja, de mecanismos que fortaleçam
esses pequenos camponeses assentados, em contraposição à lógica e competição desigual
do mercado. Em quase sua totalidade, muitos assentados beneficiados por esses
empreendimentos desconhece a Economia Solidária e a implementação dos projetos
produtivos, muitas vezes, está dissociado das reais necessidades dos assentados.

5.5 Rupturas e Permanências da Economia Solidária Potiguar

As constatações anteriores, permite-nos evidenciar as fragilidades institucionais
da Política Nacional de Economia Solidária. Como estratégias de reprodução social,
deveria permitir o desenvolvimento socioeconômico, fortalecendo a geração de trabalho
e renda nas áreas rurais do RN, como instrumento de emancipação e integração dos seus
empreendimentos pelo território, assim como ocorrer com as redes solidárias. No entanto,
a referida política realiza-se pela necessidade de maiores ganhos financeiros, a fim de
complementar

a

renda

familiar

ou

dos

colaboradores,

comandantes

dos

empreendimentos.
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Para tanto, com a perspectiva financeira evidenciada aos poucos, os
empreendimentos solidários tornam-se funcionais ao capital, perdendo sua característica
emancipatória, da luta pelas mudanças, incorporando de fato a contenção das
desigualdades e contradições no campo. A baixa remuneração e os baixos ganhos
econômicos permeiam todos os empreendimentos solidários, representando a
manutenção das condições precárias nas relações de trabalho, além da figura do
atravessador, permanecendo nessa “renovada” forma de produção da Economia Solidária.
Chamamos atenção para a palavra renovada, porque muitos dos assentados
desconhecem os princípios e valores da Economia Solidária; nem ao menos sabem que
foram autodenominados assim ou que estão inseridos no cadastro da SENAES, como
integrantes de empreendimentos econômicos solidários. Nas áreas visitadas, permanece
a denominação Cooperativa ou Associação, certas denominações da Economia Solidária
ainda não foram absorvidas, demonstrando que os “novos” princípios econômicos ainda
precisam ser construídos conjuntamente e socialmente aos empreendimentos, a partir de
formações pedagógicas que devem inserir esses princípios desde o processo de
implementação do empreendimento.
Como alternativa à produção capitalista, os empreendimentos de economia
solidária não consolidam-se como movimento emancipatório. De forma contraditória,
dependem fortemente das políticas e decisões econômicas do Estado e demais
instituições, dificultando as ações dos empreendimentos desde a produção, pela
dependência de projetos e parcerias produtivas, até a comercialização, pelos mercados
institucionais, com preços ditados por regras estritamente capitalistas. Com a atuação do
Estado, a Economia Solidária fragilizou-se enquanto movimento político e social, na luta
pelo direito à cidadania, por melhores condições de trabalho e superação das
desigualdades. Na realidade nacional, 88% dos empreendimentos, carecem de
formalização adequada; 61%, de comercialização adequada; 58%, de acesso ao crédito; e
62%, de acesso ao conhecimento (SIES, 2013).
Somada essas contradições, acrescenta-se a dimensão ambiental, pois na realidade
do RN não é levada em consideração. Verificamos principalmente, na realidade dos
assentamentos rurais, a utilização de adubos e fertilizantes químicos e rações balanceadas,
com vista a potencializar a produção. As práticas agroecológicas foram de projetos
executados junto aos empreendimentos solidários, alertando os assentados para a
produção sustentável, a partir de sistemas produtivos consorciados. Porém, muitas vezes,
a implantação desses sistemas, foge à capacidade técnica e financeira dos assentados.
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Não

obstante,

alguns

empreendimentos

que

souberam

aproveitar

as

potencialidades locais, partindo da organização social em rede, embora de ordem
regional, conseguiram suscitar desenvolvimento econômico e recuperar assentados de sua
condição de vulnerabilidade social, com inovações nas formas de produção e organização
do trabalho, apesar de não se livrarem do processo de concorrência capitalista e das ações
de tutelamento por parte do Estado, acrescentado de produção individual, em detrimento
da coletiva.
Dessa maneira, a Economia Solidária do Rio Grande do Norte, tem caminho
complexo e contraditório, por não ter capacidade de reafirmar a nova organização
produtiva, sobretudo, alternativa ao modelo econômico vigente. A Economia Solidária
complementa as desigualdades capitalistas, criando e mantendo novos mecanismos de
equilíbrio e controle das massas para a reprodução ampliada do capital. Em relação a
realidade rural, grande parte dos assentados estão marginalizados do processo de
modernização do campo e em condições produtivas desiguais, principalmente quanto a
inserção da produção no mercado.
Ademais, por concebermos o espaço geográfico como instância social,
percebemos que a materialidade ensejada pela Economia Solidária, que nele se produz,
se dá pelos usos do território, no qual foi a natureza desses usos que condicionou o nosso
entendimento das relações sociais gestada nos assentamentos rurais na configuração
territorial do RN. Partindo desse entendimento, percebemos que a Economia Solidária
não se dá de forma isolada, inserindo-se no contexto maior da dinâmica social, econômica
e política brasileira, tendo no processo de reestruturação capitalista e acumulação flexível
do capital, com as profundas transformações no mundo do trabalho, suas bases para a
consolidação.
No contexto brasileiro, a Economia Solidária constitui-se pela atuação dos
movimentos sociais frente as transformações capitalistas, ganhando força política e
apresentando distintos usos do território. O território no contexto dos agentes sujeitados,
se converte em abrigo pelo seu uso, em contraposição aos vetores da globalização e a
atuação coorporativa do capital, que converte o território em recurso, evidenciando as
desigualdades socioterritoriais do país, principalmente no meio rural do Nordeste
brasileiro, marcado pela presença do latifúndio, das oligarquias e de setores densamente
tecnificados, sujeitando e explorando os camponeses, sejam eles donos dos meio de
produção ou não, estejam organizados em empreendimentos solidários ou não.
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No Rio Grande do Norte, dada a sua posição periférica, todas essas transformações
e modernização técnica da agricultura se instaurou sem romper com a estrutura social
desigual e marginal, que marca historicamente suas áreas rurais. Dessa maneira, a
Economia Solidária, incentivada pelo estado, não alterou o contexto de subordinação
destes camponeses, apenas complexificou as relações e trouxe novos mecanismos de
subordinação, mantendo-os subjugados indiretamente aos ditames assistencialistas do
Estado, dos interesses do capital e dos grandes proprietários rurais locais. Tal fato, apesar
do território como abrigo servir de contenção para a simples reprodução desses
trabalhadores rurais, suas relações produtivas dependem de outras relações subjacentes,
principalmente as capitalistas, fazendo com que se imponha a subordinação dos
empreendimentos solidários, em suas dimensões econômicas, laborais sociais e políticas,
aos atores hegemônicos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para além da configuração territorial da Economia Solidária no território do Rio
Grande do Norte, do qual revelamos a materialidade das ações e da atuação dos agentes
sociais envolvidos na dinâmica dos empreendimentos solidários potiguar, buscamos
evidenciar, nesse trabalho, a essência desse movimento, por meio das suas dimensões
política, produtiva, científica, social e organizacional, identificando as contradições, os
limites e as possibilidades dessas iniciativas como estratégia de reprodução dos
trabalhadores rurais norte-rio-grandense.
Partimos desse modo, do entendimento das formas, para processualmente
identificar os conteúdos e as dimensões basilares da Economia Solidária, no movimento
da totalidade. Identificamos a materialidade dos empreendimentos de economia solidária,
reveladora das desigualdades socioterritoriais, contidas em processo mais amplo e
complexo de redefinição econômica, dada a natureza contraditória, fragmentada e
desigual do território. Toda sua base material enseja uma dinâmica complexa das relações
políticas, produtivas, científicas, social e organizacional.
Em termos políticos, a Economia Solidária apresenta ordem histórica social,
gestada, em âmbito nacional, pela atuação dos movimentos sociais de caráter popular,
frente a exacerbada precarização das condições e relações de trabalho, do desemprego,
da informalidade, em termos gerais da desestruturação funcional do trabalho, em especial
na década de 1980, com a crise do modelo de acumulação fordista e o desenvolvimento
da reestruturação capitalista, caracterizada pela aplicação de políticas neoliberais, fluidez
de capital via globalização e da abertura dos mercados comercial e financeiro,
contingenciamentos do Estado, regulação econômica e adoção de base técnica produtiva
mais avançada.
Tais transformações no mundo do trabalho, emergiu na sociedade diferentes
movimentos sociais, muitas vezes invisibilizados pela literatura dominante, tais como o
movimento extrativista, quilombola, feminista e dos trabalhadores sem-terra que, dentre
outros objetivos, buscavam autoafirmação na sociedade, pelo seu direito de se
reproduzirem enquanto tal. Para tanto, lutavam por formas alternativas de produção
horizontais e pelo seu desenvolvimento social, em especial a partir das iniciativas
econômicas solidárias de livre cooperação e solidariedade entre si, para além da economia
capitalista, garantindo a reprodução nesse processo. Em meio a sua diversidade popular,
a Economia Solidária ganhou força política, se constituindo como Política Pública,
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apresentando maior reconhecimento dado seu processo de oficialização junto ao Estado
e, consequentemente, de sua difusão nacional.
A Economia Solidária expandiu-se a partir da criação da Secretária Nacional de
Economia Solidária (SENAES), em 2003, no Governo Lula, juntamente com a adoção de
um conjunto de políticas sociais de combate à fome e a pobreza. Porém,
contraditoriamente, são mantidas pelo Estado as políticas macroeconômicas neoliberais.
Nessa lógica, a Economia Solidária perdeu sua autonomia no processo de
desenvolvimento social, incorporando lógica complementar de acumulação do capital,
reorganizando o território a partir de novos usos hegemônicos, não viabilizando a
reprodução dos seus associados e sua auto-organização.
Essa dimensão institucional, dado o caráter capitalista do Estado, inseriu a
economia solidária no processo de reprodução ampliada do capital, pois o uso do território
é dado pela dualidade na sua dimensão produtiva. Como abrigo, o território apresenta
formas tradicionais de reprodução social, a partir de práticas solidárias e coletivas de
produção, e, como recurso, é subjugado pelas novas e variadas formas de exploração, seja
pelo Estado ou pelo desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Desse modo, o
Estado atuou de forma a acirrar o contexto de subordinação e desigualdade dos
camponeses.
A dualidade posta confrontou as reais possibilidades de transformações
socioeconômicas contidas nos princípios da economia solidária. Na dimensão cientifica,
muitos teóricos acreditavam que a economia solidária fosse capaz de criar um mercado
protegido, alternativo à realidade capitalista, que se desenvolveria a tal ponto de superálo. Nessa perspectiva, vários pressupostos em torno da Economia Solidária foram
sistematizados, buscando o entendimento da sua conceituação, das suas diferenças
teóricas com o cooperativismo e o terceiro setor, em especial da sua proposta de
desenvolvimento, das suas potencialidades locais, estratégias de reprodução, além da
responsabilidade ambiental contida nos seus princípios.
Todavia, reconhecemos que a produção do conhecimento em torno da economia
solidária se constitui, principalmente pelo caráter ideológico e das aspirações dos seus
teóricos, resgatando as tradições e experiências históricas dos socialistas utópicos. No
entanto, a articulação da Política Nacional de Economia Solidária é muito incipiente,
apresentando fragilidade não só da ineficiência das ações, mas também de transformação
do contexto econômico e social do país, do qual a Economia Solidária não conseguiu
reverter a desregulação e marginalização funcional do trabalho, sobretudo no meio rural
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brasileiro, onde a reestruturação produtiva agrícola criou mecanismos de subordinação
das relações solidárias, permeiando os agricultores tradicionais.
Nessa realidade, as aspirações ideológicas de alguns teóricos vão de encontro aos
críticos que não acreditam na consistência da mudança pela Economia Solidária, que se
dá de forma pontual e complementar à lógica produtiva dominante de acumulação do
capital, mantendo esses trabalhadores como reserva de mão-de-obra, extraindo sua maisvalia, seja na forma tradicional de exploração do trabalho não pago, diante de contatos de
trabalho, seja pelas novas formas do trabalho excedente contido nas mercadorias
produzidas nas bases solidárias, expropriado por meio da monopolização do território e
do mercado, sujeitando os trabalhadores solidários ao processo de acumulação de capital.
Nessas condições de subordinação, a Economia Solidária acaba prejudicando a
dimensão social, ou seja, os seus associados, sofrendo com a face mais perversa das
transformações capitalistas, frente às precárias relações de trabalho, mantendo as
desigualdades sociais, a vulnerabilidade social e a marginalização, principalmente dos
camponeses pesquisados neste trabalho.
Nos moldes em que a Economia Solidária foi implementada, em especial no Rio
Grande do Norte, dado seu caráter normativo, favoreceu, principalmente, às oligarquias,
os latifundiários e os detentores do capital, em geral, pois ao invés de inserir vetores de
emancipação e desenvolvimento social, impôs mecanismos de controle e marginalização,
mantendo a subordinação dos agricultores familiares associados.
Em relação à dimensão organizacional, a incompreensão dos princípios e valores
solidários e a falta de legitimidade social tornaram as práticas solidárias, inclusive no
âmbito institucional, bastante variáveis. A autogestão, por exemplo, muitas vezes não se
dá no coletivo dos trabalhadores associados como deveria ser, mas restrita à diretoria ou
às lideranças dos empreendimentos. Isso reflete a descontinuidade das ações formativaspedagógicas, pois os projetos implementados acabam desarticulando as relações
associadas ou se transformando, a ponto de perderem suas características, o que faz com
que todo esse processo de dependência impossibilite a ampliação e aprofundamento das
organizações solidárias.
A preocupação com a dimensão organizativa da Economia Solidária personificase nos fóruns nacionais, estaduais e municipais de Economia Solidária, principalmente
por sua relação com as lideranças políticas, os trabalhadores e os movimentos sociais.
Apesar de apresentarem caráter meramente indicativo, esses fóruns buscam concretizar a
democratização no processo de tomada de decisão, reafirmando como espaços coletivos
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para as demandas políticas, uma vez que os pressupostos teóricos e valorativos da
Economia Solidária são incorporados de forma parcial nas ações públicas do Estado.
Fugindo a essas dimensões, reconhecemos que a Economia Solidária apresenta
dimensão não mensurável, empreendida pelos camponeses que vivem o tempo lento do
meio rural. A Economia Solidária não se realiza somente pela prática econômica, é válido
reconhecê-la como economia plural, desdobrando-se numa concepção mais ampla de
multiplicidade de estratégias de reprodução, inclusive articuladas a relações nãomonetárias, gestadas nos assentamentos rurais para além do mercado. São relações nãomonetárias que partem do agir racional, pois a produção não apresenta conteúdos
valorativos, mas sociais, éticos, solidários e cooperativos.
Nesse sentindo, a elaboração desde trabalho não evidencia a fundo essas relações,
pois na análise territorial do Rio Grande do Norte, amplitude do nosso recorte espacial,
estas relações não se sobressaem. Essas relações são experimentadas no âmbito do lugar,
embora de modo específico em algumas áreas, do qual conseguimos mensurá-las em
nossas atividades de campo e contextualiza-las em nossas análises empíricas, pontuandoas em meio às complexas relações que a economia solidária envolve, entrelaçando os
associados, o mercado e o Estado.
Nessa conjuntura, as respostas às problematizações deste trabalho são
coerentemente encontradas a partir dessas dimensões, possibilitando-nos averiguar as
ações políticas e os diferentes usos do território, por meio das funções, formas e
contradições da economia solidária. Constatado as possibilidades e o caráter desigual e
contraditório da Política Nacional de Economia Solidária, desvelamos os rebatimentos
dessa política no território do Rio Grande do Norte, que apresenta vertiginoso
crescimento quantitativo dos empreendimentos, principalmente no último mapeamento
realizado, em 2013, pela SENAES, identificando um salto de 816 para 1.158
empreendimentos, em detrimento do crescimento qualitativo, do aprimoramento das suas
ações e do fortalecimento de suas estratégias de reprodução.
No Rio Grande do Norte, a Economia Solidária é constituída normativamente pelo
Estado. Pelas ações da SENAES o governo do RN operacionaliza a Política de Economia
Solidária por meio do Programa Desenvolvimento Solidária, ação de responsabilidade da
Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS). Com isso, após
o primeiro mapeamento da SENAES, em 2007, o governo passou a fomentar as
associações e cooperativas reconhecidas no RN, por meio das ações desse programa,
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sobretudo no meio rural, devido à grande quantidade dessas associações e cooperativas,
agora travestidas de empreendimentos solidários.
Em meio à pluralidade dos empreendimentos solidários rurais, para melhor
apreensão da realidade, criamos algumas tipologias dos empreendimentos encontrados e
destacamos a complexidade das relações sociais estabelecidas interna e externamente.
Consideramos três tipologias: os empreendimentos agropecuários, formados por
camponeses familiares, os quais buscam fortalecer a sua produção e obter melhores
ganhos no mercado, com relações solidárias, mais justas e simples; os empreendimentos
de beneficiamento que, por meio de um mercado justo, adquirem grande parte da
produção dos empreendimentos anteriores e a beneficia, acessando assim maiores
mercados, via relações solidárias mescladas com relações capitalista, principalmente no
tocante aos trabalhadores no beneficiamento da produção, ou seja funcionários; e os
empreendimentos de assistência técnica que, pelos projetos governamentais buscam a
viabilidade técnica e produtiva desses agricultores, apesar de se destacarem por relações
de cunho capitalista.
De forma mais avançada, averiguamos no território do Rio Grande do Norte, as
ações solidárias articuladas em rede. Neste trabalho, os entendemos pela constituição dos
círculos de cooperação no território que, diferentemente dos empreendimentos
analisados, a rede solidária cooperativa apresenta elevado nível de organização, se
constituindo como ação estratégica, rompendo com o caráter setorial da política, ao
articular diversos pontos do território e diferentes agentes sociais na sua dinâmica,
evidenciando, de fato, uma organização coletiva e autônoma entre os trabalhadores rurais.
Na constituição da rede, é notório o esforço por parte dos trabalhadores, dos
diversos empreendimentos solidários envolvidos, na busca pela manutenção e
organização da rede, a partir das relações horizontais e solidárias, sem a presença de
hierarquias. Porém a realidade é complexa, daí porque os princípios e valores da
Economia Solidária se tornam difíceis de se efetivarem; eles não seguem a racionalidade
econômica dominante, mas esta racionalidade os influenciam e atua de modo a
desintegrar alguns nós da rede solidária. Porém, os ideais e a atual formação das redes
solidárias, constitui-se como ação comum, trazendo cooperação e coesão necessárias para
gerar relações mais solidárias entre os integrantes das redes. No entanto, as ações do
estado, muitas vezes, não favorecem o processo das redes solidárias, precarizando a plena
constituição e a sua reprodução social, ao normatizar e regular suas ações em determinado
território, tal como observarmos no estudo da Rede Xique-xique, no Rio Grande do Norte.
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De fato, a Rede Solidária Xique-xique constitui-se como alternativa à organização
dos pequenos produtores no Rio Grande do Norte, principalmente na região do Alto Oeste
potiguar, onde apresenta efetivos ganhos nas relações sociais de produção, na autonomia
dos trabalhadores associados, na minimização da subordinação destes ao mercado
capitalista e no exercício da autogestão dos empreendimentos solidário e, também, da
rede como um todo. Por outro lado, alguns agentes que atuam hegemonicamente, a
exemplo do Estado e das empresas, apresentam papéis específicos e distintos nos Círculos
de Cooperação da rede, redefinindo os usos do território e tornando-se elementos
desarticuladores da rede ao normatizar e impor exigências que fogem dos processos
econômicos, sociais e políticos da economia solidária.
Frente a essa complexidade, da atuação dos vários agentes sociais, representado
pelo Estado, pelas empresas, pelas agroindústrias, pelo mercado, de forma geral, e pelos
agricultores, reconhecemos que as possibilidades de discussão, pesquisa e produção do
conhecimento, em torno da economia solidária, não se esgota nesse trabalho, tão pouco
envolve todo o temário invisibilidado e institucional do movimento econômico solidário.
As constatações são aspirações das nossas leituras e da operacionalização da teoria
adotada, apesar das adequações para a realidade estudada, não abarcando a totalidade. O
processo de totalização dessa realidade é sempre inconcluso, o que nos fez priorizar um
dado conjunto de atores e temas.
Acreditamos que seria necessário pensar ainda a perspectiva de desenvolvimento
adotada, a pedagogia da produção associada, os pressupostos da autogestão, a dimensão
de gênero nesse contexto, o papel das tecnologias sociais como alternativa técnica para
estes pequenos produtores e, principalmente, o papel do Estado. Porém, nossa formação
e aspirações teóricas foram direcionadas para outros contextos, ou seja, a dimensão
territorial da economia solidária, a partir dos seus usos, a grande reveladora dos problemas
dessa Política Pública. A partir disso, esta política deveria incorporar o caráter territorial,
diante da diversidade da realidade destes empreendimentos.
Para além da análise puramente crítica, almejamos que esta dissertação subsidie a
compreensão das políticas públicas, destacando não apenas o aumento do número de
empreendimentos econômicos solidários, mas, também, da perspectiva emancipatória. É
preciso que o Estado, também, invista em ações formativas solidárias, a partir dos
preceitos que Corragio (2005) e Singer (2002) denominam de “pedagogia da autogestão”,
levando em consideração a instrução formal dos agricultores ou dos seus associados, e
ampliando e aprofundando as ações solidárias, dando caráter de continuidade nos
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programas e projetos desenvolvidos no meio rural, trilhando caminhos para além da
política setorial e compensatória. A Economia Solidária deve ser uma política indutora
de novo modelo de desenvolvimento e não, pura e simplesmente, direcionadas para a
manutenção e sujeição dos seus associados, convertendo-se em uma forma de resistência.
Nessa perspectiva, as Políticas Públicas precisam se aproximar mais da realidade,
diminuindo as contradições das ações apresentadas pelo Estado no momento de
implementação de programas e políticas. Por outro lado, os empreendimentos solidários
precisam buscar maior autonomia, gestando, embora de forma embrionária, algumas
medidas de desenvolvimento, tal como destacamos a autonomia das redes solidárias no
Rio Grande do Norte, do qual apresentam novas formas de organização, bem como de
fortalecimento solidário, não apenas como política pública, mas como prática de
desenvolvimento territorial, econômico e social.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA
Leandro de Castro Lima
Prof. Dr. Celso Donizete Locatel
Os usos do território no Rio Grande do Norte a partir de
empreendimentos rurais de economia solidária

DISCENTE
ORIENTADOR
TÍTULO DA
DISSERTAÇÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
Empreendimentos Solidários
Data: ____/_____/_______.
I – IDENTIFICAÇÃO:
Nome do entrevistado: ____________________________________________________.
Nome da Propriedade: ____________________. Município: ______________________.
Denominação da Associação: ______________________________________________.
Qual o principal objetivo da associação: ______________________________________.
Região de abrangência: ___________________________________________________.
II – HISTÓRICO:
Quais fatores motivaram a criação do empreendimento solidário?

Ano de fundação: ___________________________.
Além dos associados, o empreendimento recebeu a colaboração de algum órgão ou
instituição para se organizar e implantar sua infraestrutura?

O empreendimento recebeu ou recebe algum tipo de incentivo da prefeitura ou de outras
instituições financeiras para a sua implantação?
( ) Sim. ( ) Não. Se sim, de que forma?

Com quantos produtores/associados o empreendimento iniciou suas atividades?

Quais as exigências do empreendimento para a filiação dos produtores/associados?
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III – CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Número atual de associados em 2014: _______________.
Há algum critério utilizado para classificar os associados?
Com quais produtos a associação opera?
Compra de associados:
Venda para associados:
Qual a capacidade de armazenamento do empreendimento?
Qual é a quantidade média, por safra, da produção comercializadas?
O empreendimento tem funcionários? ( ) Sim. Quantos? _____. ( ) Não.
Permanentes: ______. Temporários: _____.
Qual o faturamento das sobras do empreendimento?
IV – SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS
Assistência técnica: ( ) Sim ( ) Não. Se sim, quais profissionais atuam?
Comercialização da Produção: ( ) Sim. ( ) Não.
Aquisição de Insumos: ( ) Sim. ( ) Não.
Aquisição de mudas e sementes: ( ) Sim. ( ) Não.
Aquisição de implementos agrícolas: ( ) Sim. ( ) Não.
Aquisição de máquinas agrícolas: ( ) Sim. ( ) Não.
Outros: ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, quais?
V – PERSPECTIVAS DO EMPREENDIMENTO
Quais os principais projetos do empreendimento?
Qual a situação do empreendimento atualmente em relação aos órgãos de financiamento
e assistência técnica?
Quais as perspectivas do empreendimento em relação a produção atual?
O empreendimento tem planos para aumentar o número de associados?
Quais as principais dificuldades que o empreendimento está enfrentando?
Existem medidas especificas que estão sendo implementadas para buscar resolver os
problemas de comercialização da produção?
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O empreendimento participa de Políticas Institucionais, PAA ou do PNAE?
( ) Sim. ( ) Não.
Se sim, desde quando? ______.
Com quantos associados? _____________. Entrega quais produtos: ________________.
Qual a visão do empreendimento em relação a economia solidária?

Observações:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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DISCENTE
ORIENTADOR
TÍTULO DA
DISSERTAÇÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
Camponeses Associados
Data: ____/_____/_______.
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome do entrevistado: ____________________________________________________.
Município onde está localizado a propriedade: _________________________________.
Tipo de produção: _______________________________________________________.
Local de residência do produtor e da família: __________________________________.
Nível de escolaridade: ____________________. Idade: __________________________.
II – CARACTERIZAÇÃO
Área da unidade produtiva do produtor associado?
Situação de acesso da unidade produtiva?
( ) Própria ( ) Arrendada ( ) Outra. Qual? ________________________________.
Como você teve acesso a unidade produtiva?
( ) Compra ( ) Herança ( ) Projeto de governo ( ) Outra. Qual? ________________.
Tipo de mão-de-obra utilizada?
No Plantio: ( ) Familiar ( ) Empregados Permanente ( ) Empregados Temporários
Nos tratos culturais: ( ) Familiar ( ) Empregados Permanentes ( ) Empregados
Temporários.
Na colheita: ( ) Familiar ( ) Empregados Permanentes ( ) Empregados Temporários.
Desde quanto trabalha na produção?
Quais os motivos que levaram a ser associar a um empreendimento solidário?
Qual estímulo teve?

241

Quantas pessoas trabalham ou ajudam na propriedade?
Familiares: _____________.
Assalariados: ___________. Permanentes: _______. Temporários: _______.
Parceiros: _________.
Quem presta assistência técnica? O empreendimento solidário colabora?
III – NÍVEIS TÉCNICOS
Possui irrigação? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, de qual tipo?
Possui trator? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, quantos?
Utilizam financiamento bancário? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, para quais culturas?
Alguns equipamentos utilizados fazem parte do empreendimento?
( ) Sim. ( ) Não. Se sim, quais?
Tem planos de ampliação da área cultivada?
IV – VISÃO DO PRODUTOR/ASSOCIADO
É beneficiário de algum programa social? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, de qual programa?
______________________________________________________________________.
Além do empreendimento, participa de algum programa de entrega de produtos aos
mercados institucionais? ( ) Sim. ( ) Não. Se sim, de qual? ( ) PAA. ( ) PNAE. ( ) Do
Leite. ( ) Outro. Qual? ___________________________________________________.
Qual sua visão sobre a economia solidária?
Quais mudanças podem ser destacadas antes e depois de se tornar associado ao
empreendimento?
Quais as dificuldades ainda enfrentadas?
O que deveria ser feito para melhorar essa realidade?
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DISCENTE
ORIENTADOR
TÍTULO DA
DISSERTAÇÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTAS
Secretárias
Data: ____/_____/_______.
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome do entrevistado: ____________________________________________________.
Função: _______________________________________________________________.
Tempo na função: _______________________________________________________.
II – OBJETIVOS
Quais os objetivos propostos pela Secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da
Assistência Social?

Os objetivos vêm sendo atingidos plenamente? Caso contrário, explane sobre as causas
que impedem a realização desses objetivos.
Houve algumas mudanças (qualitativa ou quantitativa) na organização dos agricultores
com a implementação do “Programa Desenvolvimento Solidário”?

Quais os avanços e dificuldades enfrentadas por esse programa?

III – DOS RECURSOS E DO FUNCIONAMENTO
Além dos recursos do Governo Federal, existe algum repasse do estado para o programa?
Quais as maiores dificuldades que a secretária enfrenta?
Na sua visão, existe problemas no desenvolvimento da Economia Solidária potiguar? Se
sim, quais são e como podem ser solucionados.
Como a secretária vem atuando para mudar essa realidade?
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Quantos empreendimentos vêm sendo assistidos pela SETHAS?
De que forma os empreendimentos acessam os recursos ou são beneficiados pelas ações
da secretária?
A secretária dispõe de um corpo técnico para atender os empreendimentos? Em caso
negativo, existe parcerias com outras secretárias? Em caso positivo, quais são e como se
dá a atuação desse corpo técnico?
Quais são as perspectivas da secretária?

OBSERVAÇÕES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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