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RESUMO 

 

ENTRE A FÉ, A FAMILIA E A POLÍTICA: 
A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DOURADOS/MS 

 

Magda Luiza Mascarello 

Orientadora: Prof. Dra. Liliana Porto 

 

RESUMO 

 

A Economia Solidária vem crescendo no Brasil, tanto em número de participantes nos 
chamados empreendimentos econômicos solidários, quanto em iniciativas do Estado e estudos 
acadêmicos. O objetivo da presente monografia é investigar as significações deste fenômeno 
social na organização específica que existe no município de Dourados/MS, tomando como 
ponto de partida a narrativa dos sujeitos que o constroem ao mesmo tempo em que dele 
participam. Trata-se de uma reflexão sobre os significados imbricados nas relações cotidianas 
das pessoas que participam da rede de economia solidária da cidade, onde acontecem os 
processos de interação, assumindo a etnografia e o registro de memória e trajetórias de vida 
como método de pesquisa a partir da observação participante e de entrevistas realizadas com 
seus agentes. A monografia está dividida em dois blocos. No primeiro encontra-se uma 
síntese das principais teses sobre a temática, as bases teórico-metodológicas que sustentam o 
trabalho e as implicações científicas, éticas e políticas das escolhas do pesquisador e do 
contexto da pesquisa. No segundo bloco se tece uma reflexão sobre o material recolhido na 
etnografia e nas entrevistas, mostrando as definições possíveis para o fenômeno estudado 
segundo os agentes entrevistados, as aproximações significacionais entre esta e alguns 
princípios cristãos e uma discussão em torno da materialidade da economia solidária a partir 
das coisas que são produzidas, comercializadas, consumidas e descartadas, mediando relações 
sociais, moralidades, pertencimentos e hierarquizações.  
 

Palavras-Chave: Economia Solidária. Memória. Trajetórias.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da década de noventa o Brasil assiste à emergência de um novo 

fenômeno. Em diversas regiões do país aparecem grupos e organizações sociais que se 

autodenominam ou recebem de outros o nome de Economia Solidária. Tratam-se de pequenos 

coletivos que se ocupam de pensar e ensaiar alternativas para geração de trabalho e renda e 

que defendem que a maneira como o fazem aponta para a transformação do modelo 

econômico. A partir de mudanças nas relações de trabalho e de reflexões e normatizações 

específicas sobre a produção, a comercialização, o consumo e o descarte de resíduos essas 

pessoas acreditam alcançar paulatina e definitivamente a superação do sistema capitalista.  

Rapidamente, este fenômeno encontrou ressonância nas empresas geridas por 

trabalhadores, entre os intelectuais, nas ações das igrejas, nas organizações do terceiro setor e 

também no Estado. Diversas teorias foram surgindo e/ou se reordenando para explicá-lo, 

algumas endossando sua prática como revolucionária, outras apontando para seus limites e 

caracterizando-o como instrumental de flexibilização de trabalho segundo os interesses do 

capital. Praticamente todas, porém, localizando as condições favoráveis à sua emergência na 

acentuada crise do mercado de trabalho da mencionada década, somada às mudanças 

importantes nas políticas de bem-estar social e às transformações nas dinâmicas dos 

movimentos sociais. Ambos posicionamentos, favoráveis e contrários, pautando-se na 

contraposição entre capitalismo e socialismo, localizando a economia solidária em um 

gradiente que ora se aproxima mais deste, ora daquele.  

No espaço estatal, passada quase uma década de seu aparecimento e depois de 

diversas iniciativas de políticas públicas desenvolvidas em estados e municípios, se estabelece 

em âmbito nacional no primeiro mandato do Governo Lula com a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES), fundada em junho de 2003, vinculada ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

Neste universo, a Rede de economia solidária em Dourados/MS, que é o objeto da 

pesquisa aqui apresentada, ocupa um lugar relevante, uma vez que está inserida em diversas 

organizações a nível nacional, contou durante oito anos com importantes ações da prefeitura 

municipal através da Secretaria da Assistência Social, além de proporcionar a circulação de 

moeda própria no comércio local, dispor dos serviços de um banco comunitário e constituir 

uma organização que abrange a produção, comercialização, consumo, plano de formação e 

sistema de créditos financeiros para os empreendimentos cooperativos. Um espaço, portanto, 
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onde podem ser encontrados, simultaneamente, o movimento social, o terceiro setor e o 

Estado, articulando-se e desenvolvendo conjuntamente ações sob a mesma denominação: 

economia solidária. Lugar onde se misturam e entrecruzam temas como trabalho, pobreza, 

economia, moralidades, conhecimento, políticas públicas, instituições.   

Olhando para este universo, o que aqui se objetiva é refletir a economia solidária da 

cidade a partir das relações cotidianas de seus agentes e das significações que delas emergem. 

As perguntas que levaram ao desenvolvimento desta investigação surgiram durante uma visita 

à organização em anos anteriores e estão baseadas na busca de respostas não encontradas nas 

teorias sobre a temática conforme fora acima citado. Afinal, se os empreendimentos de 

economia solidária de Dourados surgem para suprir o desemprego que existe na cidade e 

gerar renda - conforme apontam tais teorias, bem como os relatórios municipais e jornais que 

circulam na região - e, uma vez que este projeto nem sempre resulta rentável, o que faz com 

que as pessoas permaneçam participando dos grupos e da rede de organizações? Por que não 

partir em busca de novas alternativas econômicas? Outra questão remete à política pública 

municipal: quais os elementos responsáveis pelo aparente sucesso das ações da 

Superintendência de Economia Solidária de Dourados? O que faz com que os gestores 

públicos se dediquem em tempo integral, incluindo horários que não são de expediente, na 

efetivação desta política? O que é e significa “economia solidária” para os agentes que dela 

participam em Dourados? 

Para respondê-las, adotou-se aqui a etnografia e registro de memória e de trajetórias 

de vida como método investigativo. Uma perspectiva teórico-metodológica que incide tanto 

no trabalho de campo quanto, posteriormente, na análise do material coletado e na escrita do 

texto antropológico, compreendido no escopo deste trabalho como resultado de contextos 

dialogais configurados a partir da relação pesquisador-pesquisados.  

As implicações científicas, éticas e políticas das escolhas e do contexto da pesquisa, 

bem como o referencial teórico-metodologico que a sustenta, é o tema do primeiro capítulo. 

Nele são descritos de forma detalhada os motivos que levaram à definição do objeto e 

objetivos do trabalho aqui apresentado e minhas inserções prévias no universo investigado 

que influenciaram em seu desenvolvimento.  

Em seguida, busco as definições possíveis de economia solidária dadas pelos seus 

próprios agentes a partir dos argumentos e enredos com os quais constroem suas narrativas. 

Definições estas que apresentam pontos de encontro, como será trabalhado no terceiro 

capítulo, e que remetem a aproximações entre significações mobilizadas na economia 
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solidária de Dourados e a fé cristã como caminho para a liberdade total e definitiva, para um 

devir utópico que, ao mesmo tempo, mobiliza elementos de um passado mítico centralizado 

em um modelo de comunidade pautado no altruísmo.   

O quarto capítulo traz uma discussão em torno da materialidade da economia 

solidária a partir das coisas que são produzidas, comercializadas, consumidas e descartadas, 

mediando relações sociais, moralidades, pertencimentos e hierarquizações.  

Durante todo o trabalho encontra-se a centralidade do diálogo como potencial de 

conhecimento em suas múltiplas dimensões: entre pesquisadas e pesquisadora, desta com a 

teoria antropológica, de ambos com os contextos local, regional e nacional que interagem com 

o universo investigado.  O texto que segue, nesse sentido, é tão somente um elo dialogal de 

uma temática que tem outros tantos, unidos em uma mesma trama hermenêutica. 
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2. CAPÍTULO I - QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 

A antropologia é a disciplina dos artesãos, 
microscópica e detalhista e que reconhece, na sua 
prática cotidiana, a temporalidade das explicações. 

(PEIRANO, 1992, p. 15) 

 

A economia solidária é um fenômeno social recente no Brasil1, cuja visibilidade vem 

crescendo significativamente, tanto na esfera social, econômica e política, quanto em sua 

definição como temática de investigação acadêmica. Esta, por sua vez, na maioria dos casos 

tem apresentado uma reflexão feita ora em seu aspecto mais institucional enquanto relação 

com o Estado através de estudos das políticas públicas nacional e nos entes federados, ora 

macro-estrutural, onde as análises empíricas e/ou formulações teóricas estão em vista de 

pensá-la e avaliá-la como uma forma de organização do trabalho potencialmente – ou não – 

capaz de inverter/transformar a estrutura do modo de produção capitalista.  

Compreender a organização de economia solidária localizada na cidade de Dourados, 

exige situá-la nesse contexto mais amplo, tanto de relação com as políticas públicas, quanto 

com a academia, uma vez que se trata de uma experiência que tem diversas ramificações e, 

como é comum em casos semelhantes, sua organização está simultaneamente com um pé no 

Estado através da ação da Superintendência Municipal de Economia Solidária ligada à 

Secretaria de Assistência Social do município, e outro no movimento social assessorado pelo 

terceiro setor, que conclama “outro mundo é possível” à sombra das discussões que vêm 

sendo pautadas nas diversas edições do Fórum Social Mundial2.  

Estado e movimentos sociais não são compreendidos aqui exclusivamente como 

termos que se contradizem e disputam espaço, mas trata-se também de  sinalizar que entre um 

e outro há diversos deslocamentos e articulações que não apenas definem os rumos das 

políticas públicas da área - e consequentemente da discussão de direitos que está no escopo da 

economia solidária, tanto no campo do trabalho como da chamada inclusão social – mas 

constituem um fenômeno específico onde os diferentes agentes da economia solidária de 

Dourados se organizam, estabelecem interações sociais, pensam suas ações, criam uma rede 

                                                           
1
 A expressão “Economia Solidária” foi usada pela primeira vez por Paul Singer em 1996 como um projeto de 

governo para a prefeitura de São Paulo na campanha de reeleição de Luiza Erundina. O artigo que continha a 
expressão foi publicado no Jornal Folha de São Paulo em 11 de junho deste ano e levava o título: Economia 
Solidária contra o desemprego. (Cf. MOTTA, 2010, p. 3). Outras nomenclaturas são encontradas: Economia 
Popular Solidária, Economia Social, Socioeconomia Solidária, etc. Neste trabalho usaremos sempre a 
denominação criada por Singer.  
2
 Sobre a relevância das discussões estabelecidas nas diversas edições do Fórum Social Mundial no processo de 

consolidação da Economia Solidária no Brasil ver PEREIRA, 2011.  
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de significações que constantemente redefine e normatiza suas práticas e estabelecem formas 

específicas de se relacionar com a alteridade.  

Da mesma forma, Estado e movimentos sociais não são tomados aqui como 

determinantes das relações estabelecidas no campo estudado. Entende-se que outros aspectos 

precisam ser analisados, aspectos estes que aparecem no cotidiano vivido e pensado pelos 

grupos e indivíduos, em suas trajetórias de vida e na narrativa das memórias recolhidas na 

pesquisa de campo.  

A opção por refletir estas questões, imbricadas nas relações cotidianas onde 

acontecem os processos de interação dos agentes da economia solidária de Dourados, e não os 

marcos institucionais e macro-sociais do fenômeno, e a etnografia e o registro de memória e 

trajetórias de vida assumidas aqui como método investigativo, são escolhas que colocam 

importantes questões do fazer antropológico e que precisam ser sinalizadas e discutidas. 

Tais questões remetem a perspectivas teórico-metodológicas que fundamentam em 

primeiro lugar o estudo e a investigação empírica e, posteriormente, a escrita do texto 

etnográfico e que estão, o tempo todo, intrinsecamente ligadas ao lugar e experiência do 

pesquisador durante a investigação. Aspectos da relação da economia solidária com o Estado, 

com os movimentos sociais e com a conjuntura sócio-econômica podem ser apreendidos a 

partir de um contexto específico de análise, compreendido como relacional e dialógico, onde 

os processos de interação pesquisador-pesquisados contribuem na construção do 

conhecimento. Relações nem sempre estabelecidas com o claro objetivo do conhecer, muitas 

vezes permeadas pela amizade e confiança, pela intencionalidade política ou, até mesmo, pela 

coincidência de valores e crenças, conforme será discutido a seguir.  

Uma vez que essas relações vão sendo transformadas em texto etnográfico emergem 

outros problemas relativos à transcrição e ao uso das falas contidas nas entrevistas realizadas 

durante o trabalho de campo para compor a escrita antropológica - já que estas são sempre 

extraídas de seu contexto enunciativo de origem - e às influências desse texto na vida dos 

agentes e no fenômeno investigado, uma vez que depois de concluído para eles retorna 

carregando em si o estatuto de reflexão científica. 

Neste capítulo, diversas das teorias já existentes sobre economia solidária são 

sintetizadas e essas questões sobre o fazer antropológico são problematizadas e discutidas, 

estabelecendo os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a investigação que segue 

e fundamentam suas proposições. Nos capítulos posteriores serão apresentadas as reflexões 

em torno do material acumulado na pesquisa de campo.  
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2.1  As teses sobre Economia Solidária 

 

A literatura sobre economia solidária, seja ela nas ciências sociais ou econômicas, 

ora de teor mais normativo e militante, ora mais institucional e empírico, apresenta uma 

construção conceitual que passa por múltiplas interpretações, com variações significativas em 

sua delimitação tanto semântica, quanto hermenêutica. Em inúmeros casos inclusive, 

militância e academia se interpenetram e confundem, produzindo uma teoria que imprime um 

novo conjunto de regras e normas que incidem na construção de sentidos de práticas 

cotidianas dos diferentes agentes da economia solidária, influenciando diretamente suas 

organizações. Os agentes são classificados, comumente, em três categorias: empreendimentos, 

que são os grupos de produção, consumo e/ou crédito; assessoria, geralmente militantes 

pertencentes às chamadas entidades de apoio a esses empreendimentos, em sua maioria do 

terceiro setor e da universidade; e gestores públicos, os técnicos e profissionais que estão na 

condução das políticas públicas de economia solidária nos três entes federados. Conforme 

aponta Motta:  

Uma característica importante deste mundo é que nele todas as práticas (e 
freqüentemente é essa mesmo a palavra usada) devem estar de acordo com os 
princípios da ES [Economia Solidária], mesmo que não estejam relacionadas com 
atividades econômicas. O julgamento sobre o que as pessoas fazem, inclusive sobre 
seu próprio comportamento, passam por serem consideradas solidárias ou não. Isso é 
importante porque “ser solidário” é aquilo que se acredita que as pessoas “devam 
ser”. 
[...] 
As três categorias – empreendimento, assessoria e gestor público – são carregadas 
simbolicamente e determinam expectativas sobre o comportamento dos agentes, a 
partir das quais suas práticas são julgadas.  (MOTTA, 2010, p.12 e 206)  

 

Alguns autores têm destacado a importância de se conhecer a trajetória das pessoas 

engajadas na economia solidária, especialmente seus principais teóricos, e a forma como este 

processo de socialização pelo que passam os participantes está relacionado de forma direta 

com as teses sobre ela, produzidas no Brasil3. Um olhar atento sobre tais trajetórias permite 

perceber diferentes perspectivas e interpretações nos processos de engajamento dos agentes 

neste campo em suas múltiplas variações e nas proposições científicas por eles elaboradas.  

Bertucci (2010), ao tecer uma análise crítica da prática a nível nacional, tanto em sua 

identificação enquanto movimento social, quanto em sua relação com o Estado como política 

pública federal, reconhece duas interpretações recorrentes mobilizadas nas investigações 

sobre o tema. Para o autor, alguns estudiosos partem do questionamento das relações sociais 

                                                           
3 (Bertucci 2010, Lechat, 2004, Motta, 2004, por exemplo) 
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decorrentes dos processos de assalariamento e afirmam que o trabalho associado é uma 

estratégia política que resulta em uma prática de emancipação dos trabalhadores. Outros, por 

sua vez, se firmam na importância do pertencimento coletivo como desenvolvimento de auto-

estima e de sobrevivência.  

Também lançando um olhar sobre os esforços de explicação e justificação teórica da 

economia solidária, com uma perspectiva oriunda das ciências econômicas, Pereira (2011) 

sintetiza diversas pesquisas até então realizadas, classificando-as em quatro grandes e 

diferentes teses que mobilizam argumentos favoráveis e/ou contrários sobre este fenômeno 

social. Segundo a autora, 

Entre as teses favoráveis encontram-se: (i) a Economia Solidária enseja o 
socialismo; (ii) a Economia Solidária é uma forma de produção não-capitalista e 
plural que não aponta para a constituição de outro modo de produção; (iii) a 
Economia Solidária é uma política pública inovadora, de caráter republicano e 
orientada para o desenvolvimento.4 Já a tese contrária identifica a economia 
solidária como um conjunto de atividades econômicas precárias realizadas pelos 
trabalhadores historicamente excluídos das relações formais de trabalho; e a política 
pública federal de apoio a elas, como sancionamento perverso desta realidade5. 
(PEREIRA, 2011, p. 67) 
 

A primeira tese apontada pela autora reconhece a economia solidária como um 

embrião de modo de produção socialista e tem em Paul Singer, economista e atual secretário 

nacional de economia solidária, seu principal expoente. Singer compreende e identifica a 

prática como uma resposta à situação de pobreza resultante do desemprego e da crise de um 

sistema onde “não há lugar para todos”, que resulta na emergência de um cooperativismo 

autogestionário. Esse sistema mencionado pelo autor chama-se capitalismo e tem no Brasil 

sua máxima expressão de expropriação dos trabalhadores durante a crise do emprego no país 

que teve seu ápice na década de noventa. Para situar o cooperativismo autogestionário, ele 

retoma o cooperativismo revolucionário europeu do século XIX e identifica na emergência da 

economia solidária nos anos de crise, seu ressurgimento.  

O autor defende que a melhor estratégia de enfrentamento da crise é quebrar o 

isolamento social dos desempregados e criar redes de iniciativas coletivas de produção, 

favorecendo a cooperação e o intercâmbio e alcançando, desta maneira, o êxito de um modo 

de produção diferente, pautado nos princípios socialistas. Para que isso aconteça, é 

imprescindível ganhar espaço no aparelho estatal e na definição de políticas públicas e crescer 

em visibilidade para conquistar apoio da sociedade civil e ocupar as brechas deixadas pelo 

                                                           
4 Os autores favoráveis mais conhecidos são: Paul Singer, Luiz Inácio Gaiger, Marcos Arruda, Euclides Mance, 
José Luis Coraggio, Luiz Razeto, Genauto França Filho e Jean-Louis Laville. 
5 Os autores que fazem a crítica à economia solidária, entre outros, são: Zaperlon, 2003; Germer, 2006; Barbosa, 
2007; Menezes, 2007; Novaes, 2007; Castro, 2009. (cf. PEREIRA, 2011).  
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capitalismo a fim de condensar forças para a transformação social. A economia solidária 

aparece então, na perspectiva do autor, como uma “sementeira” de um novo modo de 

produção capaz de transformar a estrutura social.  

Em síntese, a questão central apresentada por Singer: 

é repensar o projeto socialista, conceber uma nova forma de socialismo aprendendo 
com os erros do socialismo real. Na maioria de seus escritos Singer trata destas 
questões e as formas autogestionárias de produção são vistas como um elemento 
importante para a preparação de um novo modo de produção que seria “capaz de 
competir com o modo de produção capitalista” (1998, p.182). A economia solidária 
é, então, vislumbrada como a formação de um novo modo de produção socialista, 
mas um tanto diferente do socialismo real que vigorou até agora. Para Singer, é 
preciso admitir que é necessário conservar o mercado, regulado e dirigido por 
entidades extra-mercado, mas isso depende da radicalização da experiência 
democrática” (LECHAT 2004, p. 215) 

 

Para que os trabalhadores dos grupos associativos possam engajar-se neste projeto 

revolucionário, Singer defende a necessidade de estabelecer uma “educação cooperativa” para 

a criação de novos pressupostos culturais de organização do trabalho, estimular a “crença nos 

valores centrais do movimento operário socialista: democracia na produção e distribuição, 

desalienação do trabalhador, luta direta dos movimentos sociais pela geração de trabalho e 

renda, contra a pobreza e a exclusão”. (LECHAT, 2004, p. 218, apud SINGER 1999 a). 

Insiste, portanto, na contínua reafirmação dos valores considerados democráticos e na 

elaboração de um projeto político-pedagógico para a produção solidária. 

É importante salientar que as proposições do autor, além de protagonizarem uma 

corrente teórica de caráter acadêmico-militantente, também participam da criação da própria 

economia solidária, não somente como tema de investigação científica, mas também como 

fenômeno social. Em um livro que se tornou marco na delimitação da economia solidária no 

Brasil, intitulado A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao 

desemprego, publicado em 1996, Singer afirma a existência da prática no país e reúne em um 

só lugar e sob um único nome, uma coletânea de artigos sobre diferentes experiências 

consideradas exitosas: a economia solidária. A partir deste momento está formado um campo 

de mobilizações sociais e de investigação acadêmica6, onde as iniciativas de geração de 

trabalho e renda de sindicatos, movimentos sociais, igrejas, empresas autogestionárias, 

governos e universidades passam a pertencer a um único e mesmo universo.  

 A segunda tese - a economia solidária como uma economia anti-capitalista e plural - 

parte da definição de “um conjunto de atividades econômicas diversas organizadas segundo 

                                                           
6 Lechat (2004), em um estudo referente à produção acadêmica sobre economia solidária, demonstra que Paul 
Singer é o autor mais citado nas pesquisas, tanto teóricas quanto empíricas.  
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princípios de cooperação, autonomia e gestão democrática” (PEREIRA, 210, p. 78), onde 

tem-se a primazia da solidariedade cooperativa sobre o individualismo utilitarista do mercado. 

Tem entre seus principais propositores Luis Inácio Gaiger, Genauto França-Filho e Jean-Luis 

Laville. Estes autores defendem que a economia solidária cria uma nova racionalidade 

produtiva que resulta em ganhos extra-econômicos além de gerar resultados materiais efetivos 

a partir da centralidade do trabalho e da afirmação de sua organização coletiva.  

É possível perceber nas proposições dos autores uma certa noção de eficiência 

imbricada nas práticas dos empreendimentos econômicos solidários7 que abre espaço para a 

satisfação das necessidades materiais e, ao mesmo tempo, socioculturais e ético-morais dos 

indivíduos e das coletividades, como uma forma de reprodução ampliada da vida.  

Uma das singularidades de Gaiger na produção teórica sobre a economia solidária foi 

o reconhecimento da presença e influência das chamadas entidades de apoio aos 

empreendimentos: 

Os projetos alternativos são apresentados como fazendo parte de um conjunto mais 
amplo sob o título “movimentos de base”. (...) Este movimento é visto como 
composto de três tipos de atividades, as questões culturais, a reapropriação dos 
espaços da vida cotidiana e as práticas econômicas alternativas, sob forma de 
autogestão e cooperação. (...) Para ele [Gaiger], o ganho destes projetos está na 
passagem de uma vida comunitária para uma prática cidadã vivenciada como uma 
“sociabilidade distinta” que modifica a visão de mundo e a compreensão da vida 
individual e coletiva onde a participação social torna-se um “valor intrínseco”.  
[...]  
Finalmente, o mérito destas experiências estaria no “ensaio de uma nova forma de 
convivência, de onde, aliás, estão emergindo formuladores e condutores das 
reivindicações populares” o que permite vislumbrar a implementação de políticas 
sociais inovadores. (LECHAT, 2004, p. 261).  

 
No entanto, ainda que os autores que defendem esta tese tragam para o cenário de 

produção acadêmica sobre a temática o caráter alternativo das iniciativas da economia 

solidária, e o fazem muitas vezes a partir de análises empíricas de experiências concretas, este 

alternativo remete mais a uma saída da condição de pobreza e de desemprego do que a uma 

postura ideológica de enfrentamento ao sistema capitalista. Mesmo assim, defendem que estas 

iniciativas ocupam os interstícios e lacunas da economia do capital e se organizam a partir de 

outra lógica, não mercantilista, que pode vir a resultar em um mercado de caráter não 

capitalista. Esta perspectiva vem sendo fundamentada no conceito de economia plural de Carl 

                                                           
7 “O conceito de empreendimento econômico solidário compreende as diversas modalidades de organização 
econômica, originadas de livre associação de trabalhadores, nas quais a cooperação funciona como esteio de uma 
eficiência e viabilidade. (...) Esses empreendimentos adotam, em proporção variável, arranjos coletivos na posse 
dos meios de produção, no processo de trabalho e na gestão do empreendimento, minimizando a presença de 
relações assalariadas. Mediante a socialização dos meios de produção e a autogestão, expressam uma inflexão da 
economia popular, de base doméstica e familiar, ou ainda, em alguns dos seus segmentos, uma reconversão da 
experiência operária do trabalho”. (GAIGER, 2009 a, p. 181) 
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Polanyi onde “pode-se identificar três lógica nas economias reais: a não-monetária, fundada 

no princípio da domesticidade e da reciprocidade; a não mercantil, fundada no princípio da 

redistribuição; e a mercantil à qual corresponde o princípio da oferta e da demanda” 

(PEREIRA, 2010, p. 87); e nas teorias da reciprocidade, principalmente Laville e França 

Filho, que recuperam o “dom” maussiano8 e o introduzem na teoria reconhecendo-o como 

motor e performador das alianças estabelecidas nos empreendimentos, e destes entre si, como 

o elemento que as sela, simboliza, garante e permite a existência e a participação no campo da 

economia solidária, abrindo espaço, ao mesmo tempo, para vivências profundamente coletivas 

e eminentemente individuais.  

O paradigma do dom não nega a existência de nenhum desses dois momentos, o da 
individualidade e o da totalidade, mas se recusa a tomá-los como dados. Tomando 
como ponto de partida a inter-relação generalizada entre as pessoas, e perguntando 
como é que são gerados, concreta e historicamente, os dois momentos opostos – o da 
individualidade e o da totalidade – o paradigma do dom toma este último ( o 
simbólico e o político) como operador privilegiado, ou melhor dizendo, específico 
da criação do vínculo social. (CAILLÉ, 2002, p. 144) 

 

As duas teses aqui assinaladas são as mesmas que defendem as políticas públicas de 

economia solidária em suas diversas variações, sempre como ações estatais de caráter 

inovador, republicano e democrático, orientadas para o chamado desenvolvimento social.  

A tese que faz a crítica à economia solidária, identificando-a com formas precárias 

de ocupação dos trabalhadores e o reconhecimento público e oficial do desassalariamento, 

fundamentam-se em algumas proposições da teoria marxista clássica e concentram-se, 

segundo Pereira (2011), principalmente na análise e contraposição aos argumentos de Paul 

Singer compreendidos aqui como induções de um significado de economia solidária 

dissociado de sua realização concreta e empírica nos empreendimentos econômicos 

existentes.  

A mesma autora, recorrendo à obra de Barbosa (2007), menciona a subordinação e 

flexibilização das relações de trabalho alçadas à condição de política pública nacional, como 

uma forma de difusão da cultura do auto-emprego que acaba por legitimar o trabalho informal 

                                                           
8
 O elemento de discordância com relação a essas proposições não remete exatamente à teoria de Marcel Mauss 

no ensaio sobre o dom, e sim, ao recorte que dela é feito por esses autores. Ao que nos parece, este fundamenta-
se unicamente no princípio da reciprocidade entendendo-o com uma certa romantização das relações 
estabelecidas. Enquanto para Mauss (1950), a dádiva como um fato social total reúne pessoas e grupos que 
intercambiam bens e que, se de um lado produzem sentimentos de amizade, pertencimento e comunhão, de 
outro, tais presentes são também trocados a partir do princípio da rivalidade e do antagonismo, reunindo ao 
mesmo tempo e num mesmo feixe de relações, desinteresse e obrigação. Nesse sentido, assumimos a relevância 
das discussões do autor no reconhecimento de virtudes das quais as coisas que circulam são portadoras e da 
incidência das mesmas nas relações e sentidos produzidos e vividos por determinados coletivos conforme será 
retomado e trabalhado posteriormente, no quarto capítulo deste trabalho.  
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e, nesse sentido, nada tem do suposto caráter renovador apontado pelas teses acima citadas. 

Para a autora, economia solidária é tão somente um aprofundamento da crise neoliberal da 

década de noventa, cujas possíveis soluções são assumidas pelo terceiro setor, com apoio 

institucionalizado do Estado a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), e que acabam por flexibilizar e precarizar as relações trabalhistas. Portanto: 

 
Longe de apontar para o socialismo, a Economia Solidária “responde 
adequadamente às contemporâneas necessidades do processo mais geral de 
dominação que lhe serve”. Ela se apresenta como tentativa de inserção dos 
trabalhadores no contexto da precarização do trabalho, o que é necessário para a 
reprodutividade imediata daqueles. A argumentação sobre as suas virtudes, no 
entanto, ao desconsiderar as condições mais concretas de sua emergência e 
desenvolvimento, contribui para o consenso do novo ordenamento do capital e para 
a passivização da luta dos trabalhadores. (PEREIRA 2010, p. 97 apud BARBOSA, 
p. 192)  

 

Sem o intuito de desconsiderar as importantes contribuições teóricas dos autores 

mencionados para a compreensão do campo que vem sendo denominado economia solidária, 

é importante observar que as quatro teses sintetizadas por Pereira (2011), e mesmo as duas 

perspectivas indicadas por Bertucci (2010) - tanto favoráveis à prática, quanto contrárias -  

tomam como ponto de partida a clássica dicotomia capitalismo versus socialismo/comunismo, 

ainda que um e outro comumente apareçam como sinônimos plurais. A economia solidária é 

mostrada sempre com diferentes gradientes, em trânsito entre um e outro, conforme a 

interpretação do pesquisador e as características empíricas específicas do material, local ou 

grupo investigado.  O ponto de partida destas pesquisas, tomado enquanto unidades 

dicotômicas, além de assimetrias e hierarquizações, traz em si o risco de ler o fenômeno 

investigado a partir de concepções substancialistas de elementos que se contrapõe, resultando 

em comparações e generalizações tão somente compreendidas no contraste, perdendo-se pelo 

caminho investigativo as complexidades e singularidades da economia solidária e de suas 

diversas manifestações.  

Motta (2004; 2010), em perspectiva antropológica, busca um olhar sobre o fenômeno 

mencionado a partir da observação dos agentes, de suas práticas e representações, assumindo 

como método a pesquisa etnográfica em um primeiro momento em grandes eventos realizados 

em 2003, ano em que é criada a SENAES e, em seguida aprofundando sua análise a partir da 

observação do processo de mapeamento dos empreendimentos econômicos solidários9 

                                                           
9 “O mapeamento consistia em realizar um levantamento de informações sobre Empreendimentos Econômicos 
Solidários, com a aplicação de um questionário, cujo conteúdo procurava mostrar aquilo que o GT [Grupo de 
Trabalho] Mapeamento considerou como as principais características que precisavam ser conhecidas. Os 
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realizado no Rio de Janeiro em 2005. Dialogando com a mencionada dicotomia, a autora traz 

um conjunto de elementos fundamentais para a compreensão da economia solidária, tais 

como: as compreensões que estão em torno do termo solidariedade, as normatizações das 

práticas dele derivadas, os rituais e simbologias utilizados nos eventos, as ações do Estado 

como forma não apenas de intervenção, mas também de constituição das práticas 

consideradas pertencentes ao campo, etc. No entanto, sua abordagem permanece no âmbito 

das ações estatais e de seus desdobramentos e o cotidiano dos agentes pouco é apreendido, e 

quando o é, trata-se de grandes personagens do Estado e da academia ou então das pessoas 

recrutadas para contribuir no processo do mapeamento. Ainda assim, vale ressaltar que suas 

contribuições são valiosas para a compreensão da economia solidária e várias delas serão 

retomadas durante este trabalho. 

No entanto, o que se pretende ao analisar a economia solidária na experiência 

circunscrita na cidade de Dourados é estabelecer um diálogo com seus agentes e, a partir do 

método etnográfico de investigação e do registro de memórias, compreender as tramas de 

significações nas quais as pessoas estão imbricadas. Estas são tecidas com os fios que se 

desprendem das influências e desconfianças oriundas das teorias sintetizadas e das ações do 

Estado acima citadas, mas também incluem muitos outros elementos neste enredo que provém 

de suas trajetórias de vida, seus deslocamentos, das relações que estabelecem e da maneira 

como reconstroem no presente e no diálogo com o pesquisador, a memória dos fatos que até 

então viveram como participantes da Rede de Economia Solidária da cidade.  

 

2.2 Proposições teórico-metodológicas 

 

Desde a viagem inaugural de Malinowski às Ilhas de Trobriand, no extremo leste da 

Nova Guiné, o empreendimento antropológico está intrinsecamente ligado ao trabalho de 

campo e à observação participante. Influenciado pela perspectiva evolucionista e preocupado 

com as “sociedades em vias de extinção”, o pesquisador aventura-se na busca do exótico e 

propõe a etnografia como metodologia de apreensão da diferença, como um caminho 

potencial para “estabelecer um contorno firme e claro da constituição tribal e delinear leis e 

padrões de todos os fenômenos culturais” (MALINOWSKI, 1921[1978], p. 23). Pode-se até 

discordar de algumas posturas do autor, mas é consenso na literatura que a etnografia, desde 

então, assumiu o lugar de fundamento da teoria antropológica e foi inserindo novas e 

                                                                                                                                                                                     

questionários deveriam ser preenchidos a partir de entrevistas realizadas por agentes treinados, no locais de 
funcionamento do EES [Empreendimento Econômico Solidário]”. (MOTTA, 2010, p. 102) 
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importantes questões na produção deste conhecimento, tornando-se a base a partir da qual 

emergem as abstrações teóricas que compõem seu campo de estudo. O método etnográfico vai 

paulatinamente assumindo um lugar não apenas como forma de coleta de dados para a análise, 

mas também como um meio a partir do qual se dá o processo de descoberta antropológica e 

abre possibilidades para um campo teórico que continuamente se sofistica. (cf. PEIRANO, 

1992). Método e teoria, desde então, imbricam-se mutuamente e estabelecem entre si relações 

de profunda interdependência.  

Posteriormente à preocupação que levou Malinowski à pesquisa de campo, que 

apontava para um fim próximo do objeto de estudo da antropologia em um período em que o 

mais importante era o estatuto científico da disciplina, veio a constatação de que os nativos 

não estavam fadados ao desaparecimento,  e sim,  como todos os grupos sociais, tendiam à 

transformação. Modificara-se então o próprio conceito de nativo e com ele a antropologia. As 

relações existentes entre as reorientações teóricas desta e as transformações pelas quais passa 

seu objeto de estudo são evidentes.  Reorientações não apenas conceituais, mas também 

reconhecidamente metodológicas e políticas.  

Entre os momentos importantes para a disciplina que ampliaram a reflexão e as 

transformações mencionadas, encontra-se o advento do modelo interpretativo na década de 

1960 que, ao deslocar a ênfase das investigações para a escrita do texto etnográfico, insere 

novas implicações ao fazer antropológico. A partir desse momento, torna-se relevante para os 

resultados da pesquisa a representação do processo investigativo e a experiência da estada do 

antropólogo em campo. Como sintetizou Marisa Peirano (1992, p. 7), para este modelo o 

desafio consiste em “refletir o que passou lá (out there; no campo), para o que se diz aqui 

(back here; na academia)”. 

Na análise da economia solidária de Dourados, entende-se que assumir, ainda que 

parcialmente as proposições do interpretativismo, tendo a etnografia como metodologia de 

produção de conhecimento e caminho para compreensão da diferença, traz diversas 

implicações ao fazer antropológico, uma vez que este método consiste na elaboração escrita 

de um texto a partir de uma experiência vivida pelo pesquisador em um contexto específico de 

interação social. Esta perspectiva inaugura não somente uma forma de escrever textos 

etnográficos, mas remete à relevância de se pensar o fazer do antropólogo durante a pesquisa 

de campo e as interações ali estabelecidas, bem como a forma como esta é fixada 

posteriormente em um texto.  
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Neste sentido, compreende-se aqui que não se pode tomar as impressões etnográficas 

apenas como intelectualmente passíveis de interpretação. É preciso considerar os impactos 

que elas provocam na personalidade do etnógrafo e os vínculos comunicacionais que se 

estabelecem, tanto no trabalho de campo, quanto com a teoria acadêmica, antes e depois da 

elaboração do texto, o que faz do processo investigativo uma atividade eminentemente 

complexa. Conforme aponta Marisa Peirano:  

Na antropologia a pesquisa depende, entre outras coisas, da biografia do 
pesquisador, das opções teóricas da disciplina em determinado momento, do 
contexto histórico mais amplo e, não menos, das imprevisíveis situações que se 
configuram no dia-a-dia no local de pesquisa, entre pesquisador e pesquisados. 
(PEIRANO, 1992, p. 9) 
 

Esta postura investigativa que abre espaço privilegiado às relações estabelecidas na 

pesquisa de campo, se de um lado estabelece uma gama de possibilidades de compreensão, de 

outro abriga alguns riscos à pesquisa e à produção da descrição etnográfica. Porto (2007) 

identifica como primeiro perigo o ocultamento da experiência do pesquisador em campo e as 

relações estabelecidas com os indivíduos e grupos que lá estão como se estes processos de 

interação não fossem relevantes para as conclusões antropológicas. Por outro lado, contentar-

se com a mera descrição de tais experiências como se a própria estada em campo bastasse 

para identificar a “visão de mundo” do Outro e legitimar os resultados da pesquisa como 

simples reflexos da uma teoria pré-estabelecida, também é inviável. A autora propõe um 

terceiro caminho investigativo possível, que se pretende adotar no olhar etnográfico lançado 

em Dourados. Trata-se do reconhecimento dos problemas e desafios de relações dialógicas 

nas suas diversas dimensões. Nas palavras da autora: 

Creio, contudo, que uma terceira opção é mais interessante: aquela que reconhece os 
problemas do diálogo – tanto com os pesquisados quanto com a comunidade 
acadêmica, e o próprio diálogo interno – em que concepções de mundo distintas se 
contrapõem, a maneira como este processo de contraposição é produtor de 
conhecimento. Tal opção, por sua vez, exige que se considere o trabalho de campo 
como um locus da produção de conhecimento, sendo este diretamente relacionado e 
dependente daquele. Em outras palavras, não haveria um conhecimento 
antropológico “objetivo”, quando se entende por objetivo o ser independente das 
condições em que é produzido. A meta da reflexão disciplinar não é nem apenas 
descrever a experiência de campo, nem utilizá-la como ilustração para teorias 
antropológicas já consolidadas. (PORTO, 2007, p. 14) 
 

Trata-se, portanto, de assumir a dialogia como método de construção do 

conhecimento, o que implica reconhecer o trabalho de campo e as relações nele estabelecidas 

como possibilidade constante de abertura e criação, uma vez que estas são também 

características do diálogo, sempre compreendido enquanto enunciados, orais ou escritos, que 

surgem em contextos históricos, culturais e relacionais específicos.  
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Discussões relevantes sobre as características dos processos dialógicos são 

encontradas em Bahktin (1992) e suas análises literárias. Para ele, os enunciados enquanto 

pronunciações e textos contextualmente localizados e circunstanciados, refletem sempre as 

condições específicas e as finalidades de diferentes esferas da atividade humana e instauram 

singularidades comunicacionais. A partir destas, é possível apreender uma concepção de 

mundo que, para o autor, é resultado da comunicação, ou seja, de um complexo processo de 

criação verbal e, no caso da pesquisa acadêmica, também escrita.  

No momento exato em que é estabelecido determinado diálogo – que não está restrito 

à fala, mas contempla também a presença performática, os deslocamentos, a postura corporal, 

as manifestações das pessoas implicadas no ato comunicacional – não há separação rígida 

entre emissor e receptor, como se um fosse o agente e o outro, o passivo da ação. Ao 

contrário, todos os sujeitos que participam da interação carregam em si uma atitude 

responsiva ativa, tanto resultante dos enunciados que a precederam e que estão postos a 

âmbito dos significados compartilhados historicamente pela cultura, quanto frente às 

expectativas de possíveis enunciações vindouras. Isso gera o que o autor chama de 

encadeamento dialógico, onde cada enunciado é apenas um elo de ligação componente de um 

contexto dialogal sempre amplo, aberto, não-restrito e infinitamente passível de criação. No 

encadeamento dialógico, o ouvinte torna-se locutor, e vice-versa, e a compreensão comporta 

em si mesma uma resposta.  Segundo Bahktin: 

A compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para uma 
resposta (seja qual for a forma de sua realização). O locutor postula essa 
compreensão responsiva ativa: o que ele espera não é uma compreensão passiva que, 
por assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro, o que espera 
é uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução, etc. 
(...). O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o 
primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, 
e pressupõe não só a existência do sistema da língua que utiliza, mas também a 
existência dos enunciados anteriores – emanantes dele mesmo ou de outros – aos 
quais seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo de relação (fundamenta-
se neles, polemiza com eles), pura e simplesmente ele já os supõe conhecidos do 
ouvinte. Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados. 
(BAHKTIN, 1992, p. 291) 
 

Do mesmo modo, as manifestações dos sujeitos estudados estão diretamente 

relacionadas à presença e manifestações do próprio pesquisador em campo, que interage na 

busca de respostas às suas questões antropológicas. Esta relação se dá também, tanto no 

pesquisador quanto nos sujeitos pesquisados, com a cultura onde ambos estão imersos e com 

a sociedade da qual respectivamente participam, podendo inclusive, tratar-se da mesma 

sociedade e do mesmo grupo, como é o caso desta pesquisa. O que importa aqui é que são 



22 
 

sempre enunciados em interação com outras enunciações pronunciadas antes de seu início e 

com aqueles enunciados-respostas que virão depois de seu término, num infinito 

encadeamento dialogal. Tais relações com pré e pós enunciados são sempre relações com a 

alteridade, uma vez que na alternância dos sujeitos falantes o que há são manifestações de 

Outros, com os quais o locutor se relaciona, quando não de forma direta ou pessoal, através da 

intermediação da conjuntura cultural mais ampla. Vale salientar que o sujeito se pronuncia 

com as características de sua individualidade, mas sempre a partir de uma fala com e entre 

Outros, permitindo que os enunciados sejam analisados tanto em sua perspectiva individual, 

quanto coletiva, de forma que as histórias que são contadas pelas pessoas remetem a histórias 

e significados que pertencem e falam do grupo como um todo e, quando transformadas em 

textos etnográficos, dizem também da história e cultura do pesquisador. Os conteúdos dos 

enunciados - sejam eles dos informantes selecionados no trabalho de campo ou do 

antropólogo quando registrados no texto etnográfico -  são objetos de sentido que remetem a 

tramas de significações compartilhadas por determinados coletivos aos quais pertencem.  De 

igual maneira, eles são sempre criações de algo que antes deles não existia, e apresentam um 

caráter inaugural e irreproduzível. Jamais como simples reflexo de algo pré-existente, mas 

criado sempre a partir deste, numa complexa trama de interações dialogais, onde alteridade e 

assimilação estão imbricadas mutuamente: 

A época, o meio social, o micromundo – o da família, dos amigos e conhecidos, dos 
colegas – que vê o homem crescer e viver, sempre possui seus enunciados que 
servem de norma, dão o tom; (...) Há sempre certo número de idéias diretrizes que 
emanam dos “luminares” da época, certo número de objetivos que se perseguem, 
certo número de palavras de ordem.  
(...) 
É por isso que a experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o 
efeito da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. É 
uma experiência que se pode, em certa medida, definir como um processo de 
assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das palavras da 
língua). Nossa fala, isto é, nossos enunciados (que incluem as obras literárias), estão 
repletos de palavras dos outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade 
ou pela assimilação, caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego 
consciente e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua própria 
expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos e modificamos. 
(BAKHTIN, 1992, p.313 e 314). 

 

Em um primeiro momento, os argumentos aqui mobilizados podem parecer uma 

defesa dos pressupostos pós-modernos surgidos na ciência como um todo e na antropologia 

mais especificamente a partir da década de 1980, e que põem no cenário da produção 

acadêmica uma certa crise em relação à posição privilegiada do autor diretamente relacionada 
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à “posição privilegiada do sujeito  moderno capaz de olhar o mundo todo do ponto de vista 

desse lugar pretensamente seguro, de verdade (Clifford; Marcus, 1986; Marcus; Fischer, 

1986)” (CARVALHO, 2001, p. 114). Sem embargo, ainda que estes argumentos permitam a 

permanência da crise quanto à posição de quem observa, refutam de igual maneira, o 

pressuposto de que esta é superada uma vez que a subjetividade do autor é introduzida no 

resultado final da investigação, tomando como pressuposto a incomensurabilidade de mundos, 

como no caso dos pós-modernistas. A partir das proposições bahktinianas sobre o diálogo, o 

que se defende neste estudo é que, para além da experiência do antropólogo no trabalho de 

campo, faz-se necessário superar a dicotomia entre alguém que observa e um “outro” que é 

observado. Aqui, acredita-se que o conhecimento se constrói em um encontro possível, 

sempre dialógico e interacional, de autoria compartilhada.  

Não se trata apenas de recuperar a importância do olhar do outro, mas de deslocar o 

foco da enunciação e assumir uma co-participação teórica, onde a re-presentação se  funde a 

a-presentação. Reconhecer as características plurais do discurso que não pertencem nem ao 

locutor, nem ao ouvinte, mas precisamente a um espaço que lhes é exterior e que caracteriza a 

relação do sujeito com a alteridade. Relação esta que produz conceitos de caráter híbrido e 

complexo uma vez que sua definição é sempre construída em dada situação conjuntural e 

dialógica específica. (cf. CARVALHO, 2001; SPIVACK, 2010).  

As histórias que são enunciadas durante o trabalho de campo, então, são sempre 

histórias intensamente pessoais – de “a-presentação” - , na mesma medida em que estão 

profundamente imersas na cultura coletiva – “re-presentação”. Das trajetórias dos indivíduos 

é possível apreender as dinâmicas do mundo social. As pessoas narram suas memórias 

engendradas no cotidiano de suas vidas e, no ato de narrar criam com o ouvinte um espaço de 

reflexão. Portelli (2010) chama a atenção para as narrativas orais como caminho para se 

acessar não somente acontecimentos centrais da história e da vida de determinado grupo, mas 

também os temas cruciais que mantêm sua unidade e identidade, uma vez que, ao contar sua 

história e a história de seu grupo os indivíduos refletem sobre sua própria identidade e sobre o 

lugar que ocupam na sociedade.  Para o autor: “se considerarmos a memória como um 

processo e não como um depósito de dados, poderemos constatar que, à semelhança da 

linguagem, ela é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada e verbalizada pelas 

pessoas”, e ainda, “a memória é um processo individual, que ocorre em um meio social 

dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados”. (PORTELLI, 

1997, p. 16). Assim, nenhuma declaração individual é reflexo exato da teia de significações a 
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qual pertence, o que incide no ato de apreender a cultura que já não consiste em traçar uma 

imagem bem definida de determinado grupo, e sim, a partir do diálogo, identificar um 

mosaico onde todas as peças se encaixam umas nas outras sem, no entanto, serem exatamente 

a mesma coisa. (PORTELLI, 2010, p. 174). 

A história oral ou o registro de memória é a apreensão de uma narração dialógica que 

normalmente tem o passado como assunto, mas que acontece no encontro entre o narrador e o 

ouvinte que interagem no presente e atualizam constantemente os significados, tanto a partir 

de suas enunciações, quanto de seus silêncios, esquecimentos e ocultamento. Segundo Pollak 

(1992, p. 5): “A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual quanto coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante do sentimento de continuidade e coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si”.  

Sociedade e memória estão implícitas uma na outra e, sendo assim, é como se cada 

memória individual fosse um ponto de vista de uma memória que pode ser coletiva e esses 

pontos de vista variam de acordo com o lugar ocupado pelo narrador e pelo contexto dialogal 

instaurado no ambiente de pesquisa.  

Memória é, portanto, um fenômeno coletivo e, por isso mesmo, extremamente 

dinâmico. Conforme apontou Pollak (1992, p. 2) um evento “submetido a flutuações, 

transformações e mudanças constantes”.  Um fenômeno seletivo, onde nem tudo fica 

registrado. Formada por acontecimentos (individuais e coletivos), pessoas e lugares, está 

estreitamente ligada à identidade enquanto imagem de si, para si e para os outros e, sendo 

coletivo, é também plural e disputada em conflitos sociais.  

Proposições que remetem a uma noção de identidade que é contextual e política. A 

partir de sua história de vida, da reconstrução de si mesmo, o indivíduo define seu lugar social 

e sua relação com os outros, o que faz com que o registro e a análise da memória ocupem um 

lugar fundamental na compreensão das relações estabelecidas entre os sujeitos que compõem 

o campo de estudos desta pesquisa.  

As discussões aqui apresentadas remetem ainda para outra dimensão do diálogo 

presente no processo de investigação antropológica que se dá entre pesquisador e comunidade 

acadêmica. Evans-Pritchard (2005 [1976]) salienta que o antropólogo não encontrará 

respostas se não souber quais são suas perguntas. Estas, por sua vez, ainda que provavelmente 

mudem nos diálogos estabelecidos em campo, tem sua origem nas teorias antropológicas que 

constituem a formação do pesquisador. Ainda que em seu trabalho sobre magia realizado 
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entre os Azande na África Central, o autor reconheça em dado momento que precisou deixar-

se guiar pelos sujeitos encontrados no campo de pesquisa, sintetiza sua perspectiva afirmando 

que “se o antropólogo não fosse ao campo com idéias pré-concebidas, não saberia o que 

observar, nem como fazê-lo. (...) Por outro lado o antropólogo deve seguir o que encontra na 

sociedade que escolheu estudar: a organização social, os valores e sentimentos do povo e 

assim por diante”. (PRITCHARD, 2005 [1976], p. 245). 

O que Evans-Pritchard permite pensar com esta afirmação é que na pesquisa 

antropológica é estabelecido, especialmente, um duplo diálogo. De um lado o antropólogo 

dialoga o tempo todo com as teorias que levou para o campo; de outro, estas constantemente 

interagem e dialogam com as teorias nativas ali encontradas. Conforme aponta Mariza 

Peirano (1992, p. 10) “é na sensibilidade para o confronto entre teorias acadêmicas e nativas 

que se dá o potencial de riqueza da antropologia”.  

Este duplo diálogo se dá, conforme a mesma autora, “no” antropólogo, e reflete na 

produção do texto etnográfico interferindo diretamente nos resultados da pesquisa. Estas 

relações serão discutidas posteriormente com mais detalhes.  

 

2.3 O trabalho de campo 

 

A abordagem teórica que serve como base a este estudo traz elementos relevantes 

para a compreensão do lugar que o trabalho de campo ocupa no fazer antropológico, mas 

remete também para outras questões fundamentalmente importantes sobre a maneira como ele 

é efetivado e as estratégias para isto escolhidas. É importante também, além de considerar 

estes aspectos de forma mais específica, discorrer sobre os motivos que levaram à opção pelo 

tema e pelo recorte empírico desta pesquisa.  

O interesse pela economia solidária antecede a escolha de um tema para a 

investigação do trabalho monográfico de final de curso. Uma participação prévia no campo, 

em perspectiva militante através do desenvolvimento de atividades interventivas como 

educadora popular junto à Rede de Educação Cidadã (RECID), ao Centro de Formação 

Urbano e Rural Irmã Araújo (CEFURIA) e ao Projeto Mutirão Profeta Elias, na cidade de 

Curitiba (PR), já soma mais de quatro anos de inserção. Neste espaço, falar de economia 

solidária e refletir sobre as potencialidades e limites de sua proposta nos marcos da militância, 

isto é, tendo em vista a possível transformação da estrutura social a partir da superação do 

modo de produção capitalista por uma nova maneira de organizar as relações de trabalho 
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conforme apontam as teorias acima sintetizadas, são práticas recorrentes. Constantemente são 

realizadas reuniões chamadas de avaliação e planejamento, ou então de formação, onde o 

tema é pautado e discutido e as estratégias de intervenção nos empreendimentos e redes de 

economia solidária e nas políticas públicas locais são definidas. Esses espaços, no entanto, são 

sempre marcados pelo debate um tanto conflitivo que se dá entre teorias e conceitos ideais 

situados em uma dimensão filosófica externa às redes de relações e empreendimentos e as 

condições concretas e cotidianas em que vivem, refletem e se organizam os sujeitos que deles 

participam ou que de alguma forma com eles se articulam.  

Este contexto olhado na perspectiva das proposições antropológicas mencionadas na 

segunda parte deste capítulo e frente à escassez de pesquisas sobre economia solidária com 

este enfoque, despertou o interesse por uma análise mais “de perto e de dentro” como 

possibilidade de apreender a partir da etnografia as dinâmicas culturais e as formas de 

sociabilidade significadas pelos participantes de uma organização específica da economia 

solidária. Um desejo de pensar este fenômeno social a partir de seus atores com suas 

trajetórias e enunciações. Acredita-se que a inserção dos sujeitos da economia solidária e de 

suas práticas na reflexão permite introduzir outros pontos de vista sobre a dinâmica do 

fenômeno social, para além das proposições pretensamente proposicionais, verdadeiras ou 

falsas, que pairam sobre o campo (cf. MAGNANI, 2002, p. 15), ou as discussões em torno da 

efetivação e dos limites das políticas públicas nacionais e dos entes federados, ainda que se 

reconheça aqui sua pertinência e relevância.  

Para que isso fosse viável, um distanciamento fazia-se necessário. De um lado a 

profunda inserção na organização da economia solidária em Curitiba poderia inviabilizar a 

pesquisa, e de outro, afastar-se deste espaço de militância não estava cogitado no momento.  

Em busca de uma alteridade ainda que não fosse radical, mas pelo menos próxima, a 

escolha do recorte empírico definiu-se pela Rede Pirê de Economia Solidária, localizada na 

cidade de Dourados, conhecida através de uma assessoria realizada no local durante um 

grande evento em meados de 2009. A escolha da Rede Pirê como espaço a ser estudado esteve 

baseada na relevância da organização e no lugar que ela ocupa no universo da economia 

solidária, uma vez que está inserida em influentes organizações a nível nacional, além de 

proporcionar a circulação de moeda social no comércio local, contar com a existência de um 

banco comunitário e constituir uma rede que abrange a produção, comercialização, consumo, 

formação específica e sistema de créditos financeiros para os empreendimentos cooperativos. 

Além disso, a articulação de uma política pública municipal aparentemente bem estruturada 
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com o terceiro setor através da ONG “Mulheres em Movimento” fazia transparecer uma 

realidade significativamente diferente das experiências da capital paranaense - uma vez que 

nesta a economia solidária conta tão somente com uma contribuição por demais discreta de 

ações da prefeitura - e afirmavam a possibilidade do distanciamento etnográfico conveniente à 

pesquisa.   

Nesse sentido, Mariza Peirano (1999) traz uma discussão que leva a refletir sobre o 

caráter contextual de relações de alteridade jamais são dadas a priori, mas sempre construídas. 

Olhando para o caminho percorrido pela antropologia no Brasil, a autora mostra como a 

noção de alteridade  desloca-se segundo o contexto em que está inserida, transformando-se de 

uma alteridade radical em alteridade próxima em alguns casos, e mínima em outros. Este 

deslizamento se dá ao mesmo tempo em termos territoriais  geográficos e especialmente, 

ideológicos, inserindo na produção antropológica brasileira a necessidade de se trabalhar com 

uma multiplicidade de alteridades. Isto é possível porque, como mencionado anteriormente, a 

disciplina acadêmica se configura no diálogo com seu objeto de pesquisa e com os valores 

gerais da sociedade em que está inserida. Sem detalhar as mudanças conjunturais da disciplina 

no Brasil, o que interessa aqui são os conceitos de alteridade trazidos pela autora e as 

implicações político-metodológicas deles no escopo deste trabalho: alteridade radical, 

próxima ou mínima. De forma sintética tem-se que a alteridade radical corresponde à busca 

do exótico, como em Malinowski; a alteridade próxima, por sua vez, remete a uma mudança 

de localização geográfica e se consolida no fazer antropológico brasileiro com a emergência 

dos estudos urbanos desde a década de 70; para finalizar, a alteridade mínima está na ciência 

que pensa de forma reflexiva os processos de construção de sua episteme e as relações neles 

contidas.  

Na escolha do lugar e do grupo para reflexão sobre economia solidária, portanto, 

acreditava-se que o deslocamento geográfico permitiria trabalhar com uma alteridade 

próxima. A primeira inserção no trabalho de campo, entretanto, foi suficiente para revelar que 

a pesquisa estava pautada em termos de alteridade mínima, não como quem se propõe a 

pensar a ciência e seus processos de constituição (embora também isto estivesse pautado), 

mas como uma investigação que leva o pesquisador o tempo todo a pensar em suas próprias 

inserções. Dito de outra forma, ao mesmo tempo em que era estudada a economia solidária de 

Dourados, era também pensada a economia solidária de Curitiba. Aquela, nas duas visitas de 

quinze dias cada uma, conforme fora planejado. Esta, em tempo integral, na militância e nas 

atividades e intervenções cotidianas.  
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Na segunda visita ao campo, quando o diálogo com os sujeitos estudados já havia 

sido aprofundado, a alteridade mínima sofreu um segundo deslocamento e o estudo tornou-se, 

paulatinamente, um processo de auto-etnografia. Nesta, além da economia solidária de 

Dourados permitir uma reflexão sobre a economia solidária de Curitiba, os sujeitos da 

pesquisa foram inserindo uma série de discussões acerca de motivações, significações e 

crenças que sustentam a proposta e a organização na cidade, dentro e fora das ações 

desenvolvidas pela política pública municipal e amparadas pela ONG Mulheres em 

Movimento, que provocou também um compartilhar de crenças e significações e não apenas 

de proposições pretensamente transformadoras do modo de produção10.  

A noção de auto-etnografia aqui utilizada, remete mais uma vez à complexidade das 

relações de construção do conhecimento e traz presente a necessidade de pensar não somente 

as trajetórias dos sujeitos pesquisados, mas também os processos de formação de identidades 

pessoais e coletivas nas quais está imerso o pesquisador. Remete às dinâmicas interacionais e 

dialógicas que se dão em contextos específicos de comunicação. Como aponta Versiane:  

Em lugar dessa tradicional separação, o sujeito produtor do conhecimento passa a 
explicitar seu próprio ponto de vista circunstanciado, suas heranças sócio-culturais e 
seus pressupostos teórico-críticos que, por sua vez, podem ir se alternando ao longo 
do processo investigativo pela atuação de fatores específicos e contingentes, como 
mudanças de localização e status do pesquisador, de seus interesses, dos processos 
de interação entre pesquisador e outros sujeitos com os quais se relaciona ao longo 
da pesquisa. (VERSIANE, 2005, p. 210-211) 
 

Assumir o processo investigativo como sendo auto-etnográfico carrega em si 

preocupações éticas de explicitação das múltiplas pertenças e posições socioculturais e 

teóricas do pesquisador em uma busca de superação de pressupostos dicotômicos e, 

consequentemente, essencializadores e hierarquizantes. Entende-se aqui que as 

potencialidades do processo comunicativo variam de acordo com as trajetórias singulares dos 

sujeitos e suas diferentes pertenças, em um método sempre dialógico e relacional. De igual 

maneira, é permitir que os efeitos da experiência etnográfica sobre o pesquisador sejam 

assumidos como uma possibilidade do conhecer.  

A realização do trabalho de campo e as escolhas teórico-metodológicas buscavam 

responder às interrogações que remetiam à permanência das pessoas na economia solidária, 

ainda quando esta não trazia resultados econômicos significativos para aquelas que se 

engajavam em grupos de produção reconhecidos como coletivos de geração de trabalho e 

renda. Se os empreendimentos de economia solidária de Dourados surgem para suprir o 

                                                           
10 Estas características da pesquisa de campo ficarão mais evidentes nas discussões apresentadas no terceiro 
capítulo deste trabalho.  
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desemprego que existe na cidade e gerar renda - conforme apontam os relatórios municipais e 

jornais que circulam na região - e, uma vez que este projeto nem sempre se mostra rentável, o 

que faz com que as pessoas permaneçam participando dos grupos e da rede de organizações? 

Por que não partir em busca de outras alternativas econômicas? Outra questão remete à 

política pública municipal: quais os elementos responsáveis pelo aparente sucesso das ações 

da Superintendência de Economia Solidária de Dourados? O que faz com que os gestores 

públicos se dediquem em tempo integral, incluindo horários que não são de expediente, na 

efetivação desta política? O que é e significa “economia solidária” para os agentes que dela 

participam em Dourados? 

Em busca de respostas a estas questões, optou-se pelo método etnográfico e por 

entrevistas semi-estruturadas que remetiam à trajetória de vida das pessoas entrevistadas, às 

suas memórias, aos significados que estas atribuem à economia solidária e a forma como 

contam sua história na cidade. Além disso, com menor ênfase, mas não menos importante, 

uma análise dos documentos escritos – relatórios financeiros e pedagógicos, folders, cartilhas, 

panfletos, matérias de jornais, etc. – disponibilizados pela Secretaria Municipal da Assistência 

Social onde fora localizada a mencionada superintendência, e pela ONG Mulheres em 

Movimento.  

No total, foi um mês de etnografia, dividido em dois períodos de quinze dias cada 

um, e oito entrevistas. Estas foram realizadas exclusivamente com mulheres que fazem ou 

fizeram parte da Rede de Economia Solidária de Dourados, identificadas durante o período de 

pesquisa de campo. Os critérios para a escolha das entrevistadas foram pautados na 

diversidade das agentes da rede, divididas nas três categorias clássicas reconhecidas na 

literatura sobre o tema – empreendimentos, assessores ou entidades de apoio e gestores 

públicos -, a posição que nela ocupam e o reconhecimento dos demais membros da rede. A 

exclusividade da entrevista com mulheres fundamenta-se em sua expressiva maioria nos 

espaços de participação e na inspiração do nome da ONG que é a principal entidade de apoio 

no momento, chamada Mulheres em Movimento.11 Entre as entrevistadas encontram-se 

quatro empreendedoras - das áreas de costura, alimentação, artesanato e produtos de limpeza - 

uma gestora pública, duas trabalhadoras da ONG e uma mulher que já não mora em 

Dourados, mas que esteve presente durante todo o processo de consolidação da Rede de 

                                                           
11 Um exemplo expressivo deste dado é encontrado em relatórios municipais onde aparece que durante o ano 
2006, do total de participantes da rede de economia solidária, 76% eram mulheres. 
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Economia Solidária na cidade, primeiramente como funcionária da prefeitura municipal e, 

logo depois, como voluntária da ONG12.  

As entrevistas, guiadas por perguntas abertas e permitindo a narração livre da 

entrevistada quando esta fluía espontaneamente, tinham como intuito um registro das 

memórias e das trajetórias de vida das mulheres da economia solidária de Dourados.  

É importante recordar que as narrativas e memórias são compreendidas aqui como 

continuamente mediadas pela cultura e, por isso, manifestam um entretecer de trajetórias e 

significados que evidenciam redes de relações em tempos e espaços individual e 

coletivamente vividos. É possível apreender das narrativas e da forma como elas são 

produzidas, das performances e instrumentos da linguagem mobilizados pelas narradoras, 

diferentes sinais de negociações sociais cotidianas a partir das quais as pessoas constroem 

suas trajetórias.  

As narrações são produzidas de forma processual e manifestam graus variados de 

instabilidade e mutabilidade, deixando emergir sentidos imersos em enredos compostos, onde 

misturam-se o sujeito, o interlocutor e o ambiente onde estão inseridos. Sentidos estes que 

encontrados na história dos fatos, que é a própria história dos significados daqueles que os 

viveram e que no resultado final do trabalho antropológico reaparecem na interpretação 

daqueles para quem os contam.  

As entrevistas assumem, então, o lugar de eventos em si mesmas, que além de contar 

uma realidade vivida, participam da criação de realidades outras onde “nunca deixa de ter 

conseqüências transformadoras sobre o mundo ‘real’, as pessoas envolvidas e suas culturas”. 

(PORTELLI, 2010, p. 224) 

Torna-se relevante aqui mencionar novamente o pertencimento ao campo 

investigado, como uma gama de limites e possibilidades que influenciam os resultados e 

recolocam questões que remetem à ética na pesquisa. Se por um lado o excesso de 

proximidade pode dificultar e ofuscar a reflexão porque muitos elementos acabam por ser 

tomados como dados e podem passar despercebidos, por outro lado, ser reconhecidamente 

parte do campo permite o acesso a algumas informações que não seriam possíveis em outra 

conjuntura. Muitas falas espontâneas desvinculadas da relação entre pesquisador e 

pesquisados puderam ser recolhidas. Enunciações feitas em ambiente privado, pautadas em 

relações de amizade e confiança, de coisas que só se dizem ou só se confessam àqueles que 

“fazem parte da casa”. Em muitos momentos da etnografia e das entrevistas o processo de 
                                                           
12 As entrevistas duraram entre 50 minutos e 1 hora e 45 minutos e foram realizadas no local de trabalho ou de 
moradia da narradora.  
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narração transformou-se do simples contar de uma história em uma auto-reflexão na qual a 

entrevistada parecia incluir a entrevistadora, deixando transparecer que em sua compreensão 

naquele momento era evidente que ambas compartilhavam de um mesmo espaço de sentidos. 

É possível perceber esta característica do processo de pesquisa no recorte de uma entrevista 

transcrito abaixo a título de exemplo: 

E aí eu vejo assim que a economia solidária ela é isso, é um pouco isso assim, a 
gente acreditar naquilo que a gente quer, mas a gente lutar para aquilo que a gente 
quer. Não é mesmo Magda? E aí a gente assim definir, espera lá mas o que é o que 
eu quero mesmo? Aí às vezes eu analiso assim, mas a gente luta tanto, sempre está 
se organizando com as outras pessoas, mas aí eu vejo assim, mas será que é esse 
mesmo, esse modelo de sociedade de que a gente fala que a gente é de economia 
solidária que se quer, que se escolhe? Nós estamos lutando mesmo para que isso 
aconteça? O que você acha? 

 
Enunciações feitas em ambiente privado e em uma relação de familiaridade e 

confiança que posteriormente serão transformados em um texto antropológico de caráter 

público remetem a outras questões inseridas no processo dialógico que dizem respeito às 

informações contidas no texto etnográfico e à maneira como as falas e ações das pessoas 

pesquisadas são selecionadas e organizadas para compô-lo.  

 

2.4 A construção do texto antropológico 

 

As transformações na noção de alteridade e nas relações que dela derivam uma vez 

estabelecidas na pesquisa de campo, ao mesmo tempo em que ampliam as possibilidades de 

investigação da disciplina a partir do estudo de comunidades inseridas no interior do território 

nacional e, muitas delas, com um grau de proximidade acentuada ao pesquisador – como é o 

caso desta pesquisa –, coloca em evidência novas questões sobre o texto etnográfico já que as 

barreiras geográficas e lingüísticas que outrora serviam de proteção tanto para o fazer 

antropológico quanto para os grupos estudados, agora não existem mais ou são cada vez 

menos relevantes. Atualmente a antropologia está para além da densa descrição de contextos 

específicos e assume, inclusive, um importante papel político como instrumento de 

consolidação de direitos sociais junto ao Estado Nacional a partir da produção de laudos e 

relatórios que validam tais políticas.  Um lugar que é assegurado devido a seu estatuto de 

“saber científico” que lhe confere um espaço de autoridade sobre determinados temas e a 

partir de determinados olhares.  

Outro elemento importante que surge nessa conjuntura de proximidade geográfica, 

linguística e, a partir das proposições anteriores, inclui-se aqui também uma proximidade 
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política, é o acesso dos grupos pesquisados ou de seu entorno aos textos finais da pesquisa e a 

sua possível e provável utilização para fins diferentes daqueles que desencadearam o processo 

de reflexão. 

Mencionando este novo contexto da disciplina, Porto (2007, p. 48) resume sua 

incidência em duas importantes conseqüências para a escrita antropológica: “a necessidade de 

que o texto etnográfico seja construído levando em conta também as repercussões que pode 

adquirir em ambientes não disciplinares e, segundo, a de enfrentar situações em que os 

sujeitos de estudo, interessados nos discursos construídos sobre eles mesmos, continuam 

críticos específicos da produção antropológica”.   

Levar em conta a previsão destas consequências é fundamentalmente relevante para 

o estudo da Rede Pirê de Economia Solidária de Dourados, uma vez que ela se constrói em 

uma estreita relação com o Estado a partir de seu vínculo com a Secretaria da Assistência 

Social do Município, que no momento da pesquisa apresentava muitas tensões. Além disso, a 

necessidade constante de auto-afirmação a partir da negação do modo de produção capitalista 

em um cenário onde os limites entre ações de inclusão produtiva nos marcos do capital e 

iniciativas transformadoras da ordem social apontados em suas teorias, se são claros e 

precisos no léxico político dos agentes da Rede Pirê, assumem características difusas quando 

o tema são suas memórias e trajetórias de vida. Conforme será trabalhado a seguir a partir do 

material recolhido na pesquisa de campo, outros elementos como família, trabalho, religião, 

produtos elaborados e comercializados, moralidades, simbologias, etc., são importantes para a 

compreensão da economia solidária de Dourados, mas, ao mesmo tempo, podem ampliar as 

tensões que ali estão postas. 

Isso coloca também implicações éticas para a elaboração do texto, uma vez que o que 

foi falado em espaços de privacidade, de coisas que só se dizem para quem escuta de “dentro” 

na certeza de que está engajado no mesmo projeto e que é, portanto, “gente da casa” passa 

agora para um espaço público de um texto acadêmico, colocando em evidência os problemas 

das transcrições das falas das pessoas no texto etnográfico.  

As transcrições separam as enunciações de seus contextos específicos de pronúncia 

que são agora deslocadas para outro espaço e inseridas em um novo diálogo de duplo aspecto: 

entre os gêneros primários (as falas) que se constituíram em circunstâncias de uma 

comunicação verbal espontânea e os gêneros secundários (escrita) com regras e intenções 

precisas que criam um novo contexto enunciativo onde aqueles são inseridos (BAKHTIN, 
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1992); e entre o pesquisador e o material de pesquisa que outrora fora diálogo com os sujeitos 

do campo investigado.  

Neste momento em que a oralidade é fixada na elaboração do texto, torna-se 

imprescindível levar em conta as discussões apresentadas na segunda parte deste capítulo, de 

reconhecer os espaços dialógicos estabelecidos durante a pesquisa de campo como 

fundamentais e indispensáveis para a construção do conhecimento. Acrescenta-se, mais uma 

vez, a reflexão de Portelli: 

A relação entre linha, barreira e escritura se coloca seja durante a entrevista, seja na 
preparação de seus resultados. Na situação de diálogo oral, as barreiras são tangíveis 
– mas mais fluidas e móveis, renegociadas e modificadas continuamente em função 
da interação entre os interlocutores. Contudo, quando este “contar a história” oral e 
dialógico é transferido para a textualidade monológica e estável da escrita história e 
literária [acrescente-se, antropológica], essa fluida barreira “oral” se converte em 
uma separação exata. Minha escritura tem precisamente a função de distanciar as 
palavras daqueles que as pronunciaram e, assim, de tirá-las de seu controle. O 
resultado é que, à linha de classe, gênero e etnia (...), se soma também uma linha 
semiótica: a barreira entre a oralidade e a escritura, indício escrito do distanciamento 
da voz. (PORTELLI, 2010, p.35) 
 

Tendo em vista estes elementos, no texto que segue buscou-se inserir partes desse 

diálogo estabelecendo de forma clara o que corresponde à fala da pesquisadora e o que são 

enunciações das mulheres entrevistadas, bem como as referências à teoria acadêmica que é 

inserida nas discussões, evidenciando as fronteiras que separam um e outros, de forma que o 

próprio texto seja uma tríade enunciativa: pesquisador, sujeitos da pesquisa e teoria 

antropológica. Entende-se que desta forma, ainda que não possam ser eliminadas as relações 

hierárquicas de poder intrínsecas à escrita antropológica é possível manter o diálogo como a 

base sobre a qual se sustenta o texto. As transcrições foram sempre situadas em seu contexto 

de enunciação, uma vez que compreende-se aqui que as pessoas e as condições específicas em 

que os enunciados são produzidos delimitam e ampliam os sentidos das falas.  

Além disso, trazer o material de campo para dentro do texto antropológico, delimitar 

os sujeitos que falam e contextualizar suas enunciações permitem aos leitores uma avaliação e 

reanálise do trabalho, ampliando seu escopo de significados e problematizando suas 

inferências analíticas.  

Outro elemento relevante é que em várias ocasiões durante a pesquisa de campo, no 

momento em que era negociada a possibilidade de inserir o gravador no diálogo para o 

registro das informações, as pessoas reagiam solicitando que suas falas fossem corrigidas 

antes da publicação. Tornou-se comum que a permissão da gravação fosse antecedida com 

expressões como: “Mas aí você tira os meus ‘nés’, não é?”; “Mas eu falo um montão de 

coisas meio erradas, sabe?”; “Olha, pode gravar, mas quero que depois me mande o que vai 
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usar, porque uma vez me gravaram um montão de coisas e depois escreveram tudo errado em 

um texto aí que todo mundo lê”; “Claro que pode gravar, você é da casa, mas veja bem o que 

vai fazer com isso”.   

Estas expressões, ao mesmo tempo de justificativa e desconfiança dos usos de sua 

fala, fez com que se adotasse na elaboração do texto etnográfico, um sistema de correção das 

transcrições. Com o cuidado de não fazê-las perder a especificidade da oralidade e nem de 

cair no risco de manipulações dos sentidos das enunciações, pequenas alterações foram feitas 

em detalhes que são características da comunicação oral e que nada tem a ver com domínio 

inadequado da linguagem, mas que podem truncar a leitura do texto ou exotizar as 

transcrições, conforme fora apontado pelas narradoras.  

Para concluir, é importante mencionar que o texto antropológico é compreendido 

neste trabalho como um processo dialógico que se dá durante a pesquisa de campo e que 

segue na escritura do texto etnográfico, com sujeitos que interagem em encontros de caráter 

epistemológico de onde emerge o conhecimento. Nesse sentido, a descrição apresenta uma 

hermenêutica plurivocal, onde não apenas os diálogos estão inseridos no texto, mas o próprio 

texto é tão somente um elo do encadeamento dialógico que segue para depois de sua 

conclusão e que o liga ao que antes dele já existia.  
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3. CAPÍTULO II – ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DOURADOS: UM  CONCEITO 
PLURIVOCAL 

Olha a economia solidária para mim foi... 
[Silêncio] 

Agora ficou difícil hein! 
Me ajuda aí. [Risos].  

Me ajuda aí... 
(Iria em entrevista  

durante o trabalho de campo) 
 

As diversas compreensões da economia solidária conhecidas na literatura que circula, 

não somente no mundo acadêmico para fundamentar a construção científica das análises sobre 

a temática, mas também entre a militância e no interior dos aparelhos estatais de efetivação de 

políticas públicas da área, são fundamentalmente importantes para se compreender as formas 

como são criadas as organizações de economia solidária em contextos específicos. Para 

recordar as teses mencionadas anteriormente, a economia solidária nesta literatura pode ser 

resumida em perspectivas que remetem a: um modo de produção que enseja o socialismo; 

uma economia não-capitalista e plural que não aponta necessariamente para a constituição de 

outro modo de produção; uma política pública inovadora, de caráter republicano e 

democrático; um conjunto de atividades econômicas precárias realizadas pelos trabalhadores 

historicamente excluídos das relações formais de trabalho. (cf. PEREIRA, 2011). 

Como já fora discutido, estas definições tão diferentes entre si partem de um mesmo 

princípio, a dicotomia capitalismo versus socialismo e tentam explicar, em múltiplas 

variações e posicionamentos, as aproximações e distanciamentos deste fenômeno social ao 

caráter normativo que está imbricado nos verbetes contrapostos, amplamente conhecidos pela 

literatura das ciências sociais.  

No entanto, assumir a dialogia como método para a compreensão da economia 

solidária em Dourados, exige tomar como ponto de partida a voz dos sujeitos ouvidos e 

observados em campo e remete à necessidade de posicionar-se em um lugar outro, diferente 

das posturas dicotômicas apresentadas. Trata-se da tentativa de dialogar com este “grande 

divisor” – capitalismo versus socialismo - a partir de uma “reconversão do olhar” do 

pesquisador que pode resultar na “possibilidade de atingir pontos de vista outros através de 

outros pontos de vista”. (GOLDMANN e LIMA, 1999, p. 91). 

Goldmann e Lima, fazendo uma reflexão sobre a própria antropologia e sobre uma 

tendência histórica de seu pensamento de trabalhar a partir da contraposição Nós/Eles, 

indicam possibilidades - e até mesmo a necessidade - de se problematizar os chamados 
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“grandes divisores”13 na análise antropológica, uma vez que estas partilhas dicotômicas e 

contrapostas trazem em si alguns problemas que precisam ser evitados.  

O intuito não é eliminar as comparações e antagonismos, mas assumir as condições 

às quais elas devem estar submetidas a fim de permitir a emergência de manifestações plurais 

de significações que são recolhidas no trabalho etnográfico e nos processos dialógicos 

estabelecidos na pesquisa.  

Na tentativa de assumir como ponto de partida as enunciações recolhidas no trabalho 

de campo e não a partilha trazida pela literatura da área como modelo para a compreensão do 

fenômeno social estudado, a proposta neste capítulo é buscar uma definição de economia 

solidária a partir de um olhar “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002), como fora apontado, 

e identificar significados que são mobilizados e construídos pelas pessoas que fazem parte da 

Rede de Economia Solidária de Dourados quando narram suas trajetórias, definem sua prática 

e estabelecem seus pertencimentos. Para isso, as definições possíveis emergem de suas 

próprias vozes, encontradas nas narrativas recolhidas pelas entrevistas. Neste sentido, além 

das palavras enunciadas que definem o que é ou deve ser economia solidária - ou então o que 

não é ou não deve ser -, em suas diversas variações semânticas, são situadas e 

contextualizadas as entrevistas, uma vez que tanto as narradoras quanto as condições em que 

produzem suas narrativas são fundamentalmente importantes para a compreensão dos sentidos 

que delas emergem.  

Com perguntas semi-estruturadas, a memória dessas mulheres foram sendo 

recolhidas e sistematizadas, revelando-se um importante instrumento de compreensão dos 

sentidos que vão sendo engendrados cotidianamente, a partir da emersão de diferentes pontos 

de vista moldados em trajetórias sempre e ao mesmo tempo individuais e coletivas, e 

recolocados no cenário público através de um contexto dialógico específico construído entre 

pesquisador e pesquisados durante a entrevista. A pergunta “o que é economia solidária para 

você?” foi feita em todas as entrevistas e as múltiplas respostas revelam a complexidade do 

campo e alguns limites explicativos da partilha-modelo capitalismo versus socialismo, quando 

trata-se da compreensão de um contexto específico e dos significados e ele atribuídos pelas 

pessoas que ali circulam. Economia Solidária aparece nas narrativas das mulheres de 

Dourados, como um conceito plurivocal constantemente em movimento e negociação, ora 

articulado entre o silêncio e a enunciação, ora ainda entre a dúvida, a indução e a 

normatividade. Ao responder à pergunta emitida na entrevista, essas mulheres definem não 
                                                           
13 O conceito de “Grande divisor” foi utilizado pela primeira vez por Jack Goody, conforme fora apontado por 
Goldmann e Lima (1999, p. 83) no artigo aqui citado.  
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apenas o conceito mencionado, mas revelam o que pensam da sociedade onde vivem, o lugar 

de onde estão falando e suas próprias convicções e dúvidas sobre o tema e a prática. Além 

disso, constantemente apontam para uma conjuntura mais ampla onde o fenômeno estudado 

se situa e revelam o caráter híbrido e complexo do conceito, cujas definições estão sempre em 

processos de construção e significação em situações circunstanciais específicas.  

Nesse sentido, a definição de economia solidária em Dourados, articula-se tanto com 

o conceito normativo e pronunciado pelas teorias acadêmicas, estatais e militantes, quanto 

com as práticas narradas a partir de enunciações biográficas, onde a vida das narradoras e a 

economia solidária se constroem e definem mutuamente, articulando regras e estratégias. (Cf. 

BOURDIEU, 2004, p. 81-83). 

Para deixar mais evidentes as reflexões que trazem como resultado essas 

proposições, serão trabalhadas de forma detalhada sete trajetórias das mulheres da economia 

solidária, em quatro grupos de significações, que apontam possíveis conceituações desta 

prática no contexto específico da cidade. Os quatro grupos estão divididos em dois blocos 

onde, de um lado estão as definições das mulheres consideradas apoiadoras da rede segundo a 

clássica classificação dos agentes nas três categorias citadas – tanto pertencentes à ONG 

Mulheres em Movimento, quanto à prefeitura municipal -, e de outro as participantes de 

empreendimentos econômicos solidários. Estes dois blocos, no entanto, não apresentam entre 

si qualquer antagonismo nas definições. Ao contrário, neles são mobilizados significados que 

se articulam, refletem e complementam mutuamente.  

 

 
3.1 Economia solidária como vocação e missão 

 

Uma importante definição que pode ser apreendida da pesquisa etnográfica e das 

entrevistas realizadas com as participantes da rede de economia solidária de Dourados remete 

a um processo de assumir esta prática como uma proposta que traz continuamente uma 

motivação para um engajamento total, em detrimento de um esquecimento de si mesmo, em 

favor da “luta por outro modelo de sociedade”. Nesse sentido, três das entrevistas são 

fundamentais para a definição.  

Duas delas foram feitas com duas irmãs, ambas religiosas de uma congregação 

franciscana, em que uma trabalha como coordenadora da ONG Mulheres em Movimento e 

administra o Banco Comunitário e a outra esteve com esta tarefa em anos anteriores, sendo 

que atualmente já não mora na cidade, trabalho que deixou para cumprir demandas colocadas 
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por sua congregação religiosa. A terceira entrevistada corresponde a uma mulher que 

ingressou na rede com uma contratação da prefeitura municipal para desenvolver a tarefa de 

animação dos empreendimentos em um bairro de periferia e que, posteriormente, integrou a 

equipe que dinamiza as atividades do banco comunitário a partir da efetivação de 

microcrédito para os grupos, circulação da moeda social e efetivação do plano de formação 

desenvolvido nos bairros14. Para estas três mulheres a definição de economia solidária vai 

sendo descortinada no enredo de suas trajetórias como uma vocação e, consequentemente, 

como missão assumida, onde as atividades se interpenetram e até confundem com a própria 

vida, definindo todas suas escolhas posteriores e ressignificando as precedentes.  

A entrevista com Neusa, uma das religiosas franciscanas que atualmente está na 

coordenação da ONG Mulheres em Movimento – a entidade que faz a administração do banco 

comunitário -, aconteceu em sua casa. Um espaço que concentra inúmeros objetos da 

economia solidária, desde produtos de consumo e uso coletivos como a alimentação, produtos 

de limpeza, tapetes e toalhas, até objetos pessoais, entre eles vestuário, adornos e imagens nas 

telas dos computadores. Uma casa que reflete a diversidade da produção local da economia 

solidária.  

Neusa iniciou sua narrativa descrevendo detalhadamente sua infância girando em 

torno de um eixo discursivo identificado com certa “busca por uma terra”. Filha de 

agricultores, a família viveu constantes deslocamentos de um estado para outro à procura de 

um local onde tivessem terra para trabalhar. 

A gente veio pra Amambai, fica uns cento e poucos quilômetros daqui de Dourados, 
já fronteira com o Paraguai. Ficamos uns cinco anos em Amambai. Na verdade o 
motivo de sair de Santa Catarina era conseguir terra pra trabalhar, pra plantar, era o 
desejo do meu pai. O sonho dele era conseguir ter a sua terra para trabalhar. E em 
Santa Catarina era junto com os outros irmãos era pouca terra para muita gente e ele 
se aventurou de vim pra cá.  
 

A busca de terra para todos da família e uma compreensão de trabalho estreitamente 

relacionado à agricultura, são articuladas na fala da narradora com processos de organização 

familiar pautados pela atividade coletiva, onde cada um dos filhos recebia uma função. Esta, 

no entanto, é enunciada sempre tendo em vista o mencionado eixo, “terra para trabalhar”. 

Depois de instalados em Amambai, dada a expansão do perímetro urbano, a busca pela terra 

provocou mais uma saída da família, agora do Mato Grosso do Sul para o norte do país:   

Em Amambai começou produzir a mandioca dai vendia a mandioca na cidade e com 
o passar do tempo essa área que o pai plantava, fazia parte do perímetro urbano e a 
prefeitura o requisitou. Aí o pai construiu. Dividiu em lotes, construiu casas e 

                                                           
14 Mais informações sobre o que significa e como se desenvolve este processo chamado de formação serão 
apresentadas no próximo capítulo.  
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vendeu lotes com a casa de madeira construída por ele e meu irmão e nós todos 
ajudando, cada um tinha seu serviço. Eu lembro que da Lenita o serviço era a pregar 
matajunta o meu era ajudar no assoalho. Cada um tinha sua função na casa, nas 
construções. E com o dinheirinho dessas casas foi que daí a gente, como o pai 
precisava de terra pra trabalhar já não dava mais. Daí fomos pra Rondônia. 

Instalados no município de Vilhena, em Rondônia, tendo a família já conquistado a 

sonhada terra, o eixo da narrativa de Neusa, ainda referindo-se à sua infância, sofre um 

significativo deslocamento ao mesmo tempo enunciativo e semântico, que passa a narrar as 

relações estabelecidas com os demais moradores do lugar a partir da inserção nas 

organizações da igreja católica, chamadas “comunidades”. Neste momento, a entrevistada 

muda o foco enunciativo, passando da narrativa da história de sua família para uma 

localização de sua experiência pessoal. O “nós” familiar é paulatinamente substituído pelo 

“eu”, e a comunidade marca o início de uma trajetória que a partir de então, está estreitamente 

ligada às suas opções individuais posteriores - entre elas a economia solidária - como parte de 

uma única experiência que vai, inclusive, ressignificar o sentido de possuir “terra para 

trabalhar”. Se a história da família pode agora ser sintetizada, conforme a transcrição abaixo, 

em “a vida seguiu” - ainda que mencionando as inserções de seus pais -, no que se refere à 

sua experiência pessoal há um novo começo onde pode ser também encontrada a gênese de 

sua opção pela vida religiosa e, posteriormente pela economia solidária, ambas com o mesmo 

significado. Afinal, conforme indica sua enunciação, “a vida em comunidade sempre foi forte 

(...) minha experiência começou ali”.  

Mas eu sei que essa foi uma experiência bem interessante na minha vida, ir para 
comunidades, com cinco anos eu saia e ia pra comunidades. Aí em Vilhena a vida 
seguiu. A vida em comunidade sempre foi forte, com minha família, meu pai sempre 
teve envolvido nas coordenações das igrejas, antes era um compromisso dos 
presidentes de igreja fazer a festa da igreja e meu pai sempre teve ligado com isso e 
quando começou então a questão de CEBs [Comunidades Eclesiais de Base] aí a 
gente se envolveu mais como comunidade, porque antes eu ia pra missa e não existia 
formação, nada, e a partir da CEBs é que começa todo um processo mais formativo 
nas comunidades. A gente tinha a nossa comunidade em Vilhena. Também perto de 
casa, tinha duas serrarias que funcionavam perto. Então a comunidade estava com as 
duas serrarias perto e os sitiantes vizinhos e a minha experiência começou ali.  
(...) 
A questão da vocação despertou mais com o trabalho na comunidade, com CEBs 
com outro tipo de organização. 
 

A partir de então, sua narrativa concentrou-se no vivido desde seu ingresso na 

congregação religiosa, identificando continuamente suas inserções em diferentes 

“comunidades”. Estas no entanto, passaram a ser configuradas em sua enunciação a partir do 

acréscimo de outro substantivo a elas indissociável, a “pobreza”. O que antes eram 

reconhecidos como deslocamentos em direção à “terra para trabalhar”, passa agora a ser 

uma busca constante de aproximação a “comunidades pobres”, proposição que assumiu o 
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lugar central na narração, substituindo seu eixo anterior. Todos os anos de congregação 

religiosa são relatados por Neusa como experiências de pobreza conhecidas, aproximadas e 

vividas. Uma pobreza genérica – ora identificada com periferias urbanas, ora ainda com povos 

ribeirinhos no interior da Amazônia ou indígenas Quéchuas do altiplano Boliviano, lugares 

onde morou por um tempo -, mas sempre compreendidas como o espaço do conflito e da 

carência e, simultaneamente, o lugar onde se encontra o “povo”, destinatário fundamental da 

missão. Povo que precisa ser defendido ao mesmo tempo em que é reconhecidamente 

portador de forças ontológicas de transformação das situações de dominação social e de 

superação da própria pobreza. Esta, por sua vez, assume uma significação dupla e paradoxal, 

como um valor a ser buscado e experimentado e ao mesmo tempo como uma das piores 

mazelas sociais a ser enfrentada e erradicada a partir da reconhecida missão de “defender o 

povo”.  

Uma experiência bem interessante que foi o primeiro ano que o noviciado saiu de 
Campo Grande porque o postulado e o noviciado era em Campo Grande. Era a 
primeira experiência do noviciado na periferia, foi muito interessante. Nossa casa é 
pequena, uma poeira desgramada, de não ter coisas. A casinha baixinha, de usar 
beliche, a última que usava o beliche não podia levantar tinha que sair de ladinho 
porque senão batia a cabeça. Não tínhamos pratos. Os nossos pratos eram latinhas de 
margarina. Era assim uma experiência bem legal, bem interessante. Os armários 
eram umas prateleiras, a gente deixava os copos. Os copos eram de alumínio, que 
brilhavam naquela prateleira. Um cartão postal daquela casa era a prateleira de 
alumínio tudo brilhando. 
(...) 
Imagina eu cheguei em Juruema assim toda cheia de medo, com meus 20 aninhos, 
cheguei em Juruena com 20 anos. Era nova e a minha maioridade foi lá. Assim na 
primeira semana que eu cheguei, eu cheguei em um dia e no dia seguinte tinha uma 
reunião na prefeitura que era um conflito de terra e que o negócio tava dando quase 
morte e eu sei que a Zenilda -  eu estava morando com a Zenilda -  “você vai ter que 
entender como é o processo, vamos embora pra reunião”. Eu sei que eu estava 
morrendo de medo da reunião. Lá tinha o cara armado, era por causa de um terreno e 
tinha um grupo que estava ocupando o terreno e o outro não queria deixar. Eu sei 
que a minha recepção foi diretamente na frente do cara armado com suas carabinas. 
Mas é assim, muitos conflitos de terra e a igreja era isso. Não tinha como dizer não 
vai. Igreja era isso era defender o povo. 

 

Com a mobilização das significações citadas nas transcrições acima, Neusa foi 

reconstruindo sua trajetória à medida que deslocava os significados de uma centralidade na 

busca pela terra para constantes inserções em comunidades pobres até o momento em que 

começou a descrever sua chegada na economia solidária em Dourados. Nesse, os substantivos 

terra, comunidade e pobreza começaram a ser mobilizados conjuntamente e passaram a fazer 

parte de uma única expressão: economia solidária. É significativo em sua trajetória que, como 

parte integrante de sua missão, a terra que recebeu como herança da família foi vendida e o 

valor recebido foi doado integralmente pela entrevistada à organização de economia solidária 
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de Dourados para ser destinado à efetivação de microcrédito a grupos/comunidades pobres da 

periferia da cidade a fim de que estes tenham as condições necessárias para iniciar suas 

atividades produtivas em empreendimentos econômicos, e possam segundo a narradora, 

emancipar-se através da geração de trabalho e renda e da inserção em processos de formação 

exigidos como condição de acesso ao crédito. Esta doação não apenas viabilizou a abertura do 

banco comunitário e a possibilidade de instalação do sistema de financiamento, mas foi 

também responsável pelo aumento significativo no número de empreendimentos que dá 

visibilidade à proposta na cidade.  A herança é atualmente o principal recurso mantenedor da 

ONG Mulheres em Movimento, entidade administradora do banco.  

Ao ser questionada sobre o que é Economia Solidária, Neusa manifesta um 

significado que pode ser considerado como síntese de toda sua trajetória: 

Um outro jeito de se organizar, e viver em sociedade, uma proposta de vida , de vida 
na sua integralidade do ser humano, da vida em sociedade, da comunidade, uma 
relação diferente com o mundo, com os companheiros do grupo da caminhada, um 
jeito bem diferente daquilo  que a própria sociedade coloca, a gente vive num 
individualismo muito grande imposto pelos meios de comunicação , e a economia 
solidaria contrapõe isso, e a gente sente que as pessoas tem necessidades de ser 
diferentes, por mais que falam do individualismo, por mais que tenham ações de 
individualistas eles, elas sonham com um jeito  diferente , e eu também sonho com 
esse jeito diferente. Em que a gente pode ser.  
 

É interessante perceber que primeiramente o relato apresenta a economia solidária 

como uma “proposta de vida” e destaca que esta está diretamente relacionada à compreensão 

de um ser humano total inserido em um ideal de “comunidade” pautado pela ausência de 

conflitos e diferenças, centralizado no altruísmo como característica ontológica do ser 

humano. Um ideal, portanto, ao qual vale a pena entregar tudo o que possui, até mesmo a 

terra conquistada pela família. Um sonho que assume o lugar de proposta de vida e de 

estratégia missionária. 

A trajetória de Lenita, sua irmã e também religiosa franciscana, é igualmente 

relevante nesse sentido e estabelece estreito diálogo com as significações que emergem da 

história contada por Neusa. A entrevista com ela realizada foi marcada por pausas onde eram 

emitidas frases que fazem síntese de períodos de sua trajetória, demarcando-os como parte de 

um único processo que define e explica suas opções, desde a escolha pela vida religiosa 

consagrada, até a dedicação integral à economia solidária.  

Depois de contar como foi seu nascimento e as dificuldades enfrentadas por sua 

família nas atividades da agricultura primeiramente no interior do estado de Santa Catarina e 

suas múltiplas mudanças posteriores em busca de mais terra e melhores condições de plantio, 

Lenita sintetiza: 
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Assim, estou contando esta parte aqui porque minha vida ela foi marcada pela 
migração.  
 

Continuou sua narrativa discorrendo brevemente sobre as contínuas saídas da família 

para diferentes ambientes até o momento em que se estabilizam na sonhada chácara no 

interior de Rondônia, onde passam a dedicar-se à produção de grãos. Novamente a síntese 

explicativa: 

Assim, neste contexto de migração, eu saí de casa com treze anos com o desejo de 
ser irmã. E assim, pra mim, naquele tempo, eu queria achar um jeito de ajudar as 
pessoas. E ser irmã eu achava que era um jeito de ajudar as pessoas.  
 

De Rondônia segue para o Mato Grosso a fim de estudar “para ser irmã”. Logo no 

primeiro ano em que era religiosa, Lenita conta o que foi sua experiência pioneira como 

missionária e os desdobramentos desta, que assume em sua narrativa um papel determinante 

para as escolhas posteriores em toda sua trajetória: 

Com quarenta dias que eu tinha professado eu entrei em uma ocupação de terra e fui 
morar em Juti, hoje é município. Naquele tempo era município de Carapó, próximo 
a Dourados. Era a primeira ocupação feita pelo MST no Mato Grosso do Sul, em 84. 
E eu entrei na ocupação como esposa de um agricultor. Eram mil homens e 
dezessete mulheres. Então foi uma experiência assim muito forte. Nós ficamos 
dezenove dias na ocupação, a polícia roubou toda a comida. A única coisa é que no 
primeiro caminhão tinha macarrão, então nós ficamos esses dias todos comendo 
macarrão, sem sal sem nada, porque não tinha nada. Nós ficamos lá ilhados. A gente 
atravessou o rio de barco. E houve despejo. Todos  fomos despejados. E assim uma 
cena muito marcante é que precisava de um advogado, pra defender pra gente ver se 
conseguia protelar o despejo, mas não conseguimos nenhum advogado naquela 
ocasião. E ali nasceu meu desejo de ser advogada: “Eu vou estudar, o dia que eu 
puder estudar eu vou estudar advocacia pra defender o povo que não tem com o que 
pagar. Pra mim isso era muito claro. E daí claro, depois eu fui trabalhar em 
comunidades, para lá e para cá, Juruena, pro norte, enfrentei muita coisa, enfrentei 
muitos conflitos. E voltei pra Dourados. Estudei, fiz advocacia, depois trabalhei em 
Comodoro com Sindicato dos Trabalhadores Rurais, associações rurais, fazia 
assessoria aos sindicatos e vinte e três associações rurais. Sempre na luta pela terra, 
a previdência social, naquele tempo a previdência social do agricultor. Trabalhador e 
trabalhadora rural, seguridade especial. Então, muitos processos nesse campo e 
depois acabei chegando em Dourados de volta.  
 

Mencionando seu retorno a Dourados por onde havia passado junto com a família 

quando criança, em busca da “terra para trabalhar” antes de instalar-se em Rondônia, Lenita 

passa a contar a forma como foi se inserindo na rede de economia solidária da cidade a partir 

da proposta da prefeitura municipal onde assumiu a assessoria jurídica dos empreendimentos 

que iam sendo constituídos a partir da atuação da superintendência de economia solidária, até 

a fundação da ONG Mulheres em Movimento da qual assume a presidência no primeiro 

momento, quando deixa o trabalho junto a prefeitura. Depois de descrever o funcionamento 

da rede de economia solidária e mencionar os diferentes agentes nela envolvidos, Lenita 

novamente faz síntese: 
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A gente foi desenvolvendo e entendendo o que é a Economia solidária, entendendo 
que a economia solidária não é apenas a geração de renda, mas que é um projeto de 
sociedade, que não é uma coisa de fundo de quintal, mas que é uma proposta de 
vida. E assim, eu pessoalmente fui me encantando pela coisa. Um pouco a minha 
vida e minha missão é aquilo lá. Eu acredito na economia solidária, que ela é uma 
proposta de vida. 
 

Da mesma maneira como aparece na narrativa de Neusa, ao definir economia 

solidária Lenita a revela como sua “proposta de vida” e aproxima dela seus sonhos e 

encantamentos. Estabelece, então, o que identifica como sua missão e manifesta uma crença 

no que chama de “projeto de sociedade”, ainda que sem descrevê-lo de forma mais detalhada.  

Tal projeto é encontrado na descrição apresentada por Neide, outra das entrevistadas. 

A conversa com ela aconteceu no banco comunitário onde trabalha atendendo os 

empreendimentos que ali chegam para solicitar microcrédito. Essa é sua segunda ocupação na 

economia solidária de Dourados, função que passou a exercer desde que deixou a equipe da 

prefeitura municipal na qual desenvolvia atividades de monitoramento das ações 

desencadeadas pela política pública no bairro onde morava. A narradora se ateve a falar sobre 

a maneira como compreende a economia solidária, definindo-a sempre como uma proposta de 

sociedade pautada na liberdade e altruísmo total, intensificando os argumentos mobilizados 

nas duas entrevistas anteriormente mencionadas. Um modelo de sociedade que é também um 

projeto, afirmações que apontam para uma estratégia de militância e simultaneamente para um 

devir, que são definidos por Neide como uma preocupação moral e um compromisso total, 

tanto com aqueles que lhe estão próximos, quanto com uma certa fraternidade planetária que 

inclui responsabilidades ambientais: 

Assim você se preocupar fisicamente, espiritualmente, mentalmente com todos. Não 
ter preocupação só fisicamente e esquecer que existe sentimento, que tem a 
preocupação que tem... Então, economia solidária pra mim é ter essa preocupação 
com o meu próximo, com o ser humano, com a questão do planeta, ambiental, no 
todo. 
 

É importante perceber que as três narradoras assumem uma forma de definir 

economia solidária pautada na afirmação pela negação. Nesse sentido, identificam o que 

consideram como limites da vida social - o individualismo, a degradação ambiental, a 

carência, etc. - e conceituam a economia solidária como sendo o seu contraposto e, portanto, 

um “outro modelo de sociedade” que exige ser projetado.   

Destacar estes elementos presentes nos trechos transcritos permite identificar um 

modelo tomado como ponto de partida nas palavras das narradoras, não como uma 

contraposição entre capitalismo e socialismo - embora o primeiro seja mencionado - mas entre 

uma força que é exterior às pessoas e que cria individualismos e explorações e a luta 
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emancipadora nomeada como um devir inerente à economia solidária. Esta luta emancipadora 

é assumida como projeto de vida pelas mulheres que se dedicam por completo no intuito de 

“defender o povo” ou “ajudar as pessoas” como quem, além de entregar a própria existência 

na efetivação da proposta, encontram os sentidos de sua vida naqueles que são atribuídos à 

economia solidária e vice-versa.  

Essas trajetórias verbalizadas a partir de uma memória demarcada e organizada em 

atos fundantes e de convicções que determinam a economia solidária como opção de vida, 

remetem a elementos que conformam o que Otávio Velho (1998) identificou como “Cultura 

Bíblica” . Para o autor, a cultura bíblica pode ser compreendida a partir de duas expressões 

fundamentais que, articuladas entre si, estabelecem uma relação de mútua definição e total 

interdependência: cativeiro e libertação.  

O primeiro ponto a assinalar é que a expressão cativeiro aparece para designar 
ausência de liberdade ou, mais precisamente, de libertação; os dois termos 
formando, portanto, um binômio indissociável, sobretudo através das expressões 
derivadas cativo e liberto, como em terra cativa e terra liberta. Ambas expressões 
são extremamente plásticas, servindo para caracterizar situações as mais diversas, 
desde os contextos sociopolíticos mais amplos,a te circunstâncias do cotidiano. 
(VELHO, 1998, p. 14) 
 

As noções de cativeiro e libertação podem ser encontradas subliminarmente nas 

memórias mencionadas, não enquanto perspectivas em oposição, mas como passagens entre 

ambas, que implicam sempre “saídas” em busca de um “devir” que é, ao mesmo tempo, 

projeto e modelo. Na narrativa de Lenita, por exemplo, dizer “minha história foi sempre 

marcada pela migração” é uma forma de afirmar que a trajetória foi determinada por “saídas” 

e que estas visavam melhores condições de vida, primeiramente para a família e, desde que 

começou a tomar suas próprias decisões, para “ajudar as pessoas”. O mesmo percebe-se nos 

enunciados de Neusa que desloca-se da terra para trabalhar para uma terra a serviço da 

comunidade.  

Velho aponta que a noção de cativeiro aparece associada a fenômenos como a 

expropriação e a dominação e ocupa, muitas vezes, o lugar de sinônimo de capitalismo. Nas 

três narrativas aqui destacadas, a opção pela economia solidária é vista como a própria 

transformação do sistema capitalista e, consequentemente, como conquista da libertação, ou 

seja, da autonomia, da liberdade e, porque não, da solidariedade. Dito isso, o que se tem é a 

crença na possibilidade de passagem, um deslocamento de uma situação de cativeiro para uma 

liberdade altruísta absoluta e planetária. Uma causa que exige dedicação integral daqueles que 

por ela optam e uma forma de conhecimento especial que permite não apenas identificar as 

situações e características do cativeiro capitalista, mas que oferece também as ferramentas 
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necessárias para vislumbrar um caminho que leve à conquista da libertação identificada como 

um modelo específico de convivência. 

Se a gente consegue entender a economia solidária como um modelo econômico que 
tem no centro a vida e não o lucro, mas que cuida da natureza, porque ela tem que 
produzir pra nós e para aqueles que vêm depois, que cuida da vida do outro, que eu 
tenho direito, mas minha colega, meu vizinho também tem. Que eu preciso viver, 
mas não só eu. Que não é acumular, mas repartir. Lutar pelo direito de todos. Eu 
acredito que esse é o modelo de sociedade que nós queremos. Eu aposto nisso.  
(Lenita) 
 
Acreditar que através da luta, da organização a gente consegue chegar no objetivo 
que a gente tanto sonha que é a economia solidária onde que todos tenham essa... – 
como posso dizer assim – acreditam realmente, sonham nesse modelo de sociedade 
(...) essa transformação que a gente tanto sonha e que a gente tanto luta pra que isso 
aconteça, quando isso acontecer. (Neide) 
 
Economia solidária é um projeto de vida. (...) Paixão,paixão mesmo sei lá, por um 
mundo diferente. (Neusa) 
 

Acreditar, entender, lutar, transformar, cuidar, sonhar... Verbos que vão definindo a 

economia solidária como uma missão a ser assumida por pessoas vocacionadas ao altruísmo, 

como entrega total a esta “causa de libertação”, isto é, de superação de um capitalismo-

cativeiro.  

 

 

3.2  Economia solidária: uma política pública exitosa e inclusiva 

 

Durante a pesquisa de campo por duas vezes aconteceu um encontro com 

Conceição. No primeiro, sem gravar entrevista, houve uma conversa mais formal realizada na 

sala onde trabalha como Pedagoga na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal 

de Dourados, em que ela, logo após mencionar o sucesso das ações de economia solidária 

desenvolvidas em anos anteriores no município, imediatamente disponibilizou uma grande 

quantidade de materiais (relatórios pedagógicos, contábeis, fotos, livros, folders, vídeos, etc.) 

elaborados durante os oito anos (2000-2008) em que esse era o principal programa da 

Secretaria de Assistência Social, cuja superintendência específica estava sob sua 

responsabilidade. Descreveu entusiasticamente a equipe de trabalho e algumas das ações 

desenvolvidas pelo município junto aos beneficiários das políticas de transferência de renda 

do Governo Federal, da quantidade de pessoas que se mobilizavam em torno desta proposta, 

dos altos investimentos da prefeitura neste programa e da estreita e fundamental parceria com 

a ONG Mulheres em Movimento. Essa foi fundada em janeiro de 2004 e assumiu a função de 

contribuir na estruturação de empreendimentos econômicos a partir da disponibilização de 
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microcrédito para aquisição de equipamentos e matéria-prima necessários ao início da 

produção e comercialização nos empreendimentos, iniciativa que posteriormente resultou na 

criação de um Banco Comunitário e na emissão de Moeda Social própria15.    

A ONG assumiu junto com a prefeitura a formação em economia solidária e também 
o financiamento, o microcrédito solidário e a questão da moeda social. 
 

Com as duas gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) – 2001-2004 e 2005-2008 - 

a economia solidária foi assumida pela administração do município com estratégia para o 

enfrentamento ao desemprego que havia na cidade neste período, a partir do fomento de 

iniciativas de geração de trabalho e renda através da criação de uma superintendência própria 

dentro da Secretaria da Assistência Social.  

Segundo Ledi Ferla, Secretária Municipal da Assistência Social no período 

mencionado: 

Esta política do Município de Dourados constituiu-se de um conjunto de projetos, 
programas e ações articulados entre si, que visam estimular e fomentar a economia 
popular solidária no Município, como estratégia de emancipação social, geração de 
trabalho e renda e desenvolvimento local, prioritariamente nas comunidades de 
bairros populares. Tal iniciativa não é uma ação isolada, mas integra a política 
pública da Assistência Social e Economia Solidária no município de Dourados, 
implementada pela prefeitura, através da Superintendência de Trabalho e Economia 
Solidária, que por sua vez, se articula com o conjunto de ações do governo, cujos 
investimentos públicos voltam-se prioritariamente a diminuir as desigualdades 
sociais na cidade de Dourados – MS. (FERLA, 2008, p. 60) 

 

O segundo encontro aconteceu meses depois em sua casa, em data previamente 

agendada para a entrevista que, desta vez resultou no registro da narrativa cujas transcrições 

são utilizadas no texto aqui apresentado. No diálogo, apoiada em registros municipais 

espalhados sobre a mesa, Conceição retomou o relato detalhado da maneira como trabalhava 

junto a uma equipe na Secretaria de Assistência Social, especificamente na superintendência 

da Economia Solidária e a ele se ateve durante toda a entrevista. Não se cansava de tecer 

elogios à iniciativa e de demonstrar com relatórios e estatísticas – linguagem comumente 

utilizada pelo Estado para avaliar suas ações - o quanto ela foi exitosa e a perda que significou 

e ainda significa para o desenvolvimento da cidade a não continuidade desta política pública 

desde que o Partido dos Trabalhadores deixou a gestão municipal, em outubro de 2008.  

                                                           
15

 Entre as principais iniciativas da rede de economia solidária de Dourados estão as finanças solidárias que, 
segundo os documentos da organização, são “uma forma de democratização do sistema financeiro, oferecem 
serviços financeiros adequados às necessidades básicas da população, que são capazes de fortalecer as iniciativas 
de geração de trabalho e renda de caráter popular, priorizando os(as) excluídos(as) do sistema financeiro 
tradicional. Dentre seus principais instrumentos estão os bancos comunitários, os fundos rotativos, os clubes de 
trocas e as moedas sociais. Em Dourados este eixo é desenvolvido pelo Banco Pirê, entidade não-governamental, 
que tem como objetivo primordial financiar pequenos projetos de geração de renda na perspectiva da economia 
solidária. (Cartilha: “A economia solidária no Município de Dourados”, s/d, p. 30) 
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Esta era realizada com a contribuição do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa – SEBRAE - que oferecia cursos de capacitação profissional e formação 

técnica aos moradores desempregados dos bairros periféricos de Dourados a partir de um 

convênio firmado com a prefeitura. Parceria que, conforme é possível apreender na entrevista 

de Conceição, provocou desconforto entre alguns agentes da economia solidária e certa tensão 

entre a lógica do empreendedorismo encontrada nos cursos de capacitação profissional da 

entidade e a proposta autogestionária e altruísta da economia solidária que vai sendo narrada 

como o “Outro” do capitalismo, reconhecida como “uma coisa bem maior”, em relação aos 

cursos de capacitação técnica.  

Todos faziam qualificação e requalificação. Depois, neste processo de qualificação, 
a gente fazia a sensibilização com eles, da importância da economia solidária, da 
importância deles se inserirem nesse processo. Porque no mercado de trabalho 
formal você não encontra trabalho para todo mundo, e que é uma outra economia. A 
economia solidária não é só uma proposta alternativa ao desemprego, ela é uma 
proposta de uma “outra” economia que é uma coisa bem maior. Alguns autores 
trazem como uma alternativa ao desemprego. É. Só que não é só isso, é uma 
proposta bem maior, uma construção de uma “outra” economia. Então a gente 
trabalhava tudo isso, uma sensibilização.  

A política pública de economia solidária em Dourados e a maneira como ela é 

compreendida enquanto uma experiência exitosa por diversos de seus agentes, aqui revelado 

por Conceição, remetem a um contexto mais amplo de transformações das políticas sociais no 

Brasil das últimas décadas que abriram espaço para experiências como essas em âmbito local 

municipal. A chamada crise do trabalho nas décadas de 1980 e 1990 e as mudanças nas 

relações estabelecidas entre Estado, economia e sociedade civil a partir da Constituição 

Federal de 198816 são reconhecidas em grande parte da teoria produzida sobre economia 

solidária, com a própria condição de sua existência, a própria origem das experiências no país.   

DRAIBE, (1993 e 2002) analisando esse contexto em âmbito nacional a partir do 

conceito de Estado de Bem-estar Social de caráter meritocrático-particularista17, faz algumas 

afirmações que permitem uma melhor compreensão da alocação de políticas públicas de 

geração de trabalho e renda dentro das secretarias da Assistência Social nos municípios. 

Segundo a autora, é neste período que as políticas sociais ganham força no interior do 
                                                           
16 Para mais informações sobre este tema: CARDOSO J., 2005; CUNHA, 2002; POCHMANN, 2004; URANI, 
1995.  
17 Para a autora este modelo de bem-estar social de tipo meritocrático-particularista “fundamenta-se na premissa 
de que cada um deve estar em condições de resolver suas próprias necessidades, em base a seu trabalho, a seu 
mérito, à performance profissional e à produtividade. A política social intervém apenas parcialmente, corrigindo 
ações do mercado” (DRAIBE, 1993, p. 16-17). Trata-se, portanto, de um modelo conservador de política social, 
onde a intervenção do Estado está fundamentada na capacidade de contribuição do trabalhador. Nesse sentido, os 
baixos salários e a informalidade do trabalho na década de 80 afetaram significativamente a qualidade dos 
serviços sociais, sobrecarregando os sistemas e tornando-os ineficientes.  
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aparelho estatal e este, por sua vez, passa a exercer um papel fundamental na produção e 

regulação de bens e serviços sociais. Ingressando nesse diálogo, Pereira (2010) indica que a 

atuação do Estado no âmbito da política social nos governos pós-constituinte se deu a partir 

de três premissas: a descentralização, a focalização e a privatização. A primeira delas – 

descentralização – traz o objetivo de aproximar as estruturas estatais do público beneficiário 

da política, aumentando os níveis de interação e articulação local entre Estado e sociedade 

civil. A focalização refere-se à destinação dos serviços públicos a grupos sociais específicos, 

selecionados segundo sua necessidade e urgência. A terceira premissa, privatização, consiste 

no deslocamento dos recursos públicos para o setor privado, lucrativo ou não, a partir da 

justificativa de uma maior eficiência deste no atendimento às demandas sociais, conciliando 

iniciativas do Estado e do Terceiro Setor a partir da formalização de parcerias, aumento do 

volume de recursos públicos aplicados nos projetos das Organizações Não Governamentais e 

intercâmbio entre profissionais do setor público e privado. Essas ações, segundo a autora, 

deram aos programas de assistência social um caráter de atuação prefeiturizada e de 

focalização na pobreza, com o desenvolvimento de programas locais de geração de trabalho e 

renda e inclusão produtiva.  

Esta conjuntura nacional está refletida não apenas na organização da política pública 

de economia solidária em Dourados, mas também pode ser percebida nas significações e 

consequentes justificativas mobilizadas por Conceição no momento em que elabora sua 

narrativa sobre a prática na cidade, manifestando tanto os argumentos que remetem a um 

modelo transformador da sociedade, quanto a um discurso público de uma política bem 

sucedida em meio ao contexto de iniciativas semelhantes em outros municípios e estados. 

Uma ação do Estado, portanto, localizada no âmbito da assistência social municipal e 

focalizada na pobreza: 

Quando nós iniciamos, começamos a fazer as mobilizações nos bairros com as 
pessoas que eram atendidas pelos CRAS [Centro de Referência em Assistência 
Social], pelo programa Bolsa Família, esse era nosso público inicialmente. Não que 
economia solidária só serve pra pobre, não deve ser. Que nós estamos construindo 
uma outra economia, então nela podem entrar pessoas de diversas classes sociais. Só 
que o nosso público, como a gente trabalhava na assistência social nosso público era 
esse, os usuários que eram atendidos pela assistência social no centro de referência 
da assistência social e do Bolsa Família, os programas sociais de transferência de 
renda, e a gente começou a mobilizar. 
 

Ainda que, de alguma maneira, essas características são ressignificadas em sua 

narrativa, colocadas em diálogo com as proposições que apontam para um caráter 

transformador da proposta como uma forma de alcançar “um novo modelo de sociedade”, 

conforme descrito anteriormente, as relações entre assistência social, economia solidária e 
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pobreza ficam evidentes em sua narrativa, definindo esta como o público comum àquelas. 

Tais evidências são inclusive passíveis de percepção a partir ora da negação das situações 

consideradas de pobreza como destinatárias exclusivas da ação governamental, ora na menção 

da economia solidária como estratégia para sua superação ultrapassando a mera capacitação 

profissional tendo em vista a inclusão produtiva. No entanto, quando a intenção é a descrição 

da política pública especificamente, tema que assume o lugar de eixo central em sua narrativa, 

a conjuntura nacional apontada por Draibe e Pereira reflete-se em sua enunciação: 

Na época a pasta estava sob minha responsabilidade, da superintendência da 
economia solidária. Porque a secretaria era Secretaria de Assistência Social e 
Economia Solidária. Então tinha a superintendência de assistência social e a 
superintendência de economia solidária. Tinha estrutura e a gente tentava trabalhar 
juntas. Se a porta de entrada dos usuários eram os cadastros da Assistência Social, 
era o CRAS [Centro de Referência da Assistência Social], tinha que ter uma porta de 
saída e para nós a porta de saída era a economia solidária. Porque você trabalhava a 
questão dos benefícios assistenciais, mas eles não podiam ficar só nos benefícios. 
Eles tinham que entender que eles poderiam contribuir na sociedade de uma outra 
forma. E a economia solidária fazia eles entenderem que era a porta de saída para o 
público da assistência social, os beneficiários da assistência social.  
[...] 
Não é um favor que o governo está fazendo. É um investimento importante que o 
governo está fazendo de um recurso que existe. E existem muitos recursos. Com o 
secretário Paul Singer, que é o secretário nacional de economia solidária, há muito 
investimento no terceiro setor. Ele investiu muito. Então existem muitos recursos 
pro terceiro setor pros investimentos nas iniciativas de economia solidária. Pra o 
poder público a gente captava este recurso que vinha para a inclusão produtiva que 
vinha pro CRAS e dos recursos do Bolsa Família e a gente investia bem esse 
recurso, você viu pela planilhas. Porque nosso projeto era transparente e todo mundo 
que quiser ver onde foi investido, qualquer pessoa. Então nós investimos bem esse 
recurso. 
 

É importante observar no relato de Conceição que as proposições favoráveis 

produzidas pelos teóricos da economia solidária – que é mais uma dimensão do discurso 

público - também são mobilizadas para construir definições e ampliar o caráter de sucesso da 

política municipal, manifestando outra perspectiva do aspecto dialógico e interacional do 

conceito em questão. Afirmações recorrentes manifestam o desejo de pertencimento a uma 

proposta que ultrapassa as fronteiras municipais e identifica-se com movimentos sociais mais 

amplos reconhecidos pelo mesmo nome e que vão além das ações e serviços governamentais. 

Argumentos continuamente mobilizados para valorizar a iniciativa e legitimá-la como 

proposta de transformação social ou, nas palavras de seus agentes, como “proposta de outra 

sociedade, de outro mundo possível”.  

A economia solidária não estava só em Dourados, a economia solidária não está só 
aqui. Ela estava no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então pra dar essa visibilidade. 
(...) nós estamos em comunhão com várias pessoas que estão construindo isso.  
[...] 
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Identificaram a economia solidária com o Partido dos Trabalhadores e não quiseram 
mais esse projeto. Isso é ridículo. Uma visão bem pequena na verdade, porque é um 
projeto imenso e conhecido a nível nacional e internacional.  
 

Dialogando simultaneamente com as teorias favoráveis à economia solidária e a 

conjuntura nacional das políticas da Assistência Social, à medida que a entrevista avançava, a 

narradora que remetia a conversa o tempo todo a um passado exitoso - especificamente a 

esses oito anos de política pública – emitia frases que eram comumente interrompidas e 

entrecortadas com a afirmação “a economia solidária é...”, ou com a negativa “economia 

solidária não é...”. As afirmações e negações aparecem em sua narração sempre aos pares, 

explicando-se e completando-se mutuamente, e remetem ao discurso público da economia 

solidária na cidade de Dourados:  

Uma iniciativa não só de produção. Porque às vezes quando se fala em economia 
solidária a pessoa só pensa na produção. Economia solidária pra mim é um grande 
movimento, uma revolução na economia, uma proposta assim muito rica de valores.  
 

Os pares narrativos reportam-se à negação do sistema capitalista anteriormente 

apontada, mas também refletem a recusa e o tenso diálogo com a lógica do 

empreendedorismo trazida pelo SEBRAE e, de alguma maneira, da concepção de inclusão 

produtiva circulante nos âmbitos de assistência social. Em sua entrevista, Conceição defende 

o tempo todo a qualificação profissional e, ao mesmo tempo, aponta e resgata a proposta 

utópica da economia solidária como “outro modelo de sociedade”. A função da Assistência 

Social aparece em seu relato como um importante instrumento de superação da pobreza e a 

política pública municipal, consequentemente, encontra nela seu foco principal.  

Também é interessante observar que, ainda que a narradora construa todo seu 

enunciado como algo passado, com os verbos conjugados no pretérito, quando define 

economia solidária ou nega o que identifica como seu contrário, os verbos vêm para o 

presente. Isso revela uma importante característica dos estudos de memória, não como uma 

reconstrução da história, mas como uma interpretação dos fatos passados que é sempre atual e 

acontece no momento preciso da entrevista. Há um encontro semântico entre “naquela época” 

e “hoje”. À medida que a narradora conta a história da economia solidária de Dourados ela 

está, simultaneamente, revelando seu contexto atual visto e interpretado a partir de sua 

trajetória e do lugar que ocupou e ainda ocupa no campo.  

Na época a gente não sabia muito bem o que era economia solidária, mas a proposta 
era a mesma: trabalho coletivo, cooperado, geração de renda, na linha da questão 
ambiental, da preocupação com o meio-ambiente. 
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Veja-se que o fato de não ter clareza sobre o que “era” a economia solidária no início 

do período de efetivação da política pública não impediu, segundo Conceição, de construir 

uma proposta nos “mesmos marcos” da compreensão atual: trabalho coletivo, cooperado, 

geração de renda, preocupação com o meio-ambiente.  

A economia solidária vai parecendo em sua narrativa, então, como uma experiência 

de importantes e positivos resultados para o município no enfrentamento à pobreza e ao 

desemprego, que teve êxito em dado momento da história da cidade, cujo público alvo, 

segundo já fora mencionado, eram os beneficiários dos programas de proteção social do 

município em uma estratégia de combate à pobreza. Torna-se relevante retomar a transcrição:  

A economia solidária fazia eles entender que era a porta de saída pra o público da 
assistência social, beneficiário da assistência social.  
 

 Conforme aponta a citação acima, o enfrentamento à pobreza é compreendido não 

apenas em termos de inclusão produtiva e possibilidade de geração de trabalho e renda – 

como na perspectiva do SEBRAE -, o que exige um processo de aprendizado dos valores 

considerados importantes pela equipe que tornava viável a política pública municipal. Tais 

valores são sempre vistos e mencionados como uma contraposição à realidade social 

considerada desigual e excludente resumida na expressão “sistema capitalista”. Sendo assim, 

paulatinamente a economia solidária de Dourados vai se constituindo e compreendendo, nas 

palavras das entrevistadas, como um possível “avesso” do capitalismo e sendo definida pela 

negação do mesmo. Logo, se o “sistema capitalista” invisibiliza as pessoas, a economia 

solidária lhes dá visibilidade, se aquele destrói o meio ambiente através da exploração de 

matérias-primas, esta se baseia em sua preservação, se aquele se estabelece em relações 

hierárquicas de produção, um dos principais valores reconhecidos nesta é a autogestão dos 

grupos e trabalhadores. A definição da economia solidária, portanto, é precedida por uma 

concepção prévia definidora do sistema capitalista e se dá a partir dela, como sua oposição. Se 

o capitalismo “é”, então a economia solidária “não é”, e vice-versa. Uma perspectiva que se 

aproxima do conjunto de significações mobilizadas no item anterior : 

Mas esta questão da transformação de valores mesmo, de idéias, de conceitos, de 
vivência, de prática. Tudo isso para mim é economia solidária. Pautada nesses 
princípios que são tão firmes e consistentes que é a solidariedade, essa questão do 
meio ambiente que hoje está gritando aí por socorro, a questão da auto-gestão, da 
emancipação, de mostrar que as pessoas realmente tem capacidade, tem 
potencialidades e que tem que ser valorizadas como tal. (...) E na economia solidária 
essas pessoas, elas estão aqui. São as pessoas que não são vistas pela sociedade 
muitas vezes e que não faz grandes investimentos para o sistema capitalista. Que são 
invisíveis muitas vezes para o sistema capitalista. 
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Estas afirmações que se dão pela negação do capitalismo vão permitindo a emersão 

da economia solidária, segundo a narradora, como um contraponto que se constitui como um 

“outro” construído a partir de uma imagem já formada sobre o sistema capitalista e em um 

momento específico da história da cidade.  

Aparece também, como um conceito que se constitui a partir de sua posição de 

gestora pública e de sua função na assistência social da organização aqui estudada, em 

circunstâncias cambiantes, onde a definição apresenta sempre diferentes possibilidades a cada 

novo ato de enunciação, fruto da relação entre sua narrativa, o contexto de onde narra, as 

teorias que a normatiza e as negociações efetuadas nas ações do Estado. No entanto, estas 

últimas são sempre definidas pela narradora como iniciativas fundamentais que marcam não 

apenas a origem e as características da economia solidária na cidade, mas aparecem também 

como responsáveis pelos resultados reconhecidos como portadores de êxito e eficiência em 

todas as iniciativas delas derivadas. Um êxito identificado a partir das estatísticas e relatórios 

que conformam o discurso público e oficial sobre a política pública municipal. 

 

3.3 Economia solidária e a centralidade do trabalho 

 

Geisa preferiu dar a entrevista em seu ateliê que está em uma salinha na frente de sua 

casa. Este, além de ser o lugar onde ela produz suas famosas peças de biscuit desde que 

ingressou na rede de economia solidária, funciona também como uma pequena loja onde são 

comercializados produtos de diversos grupos que igualmente integram a rede, desde 

artesanatos diferentes dos seus, até material de limpeza, alimentação e roupas variadas.  

O relato da história de sua vida inicia com a identificação do trabalho de seus pais, 

especialmente deixando transparecer em sua performance, mais especificamente no tom 

entusiasmado da voz e no brilho dos olhos, o quanto lhe é importante o fato de seu pai, já 

idoso, continuar desenvolvendo sua profissão. A partir da identificação deste dado de sua 

família, toda sua narrativa foi sendo construída em torno de um único eixo: o trabalho.  

Meu pai é construtor. Até hoje ele exerce a profissão, com 66 anos completados já e 
continua, ele exerce essa profissão desde jovem. Minha mãe era do lar. Ela é 
falecida há oito anos já, ela é falecida. 

Pouco falou de sua infância sendo sempre muito sintética nas respostas às perguntas 

feitas sobre ela. Desde a identificação da profissão de seus pais, a continuidade de sua história 

deu um salto para o momento em que ela mesma começou a trabalhar. Seu pai, trabalhador 
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autônomo da construção civil ficou um tempo sem conseguir uma contratação, o que mudou o 

rumo de sua vida, uma vez que precisou interromper os estudos e somar-se na luta pela 

sobrevivência da família. Começou a trabalhar, casou-se ainda muito jovem, permaneceu em 

atividade. Segundo ela “a mente era boa para trabalhar”.   

M: Você concluiu o ensino médio? 
G: Não, não cheguei a concluir. Porque na época era uma fase meio complicada. 
Porque nós somos quatro irmãos, e meu pai, assim, deu um paradeiro de serviço pra 
ele na época. Então eu tinha que optar, ou trabalhar, ou por estudar. Aí eu estava 
fazendo os dois, trabalhando e estudando, mas aí chegou uma fase que daí eu parei 
os estudos e continuei trabalhando no comércio. Trabalhei muito tempo em 
comércio. 
M: Então você já trabalhava em comércio, assim como hoje na sua loja? 
G: Já. Desde os 14 anos que eu comecei trabalhar no comércio, me casei 
trabalhando, na parte de contabilidade, escritório, estas coisas. Não concluí os 
estudos mas a mente era boa pra trabalhar. 
M: Você casou com quantos anos? 
G: Eu me casei com 16 pra 17, bem nova. 

 

Geisa passou do relato de seu casamento para a descrição do trabalho do esposo, um 

homem que conserta eletrodomésticos em uma pequena oficina localizada em frente ao ateliê, 

do outro lado da rua. Em seguida, contou a história da falência e fechamento da empresa na 

qual trabalhava, dedicada à venda de insumos para atividades agrícolas. Ressaltou 

detalhadamente a boa relação com seus patrões e com os demais funcionários, uma relação 

sempre narrada como sendo muito próxima, com a realização de festas e jantares em comum. 

As famílias, de Geisa e dos donos da empresa, “trocavam visitas e seus filhos brincavam 

juntos”.  

Sem embargo, frente à inevitável falência ela ficou desempregada e começou a 

buscar alternativas de geração de renda. Estas, porém, não eram consideradas, segundo a 

entrevistada, como um trabalho.  

Então eu perdi esse emprego e fiquei meio sem saber o que fazer. Então um dia ela 
[a filha] disse, “mãe você está aí parada em casa, não quer ir na escola, estão dando 
uns cursos na escola, vamos lá pra você conhecer”. Aí eu fui, conheci o grupo, aí eu 
me animei. Comecei a fazer gesso, a pintar, aí gostei. Aí comecei a comprar as 
formas e o material e produzir em casa pra vender. Na época eu não tinha espaço 
adequado pra vender, mas eu ajeitava dentro da oficina mesmo, fazia um 
espaçozinho, coloquei pra vender e começou a dar certo. Depois de muito tempo 
mexendo com gesso aí minha prima aprendeu a... aí ela falou “ah, eu aprendi uma 
técnica pra trabalhar de biscuit, se você quiser eu vou aí e te ensino”. Aí eu falei: 
“Ah, mas deve ser muito difícil”. Daí ela veio e me ensinou um dia, aí eu peguei 
mais ou menos como fazer, aí eu comecei a comprar revista e a montar e até hoje 
estou nisso daí. Aí logo que eu comecei a moldar as primeiras peças começou as 
pessoas a quererem, a perguntar se eu não vendia e tal. Aí comecei a vender. 
 

O período de desemprego e de produção e comercialização do artesanato é anterior à 

sua inserção na rede de economia solidária. Neste momento, o programa ainda não havia sido 
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desenvolvido pela prefeitura municipal e seu aprendizado enquanto artesã se deu na escola 

onde a filha estudava e com a ajuda de uma prima. Passou então a contribuir na renda familiar 

a partir da produção de peças de biscuit e gesso. No entanto, em sua narração fica evidente 

que esta atividade não era reconhecida como trabalho, já que esta palavra, mencionada 

inúmeras vezes na entrevista, desaparece durante toda a narração do desemprego e início das 

atividades artesanais. E ainda, quando conta o momento em que conheceu a economia 

solidária menciona sua atividade de artesã, mas insiste em afirmar que estava “sem trabalho”: 

Então eu conheci a economia solidária eu não estava mais trabalhando, eu estava em 
casa e já vinha fazendo artesanato. Na época eu mexia com gesso. 

 Geisa conheceu a economia solidária a partir da ação das monitoras dos bairros. 

Estas eram pessoas recrutadas pela equipe da superintendência de economia solidária e 

contratadas pelo município para identificar nos bairros da cidade as pessoas que desenvolviam 

alguma atividade produtiva de maneira informal. Uma vez identificadas, estas pessoas eram 

encaminhadas para os cursos de capacitação desenvolvidos pelo SEBRAE, entidade também 

contratada pela prefeitura, e para os espaços de formação específicos de economia solidária, 

como o encontro “Formação para a cidadania”, “Formando Times” e “encontros de grupos de 

base”18. Havia cursos de capacitação profissional nas áreas de higiene e beleza, panificação, 

alimentação, confecção, construção civil, mecânica, eletrônica e artesanato.  

A inserção na rede e nas atividades de economia solidária trouxe para Geisa a 

possibilidade de tornar seu artesanato conhecido na cidade resultando em um aumento 

significativo de vendas.  

O que é interessante perceber, entretanto, é que quando a narração passa de uma 

história de desemprego para a inserção na rede de economia solidária, o artesanato produzido 

em casa se transforma novamente. A atividade da artesã assume em sua narrativa o estatuto de 

“trabalho”. A “mente boa para trabalhar” reaparece e, mais uma vez o trabalho recupera sua 

centralidade na entrevista, e nesse momento, inserido em uma rede de possibilidades e de 

divulgação das peças produzidas. Um trabalho reconhecido por um coletivo:  

Antes era assim uma coisa pequena, eu fazia e pensava pequeno. Pensava tudo 
assim, sei lá, pensava “se vender bem tudo bem, se não...”. Hoje em dia não, é o 
contrário, pelo incentivo que a gente encontra, encontrou também na rede de 
economia solidaria desde o começo é assim muito bom porque você pensa em 
ampliar e não em diminuir. Então mudou muito pra mim porque a partir de eventos 
que eu participei, de feiras, das lojas que eu participo – eu participo da loja no 
centro, do shopping – participo dos trabalhos também, dou uma contribuição pros 
trabalhos, tiro espaço para estar trabalhando meio período. E assim, só tem 
melhorado pra o reconhecimento mesmo do trabalho, você se reconhecer mesmo no 
trabalho e a cada dia mais que eu, assim, é bem gratificante. Porque, por exemplo, 

                                                           
18 Estes momentos de formação e a forma como eram compreendidos serão trabalhados no capítulo posterior.  
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você monta uma peça, que nem eu estou trabalhando muito com esses adornos pra 
bolo. E aí a partir daquele um que você entrega, aí a pessoa participa daquele 
casamento e tal e fala “onde você encontrou?”. “Ah, tal pessoa fez pra mim isso 
daí”. Então cada dia vai sempre sendo mais reconhecido. Amplia a rede. Amplia, 
amplia... “Ah é tal pessoa que participa da rede de economia solidaria, se você não 
conseguir falar com ela pelo telefone tem a loja, tem a loja do centro, tem a loja do 
shopping”, diz o dia que eu trabalho. Então é bem gratificante, é bonito. 
[...] 
A economia solidária que foi a... vamos dizer, o auge do meu sucesso começou pela 
economia solidária. Graças a Deus porque assim, deu bastante oportunidade pra 
estar mostrando o trabalho da gente e foi a partir da rede de economia solidária que 
o que era de fundo de quintal, como se diz aqui, se transformou em horizontes. Pra 
mim as coisas só vieram melhorar. 
 

Quando retomou o trabalho como eixo de sua fala, conforme a transcrição, este 

reaparece com dois significados diferentes. De um lado, refere-se à produção de suas peças de 

artesanato em gesso e biscuit. De outro, está relacionado à sua inserção e participação nas 

atividades da rede de economia solidária e seu pertencimento a este coletivo. Em ambos, 

porém, o que ressurge é um trabalho autônomo, assim como o do esposo e do pai relatado 

anteriormente.  

Neste momento, houve uma transformação na narrativa de Geisa que passou a 

descrever as histórias de seu trabalho e de seu novo grupo de pertencimento - a rede de 

economia solidária - detalhando as feiras das quais participavam, as dificuldades encontradas 

no início da organização, o funcionamento das duas lojas que pertencem a ela - uma 

localizada no centro da cidade e outra no shopping Center -, a história da criação de suas 

peças e a maneira como sua filha e seu esposo se envolvem com o artesanato. A mente que 

outrora era boa para trabalhar na empresa de vendas de insumos agrícolas e que sofreu com o 

desemprego, continua sendo uma “mente boa” para o trabalho, agora na economia solidária: 

Às vezes estou produzindo uma peça e já estou com uma outra idéia na cabeça logo 
já vou produzir a outra. Eu sou ansiosa. 

 

3.4 Economia solidária e algumas mudanças nas relações de gênero 

 

Silvaneide foi a primeira mulher a ser entrevistada. A conversa aconteceu na sala de 

sua casa e um tom sempre humorístico e entusiasmado com o sabor dos chocolates caseiros 

que produz para que sua filha venda na escola onde estuda. No momento da entrevista não 

estava integrada em nenhum empreendimento de economia solidária e chegava a manifestar 

uma relação conflitiva com diversos agentes da rede. Declarou-se, porém como parte 

integrante da rede e foi assim reconhecida pelas demais pessoas entrevistadas. 
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 Com uma narrativa contínua, falou de temas que não estavam previstos no roteiro da 

entrevista e assumiu o domínio da mesma desde o começo. A história de sua vida inicia com 

a história da economia solidária.  

Às vezes quando você fala o que é economia solidaria para você? Pra várias pessoas 
tem um significado. Pra mim foi um ressurgimento de uma nova criatura, no caso eu 
era totalmente dependente do meu esposo não trabalhava fora, não estudava, não 
progredia, não tinha vida própria e aí eu entrei em depressão, depressão profunda, aí 
tomava remédio faixa preta, não tinha vontade de fazer nada, ficava dia e noite 
chorando, tentei me matar duas vezes. Então não tinha força para nada e aí um dia 
uma colega minha, até que nesse tempo eu fazia parte de uma igreja evangélica, a 
Assembléia de Deus, aí ela falou para mim: “escuta Neide, está tendo uns cursos de 
capacitação porque você não vai lá fazer alguma coisa?”. No caso ela fazia corte e 
costura, ela disse: “está tendo vários cursos porque você não vai lá fazer alguma 
coisa, se enturmar, se você não gostar você não vai mais”. Aí eu na primeira vez eu 
não fui, enrolei e não fui não. Um dia resolvi ir para ela parar de encher o saco, fui, 
chegando lá gostei das reuniões, fui na primeira, fui na segunda e resolvi me 
inscrever no curso de produto de limpeza. Voltei a viver.  

Em toda a narrativa de Silvaneide a economia solidária foi sendo apresentada como 

sinônimo de mudanças nas relações familiares de gênero, onde a posição feminina - de 

mulher, esposa e mãe - passou por importantes alterações. A entrevistada aproxima o sentido 

que confere à economia solidária com o ato de viver, e este aparece estreitamente relacionado 

com sair de casa, assumir gostos e desejos, enfrentar conflitos e ampliar o círculo de relações 

sociais resultado da conquista de autonomia frente a seu esposo. O ato de sair de casa, além de 

terapêutico, nas palavras da entrevistada é sinônimo de “viver de novo”:  

 O que aconteceu comigo quando eu entrei, depois que deixei de tomar os remédios 
de depressão, nunca mais quis saber de remédio de depressão comecei a erguer 
minha bandeira e a falar pro meu marido o que eu queria o que eu não queria mais e 
o que era bom pra mim, o que era bom pra gente, pro nossos filhos e aí foi que  eu 
comecei a bater de frente com ele porque  eu não queria mais largar economia 
solidaria e ele queria que eu largasse porque ele dizia que estava atrapalhando  nosso 
casamento por conta que eu não parava mais em casa porque eu tinha que viajar 
direto. Daí eu comecei fazer as viagens fora e ele ficava muito bravo toda vida que 
eu chegava de viagem minha mala estava pro lado de fora, ele não deixava eu entrar 
no quarto , assim, mas eu agüentei isso por uns quatro anos. Assim, era uma guerra, 
toda vida que eu falava estou indo viajar já sabia que era uma guerra quando eu 
chegasse. Era muito assim, mas eu comecei a ver que muitas coisas não valiam a 
pena. Não valia a pena eu largar a economia solidária, que me trazia tantas coisas 
boas. E me livrou da depressão, me ensinou, me resgatou como ser humano.  
 

Angelita contou sua história em um tom moderado e reflexivo em uma entrevista 

fora de sua casa. Ateve-se a responder às perguntas previstas no roteiro previamente 

estabelecido para a conversa, detalhando os fatos e mencionando seus sentimentos e 

pertencimentos desde seu nascimento na cidade de Campo Mourão, interior do Paraná. 

Atualmente faz parte de um empreendimento de costura que trabalha, especialmente, com o 

reaproveitamento de retalhos recebidos como doação de malharias de Santa Catarina.  

M: A senhora nasceu aqui em Dourados mesmo? 
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A:  Não, eu nasci no Paraná, em Campo Mourão. Mas não conheço lá. Eu nasci lá, 
mas vim de lá pequena. Meus pais vieram lá do Paraná eu tinha três ou quatro anos. 
Aí vieram pro Mato Grosso, foram morar na região de Fátima do Sul, compraram 
um sítio lá, a gente foi criada na roça. Eu acho que é por isso que hoje eu tenho esse 
sentimento bom da economia solidária, porque fui criada na roça, fui criada num 
clima assim de boas relações.  
[...] 
Tem que ter uma história antes, eu penso assim, um desejo de mudança. Porque, eu 
no meu caso mesmo, muito antes de começar a economia solidária aqui em 
Dourados eu já tinha assim um sonho, de trabalhar grupos... inclusive eu comecei 
antes, trabalhei em dois grupos. Primeiro foi um grupo de panificação, éramos três 
mulheres e a gente fazia o pão, vendia, depois chegava o final do mês dividia. Sem 
saber o que era economia solidária eu estava praticando. Mesmo sem saber eu já 
estava praticando. Trabalhava em grupo, não sei se assim, inconscientemente, mas 
eu já praticava a economia solidária, porque a gente trabalhava junto mês inteiro 
depois dividia junto aquele lucrozinho que dava.  (Angelita) 
 

Em sua narrativa, a história da economia solidária inicia com a história de sua vida, 

e está relacionada à sua experiência de trabalho coletivo e convivência no campo. É com a 

sociabilidade estabelecida “na roça” que Angelita identifica o início de um desejo de 

pertencer a grupos de trabalho, que embora continue quando chega à cidade de Dourados, não 

se concretiza por causa do domínio e autoridade exercidos pelo esposo. Assim como no caso 

de Silvaneide, a narradora reconhece nas causas de sua antiga depressão as hierarquias de 

gênero que vive no interior de sua família.  

M:  Quando chegou em Dourados, a senhora trabalhou em algum lugar? 
A:  Não, só dona de casa. Quando eu casei... É engraçada a minha história. Eu venho 
de uma família em que a mulher não poderia sair de casa. Quem poderia sair de casa 
é o esposo, que era o caçador. Era o que o meu sogro falava. A mulher é a dona da 
casa, que cuida da casa, dos filhos, do marido, ela não pode trabalhar fora, ela não 
pode nem ter muita amizade assim com a vizinhança. Acho que também mais por 
conta disso que eu fiquei também depressiva.  
 

Se a doença se deve à dominação masculina, a cura está localizada no processo de 

sair de casa, enfrentar os conflitos e inserir-se na rede de economia solidária.  

Era mais pra estar em casa. Aí começou os conflitos, mas conforme eu fui 
caminhando, fui insistindo, foi... Eu nem sei como é que eu tive essa coragem. Tem 
hora que eu penso assim mesmo que é coisa de Deus. Acho que era, porque eu não 
sei como é que eu tive essa coragem. Depois de uns sete ou oito anos de casada. Não 
acho que eu tinha mais, nove ou dez anos de casada. Eu tive essa coragem de 
desafiar ele. Não sei se é porque eu já estava assim cansada daquela vidinha, de 
rotina, todo dia a mesma coisa. Mas não sei. No início eu fui saindo, aí comecei a 
conhecer pessoas, comecei aprender a trabalhar em grupo. Aí foi indo a minha 
história. 

 
Mencionar as mudanças de relações de gênero como uma possível definição de 

economia solidária para essas mulheres de Dourados, embora fique evidente em suas 

narrativas, é um tema complexo e precisa ser problematizado. Dados anteriormente 

mencionados, sistematizados nos relatórios da Secretaria de Assistência Social do município 

que revelam que entre 2006 e 2008 a maioria absoluta dos membros da Rede de Economia 
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Solidária da cidade eram mulheres com mais de quarenta anos de idade já chamaram a 

atenção de outros pesquisadores19 e foram por eles avaliados. Destaca-se aqui o trabalho de 

Grazihely dos Santos Paulon (2010) intitulado “Tecendo a igualdade: reflexões sobre gênero e 

trabalho na rede de economia solidária em Dourados (2000-2008)” no qual a pesquisadora 

objetivava exatamente descobrir porque a economia solidária na cidade tornou-se “um lugar 

de e para mulheres” a partir da compreensão das relações entre gênero e trabalho, tomando 

como ponto de partida o já mencionado potencial de transformação social, tão presente na 

literatura sobre a temática.  

Para esse estudo, a autora recorre aos relatórios municipais, observação das reuniões 

e encontros da rede e a entrevistas com mulheres que dela participam e assume como 

referencial teórico fundamental o conceito bourdiesiano de uma oculta dominação masculina 

“que está presente no habitus, em estado incorporado, como um sistema de categorias de 

percepção, pensamento e ação, funcionando no mundo social para justificar a divisão sexual e 

visão universal definidora de papéis de mulheres e homens” (PAULON 2010, p. 171; apud 

BOURDIEU 1995). Na construção de sua análise, Paulon afirma que se, por um lado, os 

espaços coletivos de encontros e reuniões da rede de economia solidária de Dourados 

propiciam certa autonomia e igualdade aos seus membros, o mesmo não se repete nas relações 

cotidianas do ambiente familiar. Em sua pesquisa, as mulheres se dizem vitoriosas por 

poderem participar de espaços e grupos depois de romperem algumas barreiras ao saírem de 

casa e, em momentos específicos, tornarem-se independentes de seus esposos e filhos. No 

entanto, mantém continuamente a preocupação com a responsabilidade sobre os afazeres 

domésticos, dando sequencia à histórica divisão do trabalho, hierarquizada pelas relações de 

gênero de matriz patriarcal, onde “há uma distinção dos papéis ditos de mulheres e homens, 

mesmo quando estas/es fazem parte da proposta coletiva de trabalho (...). Quando há 

necessidade de distribuir tarefas, a divisão de trabalho é sexuada”, e  ainda “fica a cargo dos 

homens as tarefas que envolvem dinheiro, o poder e o social. Fica a cargo das mulheres, o 

cuidado com a casa, privando-as de participarem da decisões financeiras e da solução dos 

problemas”. (PAULON, 2010, p. 178).  

Como conclusão, a autora defende que a grande adesão das mulheres à proposta da 

economia solidária em Dourados se dá ao fato de a organização permitir que estas 

desenvolvam a dupla tarefa de inserir-se em um empreendimento econômico ao mesmo 

                                                           
19 Também Ferraz (2009), em um artigo intitulado “Políticas de economia solidária e organização dos 
trabalhadores” remete a causa do grande número de mulheres nos grupos de economia solidária de Dourados à 
maior vulnerabilidade destas no mercado de trabalho formal.  
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tempo em que conseguem exercer suas funções no lar, o que reforça ainda mais as 

desigualdades de gênero inerentes à divisão sexuada do trabalho.  

Reconhecendo a pertinência desse tipo de análise nos estudos do fenômeno social 

aqui investigado e a relevância das conclusões apontadas no que se refere à avaliação dos 

diferentes níveis de manutenção/transformação da ordem social inerentes à proposta da 

economia solidária, a metodologia dialógica-relacional assumida neste trabalho exige inserir 

outras dimensões do diálogo que emergiram durante a investigação de campo.  

Conforme fora apontado, as narrativas de Angelita e Silvaneide definem a economia 

solidária como o elemento disparador de mudanças nas relações de gênero no interior de suas 

famílias. As palavras “transformação” e “mudança”, ao lado de outra, “conflito”, é uma 

constante em suas falas, ainda que com intensidades e resultados bem diferentes. É evidente 

que o conceito de oculta dominação masculina opera nas relações mencionadas, mas o que se 

defende aqui é que este não dá conta de toda a complexidade enunciada pelas entrevistadas. 

Processos de modificação das relações familiares e conquista da autonomia se misturam a 

outros de dominação inscritos no habitus, e modificações na convivência cotidiana encontram 

espaço para aparecerem nas narrativas como sinônimos de resistência e paulatina conquista de 

autonomia:  

Então por isso eu tinha conflito em casa. Meu marido não aceitava. Eu saía sempre. 
Sempre eu estava saindo, eu ia pras formações e ficava dois ou três dias nas 
formações e então para ele era a gota d’água. Ele chegar e a mulher dele não estar 
em casa. Mas com o tempo, foi indo, foi indo, e ele foi mudando isso. Porque eu 
percebo assim, que ele foi percebendo que eu fui também aprendendo muita coisa 
boa, eu trazia pra dentro de casa tudo o que eu aprendia. Então ele foi mudando. E 
hoje ele é... nossa, fica em casa, não empata fazer nada, ele me lembra dos 
compromissos através da minha mudança também. Porque eu vejo assim, se a 
mulher fica só em casa, ela fica também alienada, ela fica uma mulher assim às 
vezes nervosa, depressiva, ela tem a cabeça muito vazia. Então a mulher que ela 
participa da sociedade, que ela vai, que conhece outras coisas assim na comunidade, 
ela aprendendo assim, ela vai trazendo as coisas pra família, ela vai modificando 
também alguma coisa em casa. (Angelita) 

No caso de Silvaneide, a mudança foi radical e implicou uma ruptura em sua história. 

Conforme aparece em sua fala transcrita anteriormente, depois de ressignificadas e 

redimensionadas as relações no interior de seu casamento, sua vida é narrada como 

começando outra vez e, a partir de então, ela está imbricada e dependente da participação na 

economia solidária da cidade, à qual menciona pertencimento ainda sem estar inserida em 

nenhum empreendimento. A economia solidária e a mudança nas relações sociais da 

entrevistada assumem um caráter terapêutico cuja essência encontra-se na independência 

frente a seu esposo e seu reposicionamento enquanto sujeito da história, que acredita em si 

mesmo e decide os rumos da própria vida.  
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E eu comecei a acreditar mais em mim, e nas pessoas que me rodeavam, e a pessoa 
depressiva não acredita nem em você nem nas pessoas que estão do seu lado. Nada 
pra você tem importância. E aí eu comecei a ver que eu tinha os meus filhos, que eu 
tinha que dar o muito de mim. E que independente se eu separasse ou não do meu 
esposo eles continuariam sendo meus filhos. E aí um dia eu fui no promotor para ver 
a questão da separação e o promotor falou pra mim assim, eh, a senhora sabe que o 
depressivo, o fim do depressivo é se matar. Todo depressivo, ele procura a morte. E 
se é isso que a senhora quer pra você, então a senhora larga o movimento de 
economia solidária e volta a ser o que você era antes, falou pra mim. Eu falei não, 
não é isso que eu quero. Então, se a senhora que o bem pra você e pros seus filhos se 
separe e aí eu tomei atitude, sim, de me separar. (Silvaneide) 
 

 O que interessa aqui, é que o divórcio relatado na narrativa de Silvaneide e uma 

melhor convivência com certo grau de independência, como fora enunciado por Angelita, 

evidenciam uma definição de economia solidária imbricada nas transformações por elas 

vividas no interior de sua família. A subordinação vai se transformando, paulatinamente, em 

uma dupla autonomia, ao mesmo tempo econômica e social.  

Para aprofundar a compreensão desta definição de economia solidária, torna-se 

relevante destacar os argumentos de Sahlins (1997) que, dialogando com a noção de 

subordinação e destacando o conceito de cultura como um instrumental do qual diferentes 

grupos se utilizam para manter o controle do próprio destino, destaca que é nas 

singularidades destes grupos que se encontra a resistência. É verdade que o autor está 

estabelecendo uma interlocução com o que chama de “pessimismo sentimental” que ronda o 

fazer antropológico preocupado desde o início da disciplina com objetos supostamente em 

vias de extinção. Sem entrar nesta discussão mais específica e nos argumentos do autor que 

desconstroem esta preocupação inerente à origem do fazer antropológico – tema amplamente 

refletido na atualidade -, o que interessa aqui é estabelecer uma ilação entre esse “pessimismo 

sentimental” e a idéia de hegemonias globais que resultam em processos também globais de 

dominação. Ao resgatar a capacidade inventiva das pessoas e de acontecimentos e vozes 

consideradas subalternas, Sahlins indica que essas dinâmicas universais ganham outras 

significações em contextos específicos.  

Com base neste argumento do autor, não se pretende aqui, anular as hierarquizações 

e disputas, ou melhor, os processos desencadeados pela chamada oculta dominação 

masculina, e sim assumir a complexidade trazida pela variedade de respostas locais frente à 

presença dessa força considerada de caráter global, aqui enunciadas pelas vozes de Silvaneide 

e Angelita. São poderes que estão em jogo, vozes que “retornam sorrateiramente pela porta 

dos fundos” (SAHLINS, 1997, p. 55), e ressignificam as relações ainda que sem transformá-

las por completo, num contínuo deslocamento com inúmeras idas e vindas entre dominação e 

resistência que se configuram nas dinâmicas de interação dialógica estabelecidos no cotidiano 
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e que são retransmitidos na memória das trajetórias narradas pelas mulheres entrevistadas. 

Narrativas e trajetórias estas, que permitem apontar as mudanças nas relações de gênero como 

uma definição possível de economia solidária no contexto específico da cidade de Dourados.  

Eu hoje eu não tenho tudo o que eu tinha quando eu era casada. Mas eu consigo ter 
paz, deitar na minha cama e falar, puxa, amanhã eu posso, se eu quiser eu posso 
dormir até meio dia e não tem ninguém pra me encher o saco, eu sou dona do meu 
nariz. Você, você conseguir mostrar pras pessoas que é possível você ter uma nova 
vida. Eu vejo tantas outras mulheres hoje que são tapetes do marido e acham que 
sem marido elas vão morrer porque elas não têm um trabalho, elas não tem estudo, 
então por isso elas vão ficar, debaixo do pé do marido a vida inteira. E isso é um 
absurdo. Eu, aí eu fico pensando, quanto tempo eu vivi assim. Isso é economia 
solidária. Mudar as coisas. Viver de novo. (Silvaneide) 
 

 

3.5 Aproximações e articulações na definição de economia solidária em Dourados 
 
As narrativas que definem economia solidária em Dourados são intensamente 

pessoais porque construídas com significados profundamente coletivos derivados, inclusive, 

das teorias mencionadas e nelas refletidos, bem como em compreensões mais amplas dos 

demais agentes do campo, e remetem a sujeitos que pensam sua própria prática e recriam a 

identidade à mesma medida que organizam os fatos, constroem os enredos, identificam 

relações e produzem variadas definições. As narrativas que conformam este estudo revelam 

não apenas biografias específicas que constroem a história e a definição da Economia 

Solidária em Dourados, mas remetem também às histórias que constroem essas biografias, 

onde a memória se pronuncia como “um modo de deixar a política e as condições sociais 

vivas e tangíveis, evidenciando seu impacto sobre a vida de determinadas pessoas”. 

(PORTELLI, 2007 a, p.27). 

As respostas à pergunta sobre o significado de economia solidária emitidas por cada 

uma das entrevistadas, e ainda, as definições dadas espontaneamente sem motivações 

interrogativas por parte da entrevistadora, deixam transparecer diversas generalidades, ou para 

utilizar o conceito bourdiesiano (BOURDIEU, 2004), apresentam regularidades.  

Uma das mais importantes generalizações consiste em que todas as mulheres 

acreditam na economia solidária como proposta de uma “outra sociedade”. Embora a forma 

de compreender esta sociedade utópica ou os caminhos a serem percorridos para se chegar até 

ela, ou melhor, “para construí-la” - como dizem as interlocutoras – apresentem inúmeras 

variações, a perspectiva de um devir, como algo que será alcançado em algum momento da 

história, é geral a todas. Da mesma maneira, esta “outra sociedade” vai sendo definida a partir 

da negação de características da sociedade onde as narradoras estão inseridas, consideradas 
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por elas como relações individualistas, centralizadas na busca do lucro e não solidária. Em 

suas palavras:  

Um outro jeito de se organizar, e viver em sociedade, uma proposta de vida , de vida 
na sua integralidade do ser humano, da vida em sociedade, da comunidade, uma 
relação diferente com o mundo, com os companheiros do grupo da caminhada, um 
jeito bem diferente daquilo  que a própria sociedade coloca, a gente vive num 
individualismo muito grande imposto pelos meios de comunicação , e a economia 
solidaria contrapõe isso. (Neusa) 
 
A gente foi desenvolvendo e entendendo o que é a Economia solidária. Entendendo 
que a economia solidária não é apenas a geração de renda, mas que é um projeto de 
sociedade, que não é uma coisa de fundo de quintal, mas que é uma proposta de 
vida. E assim, eu pessoalmente fui me encantando pela coisa. (Lenita) 
 
Um modelo de sociedade assim, mais humano, onde a forma de produzir, a forma de 
comercializar, a forma de se comportar, a forma de pensar, o cotidiano, o dia-a-dia 
de cada um é diferente desse que a gente vive hoje. Que eu tenha preocupação com o 
outro, a outra pessoa. Porque se eu estou bem a outra pessoa também, que está 
convivendo comigo, tem que estar bem. Isso já na questão de sonhar, de viver. Não 
de sonhar, porque a gente já pode viver o sonho. Mas o viver um dia diferente. 
Então a economia solidária pra mim é viver numa sociedade onde a forma de agir 
deve ser diferente, numa forma mais... nessa construção mesmo, nesse diferente 
dessa sociedade, mais solidária que a gente fala. (Neide) 
 

No entanto, é importante salientar que manter esta “crença comum” não é sinônimo 

de que todos os indivíduos tenham as mesmas atitudes e interpretações acerca dela. Como 

aponta Bourdieu, regularidades não são confundíveis com regras rígidas e imutáveis, mas 

comportam estratégias que reorientam as regras e mantém, simultaneamente, um caráter de 

inovação ao lado de determinadas regularidades. Uma mesma crença partilhada por 

indivíduos diferentes oferece também diferentes exegeses. Em outras palavras, cada indivíduo 

reinterpreta sua própria crença e as regras do campo onde está inserido, exigindo que o 

pesquisador assuma uma possível complexidade e pluralidade de significados nela imbricados 

e as relações que desencadeia, sem que para isso ela tenha que ser considerada menos 

importante ou pouco legítima.  

A crença em “uma outra sociedade”, ou então, em “outro mundo possível” conforme 

o slogan repetidamente pronunciado pelo grupo, desencadeia um conjunto de regularidades 

normativas  sobre práticas cotidianas dos agentes da economia solidária de Dourados. Estas 

práticas são regulamentadas a partir do adjetivo “solidária”.  

Mas esta questão da transformação de valores mesmo, de idéias, de conceitos, de 
vivência, de prática. Tudo isso para mim é economia solidária. Pautada nesses 
princípios que são tão firmes e consistentes que é a solidariedade. (Conceição) 
 
Tem que ter uma história antes, eu penso assim, um desejo de mudança.  
[...] 
Na economia solidária a gente tem que ter assim... coragem mesmo porque não é 
uma coisa assim que chega a dar rios de dinheiro. 
[...] 
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A economia solidária ela é assim, você tem que buscar também, você tem que 
querer mudar, você tem que querer que haja transformação a partir de tua luta 
também, da tua história.  (Angelita) 
 
Porque assim, não só a questão do dinheiro, mas assim... Porque se a gente às vezes 
fala um monte de economia solidária, e fala dos princípios, que tem que pensar na 
questão ambiental, tem que ter autogestão, tem que ter cooperação, e aí assim, a 
gente está construindo este modelo de sociedade, mas assim, não teria necessidade 
de se construir isso, porque a gente já era pra viver isso. (Neide) 
 

O caráter normativo das definições fica evidente na proposição “tem que...”, 

pronunciada inúmeras vezes durante as entrevistas. O “tem que...” revela relações ambíguas 

com referências ao dinheiro, à participação nos grupos, aos empreendimentos familiares ou 

individuais. Essas normatizações, porém, são definidas de acordo com o lugar de onde cada 

uma das narradoras está falando. Aquelas que falam a partir da prefeitura municipal e da 

gestão da política pública ou da ONG Mulheres em Movimento, manifestam os “tem que” 

que se relacionam com a proposta e com o modelo, enquanto as mulheres que falam dos 

empreendimentos econômicos solidários se referem a normatizações relativas às ações dos 

sujeitos.  Relações fundamentais identificadas na maneira como cada uma das narradoras 

concebe a economia solidária e que resulta em algumas generalidades que serão 

desenvolvidas posteriormente com maiores detalhes.  

O que vale a pena destacar nos marcos deste capítulo é que, assim como no caso da 

crença acima citada, as regras existem e operam, porém são constantemente negociadas e 

ressignificadas nas práticas cotidianas e nas trajetórias e biografias narradas. A linguagem da 

regra não resiste ao domínio prático das interações sociais, dos “jogos de sociabilidade mais 

cotidianos”. (BOURDIEU, 2002, p.141).  A economia solidária de Dourados, portanto, se 

mostra como o espaço do “jogo”, do agir com outros, que continuamente reconstrói regras e 

estratégias, no sentido bourdiesiano dos termos, onde as estratégias correspondem às práticas 

que emergem em uma configuração social específica. Trata-se, portanto, de um espaço de 

consensos, generalizações e, simultaneamente, de disputas, todas em constante reconfiguração 

nas relações estabelecidas entre os agentes que assumem posições no contexto específico 

onde estão inseridos. Regras continuamente readaptadas em situações e significações 

específicas e circunstanciadas.  
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4. CAPÍTULO III - UMA ECONOMIA CRISTÃ 

Tudo isso não teria sido possível se a equipe da 
Secretaria de Assistência Social não fosse de 
formação de base. Foi isso que levou a gente a se 
dedicar tanto. (Conceição, em entrevista durante 
trabalho de campo.) 

 

A frase destacada na abertura deste capítulo foi pronunciada por Conceição nos 

primeiros contatos com o campo estudado, um início de investigação em que a preocupação 

estava focada, naquele momento específico, tão somente na compreensão das estratégias de 

elaboração e efetivação da política pública municipal sob responsabilidade da 

Superintendência de Economia Solidária. Sua enunciação deu-se em meio a uma conversa 

sobre as estatísticas que identificavam o perfil dos empreendedores nos oito anos de gestão do 

Partido dos Trabalhadores e gráficos do orçamento municipal destinado as ações deste 

programa da Assistência Social contidos nos relatórios elaborados pela secretaria no período. 

Como um ato enunciativo aparentemente deslocado e ainda que à primeira impressão não 

apresentasse qualquer sentido às pretensões da pesquisa, foi registrado no diário de campo e, 

assumiu sua importância analítica somente depois de realizadas as entrevistas, na segunda 

visita à Dourados. Afinal, estava evidente que Conceição chamava as ações desenvolvidas 

pela política pública de “tudo isso”, mas o que significava “formação de base” não ficara 

claro. O que era esse elemento responsável pelo “dedicar-se tanto” dos gestores públicos e da 

equipe por eles recrutada para a efetivação da política? 

Em uma segunda visita ao campo, na entrevista realizada em sua casa Conceição 

retoma o tema e esclarece o que compreende por formação de base: 

Na verdade a gente tinha formação de base, eu trabalhava em comunidades. Eu sou 
fruto das CEBs [Comunidades Eclesiais de Base]. Então nas CEBs a gente aprende 
muita coisa a respeito. E como eu trabalhava, eu coordenava a pastoral da criança na 
minha cidade. Então a gente se preocupava muito com as mulheres a respeito desta 
questão da emancipação da mulher. E pra você emancipar você tem que ter um 
trabalho. Você tem como falar de emancipação sem trabalho? Não tem. Então aí a 
gente se preocupava muito. Porque como a sociedade ela é ainda bastante patriarcal, 
machista, sempre os homens que sustentam a casa. Hoje nós temos uma volta nisso 
aí, não é mais assim. Então hoje as mulheres estão no mercado de trabalho e ganham 
menos que os homens. Fazem a mesma coisa e ainda há esta diferenciação. As 
mulheres têm muito ainda que conquistar. Então, também não pode ser qualquer 
trabalho não. Tem que ser um trabalho digno. E a gente se preocupava com isso na 
pastoral da criança, a gente tentava fazer alguma coisa, chamava de iniciativas de 
geração de renda. Apesar de serem iniciativas pequenas, a gente tentava. Na época a 
gente não sabia muito bem o que era economia solidária, mas a proposta era a 
mesma: trabalho coletivo, cooperado, geração de renda, na linha da questão 
ambiental, da preocupação com o meio-ambiente. Então já existia esse trabalho na 
verdade.  
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Conforme aponta o relato, formação de base correspondia a uma inserção na 

comunidade, um aprendizado junto a pastorais sociais da igreja, valorização de um trabalho 

considerado “digno” especialmente para mulheres, alternativas de geração de renda, e remete 

a experiências vividas por militantes católicos em décadas anteriores.  

A narrativa de Conceição coincide com algumas proposições elaboradas por Souza 

(1993), em um estudo sobre este tipo de militância inserida em grupos específicos da igreja 

católica no início da década de noventa, organizações estas conhecidas entre seus 

participantes como igreja popular, conceito que o autor define como: 

A ala da instituição católica que não só declara sua opção pelos pobres, mas 
desenvolve práticas de mobilização e organização das classes populares com o 
intuito de “conscientizar” e “formar” para a transformação radical da realidade. Ou 
seja, é o grupo que assume a realização do Reino de Deus como uma tarefa terrena, 
que implica na implantação de uma sociedade justa e igualitária. (SOUZA, 1993, p. 
120) 
 

É evidente que traçar um paralelo entre a economia solidária de Dourados e as 

Comunidades Eclesiais de Base, como se uma fosse o reflexo da outra, seria anacronismo. No 

entanto, as informações colhidas nesta pesquisa permitem perceber inúmeras influências do 

pensamento cristão oriundo desses grupos e da chamada Teologia da Libertação não apenas 

na maneira de conceber a economia solidária, mas também na organização da rede municipal 

de empreendimentos e entidades, no desenvolvimento da política pública e nas atividades 

realizadas.  

Embora pouco se tenha trabalhado sobre a presença de princípios cristãos nas 

análises desta temática, um olhar atento sobre os estudos de economia solidária e a trajetória 

de seus principais teóricos deixa a relação evidente e indica claras aproximações entre os 

temas.  

A obra “A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao 

desemprego” anteriormente citada, na qual Singer reúne um conjunto de experiências 

consideradas exitosas sob a denominação economia solidária, reserva parte significativa de 

seu conteúdo para registrar as experiências desenvolvidas a partir da intervenção da Cáritas, 

um organismo da igreja Católica criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) em 1956, onde a caridade é apresentada como uma forma de ação política e a 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos é assumida como referência ética e jurídica 

das ações20. No início da década de oitenta esta organização criou um programa chamado 

Projetos Alternativos Comunitários (PACs) que, a partir de recursos arrecadados entre fiéis da 

                                                           
20 Cf. WWW.caritas.org.br. Acesso em: 11 nov. 2011 
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igreja católica nacional e internacional, financiava projetos de micro-empreendimentos 

coletivos e individuais. Estes, na década seguinte, receberam o nome de Economia Popular 

Solidária e a entidade católica passou a ser um influente agente nas organizações políticas do 

setor, tanto em diferentes localidades do país, quanto a nível nacional21.  

Também no trabalho de Lechat (2004), ao elaborar a reconstrução das trajetórias dos 

que considera como os principais intelectuais da economia solidária (Paul Singer, Marcos 

Arruda22 e Luiz Inácio Gaiger), insiste em deixar evidente as aproximações destes com 

organizações católicas. Segundo a autora, em 1975 Singer “participou da redação de um livro 

chamado São Paulo, crescimento e pobreza, (...) escrito a pedido do Cardeal Dom Paulo 

Evaristo Arns”.(LECHAT, 2004, p. 177). Embora a data do encontro seja anterior à inserção 

do teórico no campo da economia solidária, a preocupação central com a pobreza e suas 

aproximações com alternativas de trabalho e renda já estavam postas em cena.  

Um exemplo dessa estreita aproximação de temáticas pode ser encontrado no estudo 

realizado pelo autor em 1985 com desempregados urbanos da cidade de São Paulo onde, 

direcionando o olhar para o que chamou de grande crise do trabalho formal com as demissões 

em massa que acompanharam a redemocratização do Brasil, ilustra o início das organizações 

posteriormente chamadas de economia solidária. Com uma análise empírica das 

manifestações trabalhistas de São Paulo, Singer (1985) comenta a criação da Associação 

Paulista de Solidariedade no Desemprego (APSD) fundada em um bairro da periferia, dirigida 

por representantes de entidades religiosas, especialmente militantes das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) da igreja católica - onde grupos de desempregados se reuniam para 

trabalhar na arrecadação de dinheiro com a promoção de atividades recreativas, destinando o 

valor angariado como suporte financeiro às famílias dos desempregados. Nestas iniciativas, 

segundo o estudioso, defendiam-se dois princípios fundamentais: a autonomia dos grupos 

                                                           
21 Para mais informações sobre as ações de Cáritas na economia solidária do Brasil ver: Bertucci e Silva 2003; 
Souza A. R. 2007.  
22 Marcos Arruda é um teórico amplamente reconhecido no mundo da economia solidária. Seu nome não foi 
mencionado entre as teses sistematizadas no primeiro capítulo porque, embora elabore uma teoria favorável 
sobre a temática, está mais preocupado em pensar como seria uma sociedade baseada em uma globalização 
cooperativa de onde emanaria uma nova ética do trabalho e das relações sociais e ambientais do que explicar o 
fenômeno em seu momento atual. O autor tem como tema central de suas proposições a autonomia do ser 
humano. Estudando as obras de Arruda, Lechat (2010, p. 255) afirma que para ele, “A preocupação com a 
autonomia individual reaparece na concepção de comunidades autônomas responsáveis pelo seu próprio 
desenvolvimento, mas que só conseguem realizar seus objetivos na organização em redes de colaboração com 
outras entidades e isto em nível local, regional, nacional, internacional e mundial, sem esquecer a relação 
harmoniosa com o meio ambiente. A fé na possibilidade de tal organização é dada pela compreensão do homem 
como um ser amoroso”. Para Arruda, a economia solidária, à qual dá o nome de ecoeconomia, abriga germens 
dessa sociedade amorosa e planetária uma vez que gera ambientes propícios para o empoderamento no mundo 
do trabalho e devolve a dimensão política ao fenômeno econômico. Sua teoria carrega muitos dos princípios 
cristãos que serão apresentados nesse capítulo como sentidos presentes na economia solidária em Dourados.  
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frente ao Estado e a organização política dos desempregados. Com a permanência da crise e a 

escassez de postos de trabalho formal, a iniciativa que pretendia ser temporária, foi se 

consolidando como permanente e propiciou uma rápida multiplicação dos grupos, ao lado de 

outras reivindicações e iniciativas dos moradores: 

Convém notar que a solidariedade no desemprego surgiu como forma específica de 
movimento social a partir da mesma matriz que gerou outros movimentos de massa 
em São Paulo: o da luta contra os loteamentos clandestinos, o dos favelados, o da 
luta por creches, o movimento do custo de vida, etc. (SINGER, 1985, p. 15). 
 

Os laços entre Gaiger e os movimentos católicos progressistas são, para a Lechat, 

ainda mais evidentes: 

Em abril de 1992, Luiz Inácio Gaiger começava seu trabalho de assessoria à Cáritas 
Regional do Rio Grande do Sul para recadastramento e avaliação dos Projetos 
Alternativos Comunitários – PACs. Professor da UNISSINOS e pesquisador do 
Centro de Documentação e Pesquisa – CEDOPE, ele era conhecido entre as 
organizações católicas progressistas do Sul do Brasil, pois atuou junto a diversas 
pastorais e ao Centro Ecumênico de Evangelização, Capacitação e Assessoria 
(CECA). (LECHAT, 2004, p. 257) 

 

Em outro momento de seu texto, a autora menciona ainda a “importância da igreja 

católica progressista como um dos fios da trama que sustenta o campo da economia solidária”. 

(LECHAT, p. 205).  

Bertucci (2010) - seguramente influenciado pelos estudos de Singer e Gaiger - 

embora pouco fale da influência de setores da igreja sobre o fenômeno estudado, ao introduzir 

seu trabalho remete a origem da economia solidária às iniciativas da igreja nos anos 80: 

Antes de um movimento político propriamente dito, a ES [Economia Solidária] no 
Brasil começa a ser caracterizada na década de 80 por um conjunto de projetos 
produtivos comunitários, incentivados inicialmente por organizações não 
governamentais ligadas à igreja ou ao movimento de trabalhadores sem terra, assim 
como organizações de apoio às fábricas recuperadas por trabalhadores. 
(BERTUCCI, 2010, p. 01) 

 
No trabalho especificamente com a economia solidária em Dourados, Paulon (2010, 

P. 196) comenta sobre a influência ambígua de instituições religiosas no que se refere às 

desigualdades de gênero, ora contribuindo para sua permanência, ora criando estratégias de 

rupturas, e firma que “a rede de economia solidária de Dourados – MS sofre grande influência 

de instituições religiosas”.  

No entanto, é relevante que mesmo que esses exemplos manifestem uma temática 

que parece ser onipresente nos estudos, essa não ocupa um lugar central nas discussões e, não 

ocasionalmente, passa despercebida aos olhos do leitor. Sem embargo, a incidência de 

citações em diálogo com o material empírico desta pesquisa permite refletir sobre as estreitas 

aproximações entre o fenômeno social conhecido como economia solidária e princípios 



68 
 

cristãos que remetem à conquista do estabelecimento de uma nova ordem livre das influências 

do capitalismo, considerado cruel e nefasto, responsável por todas as mazelas sociais. Um 

capitalismo-cativeiro, portanto, que tem na economia solidária o seu contraponto, a 

libertação, conforme os conceitos já apontados.  

É importante salientar que as aproximações semânticas entre o fenômeno investigado 

e princípios cristãos estabelecidas no escopo deste trabalho estão restritas ao contexto 

específico de Dourados e, embora possam ser observadas em outras conjunturas conforme 

fora mencionado nas investigações aqui citadas, faz-se necessário um diálogo com possíveis 

evidências empíricas locais e circunstanciadas.  

 

 

4.1 A busca pela formação de base: busca pela “comunidade” 

 

A equipe que trabalhava na Superintendência da Economia Solidária, segundo 

informações das entrevistadas, era formada por duas assistentes sociais, uma advogada, 

profissionais da área de marketing e um grupo de pessoas chamadas monitores que tinham a 

responsabilidade de identificar nos bairros da periferia da cidade pessoas que desenvolviam 

alguma atividade econômica de maneira informal em suas casas (panificação, costura, 

artesanato, manicure, etc.), mediar o contato entre estas e a prefeitura municipal, acompanhar 

eventuais cursos de capacitação técnica que viriam a ser desenvolvidos nessas regiões e 

assessorar os possíveis empreendimentos de economia solidária que a partir deles iam sendo 

constituídos.  

O critério principal que definia o recrutamento e contratação dos monitores que 

viriam a ser o braço da superintendência nos bairros de Dourados era a busca pela “formação 

de base”, definida como inserção em alguma organização local, sinônimo muitas vezes de 

“formação da igreja”.   

Eu priorizava sempre as pessoas que já tinham uma formação. A Neide já tinha uma 
formação de base que era da Pastoral da Criança. Então ela já tinha um movimento 
ali, então ela já tinha formação da Igreja, do trabalho do movimento. 
[...] 
Isso identificava na própria comunidade através da formação que a gente trabalhava. 
E assim a gente foi construindo. Por isso que deu certo. Nós pegamos na própria 
comunidade. Não foi interesse político de maneira alguma. A gente nem conhecia. 
Eu por exemplo, não conhecia a Neide, não conhecia a Elenice. Foi com o trabalho 
que eu cheguei. Não conhecia ninguém na verdade. Fiquei conhecendo ali. Pela 
atuação dela na comunidade a gente percebeu que poderia contribuir. Não foi por 
indicação política. Até porque neste trabalho nosso a gente cuidava tudo isso. 
(Conceição) 
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O termo “formação de base” aparece na fala das entrevistadas sempre junto a outro que 

também ocupa um lugar central na discussão: “comunidade”. Ambos apresentam significados 

indissociáveis, definindo-se e completando-se mutuamente, e permitem a emersão de uma lógica 

na efetivação da política pública municipal diferente daquelas impostas pela conhecida 

racionalidade burocrática do aparelho estatal.  

A comunidade é o lugar por excelência da “formação de base”. É ela que torna possível 

um tipo de conhecimento que constrói um sujeito considerado legítimo para o trabalho com 

economia solidária na cidade.  

Seria a pessoa que realmente tinha o perfil de comunidade. Que tinha alguma 
organização, que tinha alguma mística, que tinha algum movimento que estivesse 
relacionado à comunidade. Que tivesse vivência comunitária. Se não tiver é muito 
difícil entender o processo. Já era meio caminho andado. (Conceição) 
 

Estas características ficam ainda mais evidentes na narrativa de Neide, justificando os 

motivos que a levaram a trabalhar na prefeitura municipal como monitora, desde o início das 

ações da superintendência. Mais uma vez a economia solidária aparece como uma prática anterior 

às ações municipais, análoga aos trabalhos desenvolvidos pelas pastorais sociais no interior da 

experiência católica das CEBs.  

Sempre estive participando em movimentos sociais, muito tempo na pastoral da 
criança, muito tempo nas pastorais sociais, CEBs, CEBI [Centro de Estudos 
Bíblicos]. Então esses movimentos e essas participações que sempre participei 
dessas questões de movimentos sociais me preparou já um pouco pra chegar na 
economia solidária. Porque assim, às vezes, a gente já poderia estar fazendo 
economia solidária e não, como você colocou, não existia, não tinha essa palavra, a 
gente não ouvia falar de economia solidária. Mas a gente já trabalhava, eu já 
trabalhava nesta questão de organizar pessoas como voluntária, já desenvolvi muito 
trabalho voluntário na Pastoral da Criança, desenvolvi cursos pra mães da Pastoral 
da Criança na minha comunidade e sempre estive envolvida assim nos movimentos 
sociais. 
 

Estas aproximações entre a forma como se compreende o que é e o que se faz na 

economia solidária de Dourados, e o que foi e se fez em comunidades católicas é recorrente 

na enunciação de todas as entrevistadas. Angelita, muito embora identifique prioritariamente 

sua inserção no campo como processo de emancipação feminina conforme fora acima 

discutido, manifesta em sua fala uma identificação entre os conceitos de comunidade religiosa 

e economia solidária, que na maioria das vezes se interpenetram e confundem em sua 

narrativa. Quando faz a passagem entre uma situação de “cativeiro” - onde imperava o 

sofrimento, a saudade de seus pais, os problemas e até a depressão - para um espaço mais 

amplo de relações sociais, sua cura terapêutica é remetida, simultaneamente, à comunidade e 

à economia solidária, como se ambas fossem uma coisa só: 

Então eu sofri muito, senti saudades, tive problema de depressão quando cheguei em 
Dourados, tomei muito anti-depressivo. Aí depois que eu comecei a conhecer 
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pessoas na comunidade, que eu comecei a participar da comunidade aí que eu fui 
ver... já começar a implantar essa coisa de economia solidária. Ai que eu fui liberta 
também, da depressão. Nunca mais tomei antidepressivo. 
 

De igual maneira, no momento em que passa a narrar sua inserção e suas atividades 

na comunidade religiosa onde exerce importantes funções de liderança e articulação junto a 

outros fiéis, Angelita faz um breve silêncio e comenta:  

[Silêncio]A comunidade é minha vida. [Silêncio] Foi lá que...  
Eu sou muito grata à comunidade. Por isso que eu falo lá que eu tenho um grande 
amor pela minha comunidade, porque lá eu aprendi muita coisa também. Foi lá que 
eu despertei pra vida. Isso também de ter determinação eu aprendi na comunidade. 
Aprendi que a gente tem que viver em comunidade. Ninguém é feliz sozinho. 
Ninguém pode ser feliz sozinho. Por isso a economia solidária me encanta. E nós 
temos esse lema que “juntos somos forte”. Então me encanta por isso. Faz com que 
as pessoas... o desejo da economia solidária de que todos vivam em comum. E 
estamos aí. 
 

Segue descrevendo todas suas atividades nesta comunidade religiosa, entre idas e 

vindas em meio aos conflitos com o esposo e os filhos, ressaltando sua coragem em enfrentá-

los e sua persistência em não desistir destas saídas de sua casa para a comunidade e os grupos 

que acompanhava, até que motivada por uma pergunta da entrevista, a narradora novamente 

faz um breve silêncio e define economia solidária: 

M: Dona Angelita, o que é a economia solidária pra senhora? 
A:  [Silêncio] É a vida. Economia solidária pra mim é a vida.  [Silêncio] Faz parte da 
vida, de quem quer viver bem. Porque eu vejo assim que a gente, pra viver bem você 
tem que estar unido aos demais e a economia solidária ela chama pra isso. Por isso 
se fala e-c-o-n-o-m-i-a solidária, porque não é uma economia minha, é uma 
economia de uma comunidade.  
 

Outra vez aparece nas palavras da narradora um mesmo significado para economia 

solidária e comunidade. Ambas são identificadas com a vida e remetem a relações de 

reciprocidade. 

A partir das memórias e trajetórias acima narradas é possível perceber a estreita 

identificação estabelecida entre o que se faz na economia solidária e o que se faz ou fazia no 

interior de grupos católicos considerados de caráter popular, e como isso mobiliza um 

conjunto de significados que remetem a certo modelo de comunidade, definido a partir de 

princípios cristãos. Para a compreensão destas aproximações semânticas, torna-se relevante 

retomar o par de noções anteriormente discutido: cativeiro e libertação. É importante destacar 

neles seu caráter simbólico e as múltiplas aberturas que implica. O capitalismo e as relações 

estabelecidas nele e por ele - compreendidas pelo grupo estudado, como individualistas e 

egoístas - remetem a uma situação de cativeiro em que vive o pobre, explorado pelas relações 

desiguais de trabalho. Segundo Velho (1998, p. 24-25), “qualquer situação considerada de 
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muita exploração e perda de autonomia é identificada com o cativeiro. Simplesmente 

trabalhar regularmente como empregado já apresentaria estas características”.   

O caminho para a libertação, entretanto, tem seu passo inicial em uma tomada de 

consciência sócio-política por parte destes trabalhadores e no reconhecimento de sua vocação 

ontológica a uma liberdade conquistada coletivamente pelo restabelecimento de relações de 

reciprocidade. Conforme indica a enunciação de Neide que aqui é transcrita - uma fala 

espontânea que abriu a entrevista antes mesmo da emissão de qualquer pergunta, e que seguiu 

durante pouco mais de vinte minutos -, o “modelo de sociedade” insistentemente mencionado 

na proposta da economia solidária consiste em uma retomada do ideal de comunidades 

encontrado nas narrativas das primeiras experiências dos grupos cristãos:   

Eu vejo a economia solidária como um modelo de vida que a gente vai optar em 
viver diferente e aí nesse modelo de vida, de sociedade que a gente fala, que entraria 
o tudo, o todo da convivência da vida da gente. Porque assim, não só a questão do 
dinheiro, mas assim... Porque se a gente às vezes fala um monte de economia 
solidária, e fala dos princípios, que tem que pensar na questão ambiental, tem que ter 
autogestão, tem que ter cooperação, e aí assim, a gente está construindo este modelo 
de sociedade, mas assim, não teria necessidade de se construir isso, porque a gente 
já era pra viver isso. Aí eu vejo assim, por que às vezes a gente luta tanto para as 
pessoas, ou até às vezes nós mesmos, penso neste modelo de sociedade, mas se 
existisse esse modelo de sociedade, se a gente vivesse nesse modelo de sociedade, 
seria uma vida assim: não existiria violência, não existiria desigualdade social, não 
existiria tantas e tantas famílias aí que não tem onde morar, que não tem o que 
comer, a questão da violência. Porque nesse modelo de sociedade que a gente sonha, 
que a gente fala que é a economia solidária, seria isso. E aí às vezes eu fico 
analisando assim: por que é tão difícil? Tão difícil entender esse modelo de 
sociedade? E aí às vezes a gente fala muito porque assim, teve um dia que eu falei 
assim: “mas será que realmente a gente sabe o que é a economia solidária? Será que 
a gente sabe o que é esse modelo de sociedade que a gente quer ou a gente está 
inventando e a gente nem sabe o que quer?”. Porque eu vejo essa questão assim, a 
gente fala da economia solidária que é este modelo diferente, mas a gente não 
consegue avançar tanto como se deveria avançar pra esse modelo de sociedade que a 
gente sonha que seria o ideal do mundo, que não existiria tantas coisas tão ruins que 
existem hoje na sociedade, em que muita gente vive. Então assim, por que para a 
gente mesmo e para todas as pessoas é tão difícil de entender, de viver dessa forma? 
Porque aí às vezes a gente fala muito da economia solidária, que é a questão de não 
acumular, de dividir, mas a gente trabalha pra que também isso aconteça. A gente 
fala muitas vezes na questão da renda do que num modelo de sociedade pra gente 
viver, que, dependendo se a gente tivesse..., não precisaria de tanto dinheiro pra 
gente viver bem. Precisaria? Não precisaria. Mas se todos tivessem, se todos 
tivessem um pouco desse preocupar-se com o próximo. Eu tenho mas eu também 
quero que o outro tenha. Então, eu entendo a economia solidária assim, não sei se eu 
estou errada ou não, pode ser que esteja, mas assim..., como..., aí se eu trago as 
pessoas que acreditam em Deus ou que acreditam em outra coisa – porque sempre 
tem, todo mundo acredita em alguma coisa, aqueles que acreditam em Deus, aqueles 
que não é Deus, mas provavelmente é outra coisa -  e aí assim eu trago assim pra 
minha vida, mas assim, eu que sou cristã, que acredito em Deus, que tenho Jesus 
como exemplo, então quando a gente traz esse questão um pouco religiosa eu penso 
assim: qual o tipo de sociedade que Jesus propôs pras pessoas, não foi essa 
sociedade que hoje a gente fala de economia solidária? Que seria esse ideal? Que 
seria esse ideal que era ser solidário com o próximo, dividir aquilo que a gente tem, 
ser humilde, ser humano, ser tudo. Isso é esse modelo que a gente houve. E assim, 
por que é difícil? E aí a gente analisa assim, vamos colocar Brasil, um país onde a 
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maioria, acho, é cristã. E aí eu analiso assim, por que é tão difícil implantar esse 
modelo de sociedade? Sendo que este modelo de sociedade que a gente que é cristão 
acredita, que é o que Jesus deixou como exemplo. E por que é difícil colocar esse 
tipo de sociedade? Então o que é? É a forma? Ou por que eu não acredito? Falo que 
acredito, falo às vezes que sou cristã mas não acredito nesse modelo de sociedade 
que vem de vários séculos, dois mil anos atrás? Aí por que mudou tanto? E aí assim, 
eu pra mim, aí assim, eu vejo que é por isso que é mais fácil eu acreditar nessa... na 
economia solidária que às vezes a gente trás que é esse modelo de sociedade 
diferente. Por causa dessa forma. Porque aí eu trago, lá quando a gente vê na leitura 
dos primeiros cristãos. É isso que hoje na economia solidária a gente quer. Sabe 
assim? Dividir o que a gente tem. Se eu tenho pra comer hoje e o próximo lá não 
tem, então vamos se juntar e ver uma... o que a gente pode fazer pra que eu tenha e 
as outras pessoas também tenham. Isso a gente só consegue com organização. Aí 
outra coisa que eu vejo na questão centro, é a questão da organização. Hoje a gente 
vive muito individualista assim, eu me preocupo com o eu, mas eu não estou nem aí 
se aquele lá que não faz parte, que está ali próximo de mim, tenha ou deixe de ter. 
Então assim, não estou nem aí se fulano está bem ou não está bem. E isso é uma 
coisa que me incomoda muito, especialmente lá onde eu vivo. Por isso que assim, 
voltando na questão lá do acreditar, assim, eu posso viver sem participar de uma 
igreja, mas eu não consigo viver sem eu estar fazendo alguma coisa na minha 
comunidade, ou ali alguma coisa no meio do povo. Isso eu não consigo viver. Agora 
sem eu ir lá participar de uma igreja, agora isso eu consigo. E aí eu vejo assim que a 
economia solidária ela é isso, é um pouco isso assim, a gente acreditar naquilo que a 
gente quer, mas a gente lutar para aquilo que a gente quer. 

 

Logo, se a noção de cativeiro está intrinsecamente relacionada a certa compreensão 

do capitalismo, a narrativa de Neide traz presente a noção de libertação, como algo 

identificado ao mesmo tempo como um devir utópico que exige fé e luta para sua conquista e 

um passado mítico localizado no cristianismo primitivo que opera como o “modelo de 

sociedade”. O texto bíblico citado pela entrevistada descreve esse modelo, encontrado na 

narrativa das primeiras comunidades cristãs, no livro intitulado Atos dos Apóstolos: 

A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava 
propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre 
eles.  (...) Entre eles ninguém passava necessidade , pois aqueles que possuíam terras 
ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos; 
depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. (At 4, 32-35) 
 

É importante perceber que o exemplo comunitário aqui discutido, insistentemente 

citado no contexto da pesquisa, não se trata da solidariedade durkheimiana onde a força de 

coesão está no contraste entre o interior e o exterior do grupo (TURNER, 1974). Conforme 

aponta Motta (2004), a solidariedade assume neste fenômeno, uma significação de ligação dos 

indivíduos entre si e, transcendentalmente, destes com a natureza e com o universo. Para a 

autora, é o elemento que “permite colocar em relação os que são desiguais. (...) Não é apenas 

um termo em torno do qual gravitam as representações deste mundo, mas a possibilidade de 

sua existência como universo de diversidade”. (TUENER, 1974, p. 68). 

 Nesse sentido, pode-se defluir que a marcha para a libertação pressupõe uma 

comunidade total, conforme apontou Victor Turner (1974, p. 161), uma communitas como 
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“sociedade homogênea e não estruturada cujas fronteiras coincidem idealmente com as da 

espécie humana”. Para uma melhor compreensão desta perspectiva, torna-se fundamental 

retomar também os três tipos de communitas indicados pelo autor: a existencial, que apresenta 

um caráter espontâneo de formação; a normativa, que traz em si as exigências de controle 

social entre os membros do grupo na consecução das finalidades da comunidade existencial; e 

a ideológica, que propõe uma multiplicidade de modelos utópicos na “tentativa de enunciar 

claramente as condições sociais ótimas nas quais seria lícito esperar que essas experiências 

floresçam e se multipliquem” (TURNER, 1974, p. 162). Ainda conforme as assertivas do 

autor, a communitas é sempre formuladora de filosofias generalizantes e utópicas.  

No caso de Dourados e dos modelos de comunidade ali mobilizados, percebe-se a 

presença tanto da communitas normativa, quanto da ideológica, ambas situadas no domínio da 

estrutura e estabelecendo determinados ordenamentos e normatizações. Em outras palavras, 

ao mesmo tempo em que as entrevistadas trazem presente a filosofia utópica das primeiras 

comunidades cristãs e os valores humanos universais que ela supõe, estabelecem um conjunto 

de exigências necessárias para criar situações ideais de reciprocidade que visam à manutenção 

do modelo. O que está no horizonte da busca é uma experiência transformadora que encontra 

no interior de cada indivíduo a essência de algo profundamente comunal e compartilhado. 

Uma utopia que incide no relacionamento entre as pessoas a partir de um reconhecimento de 

certa vocação ontológica à reciprocidade, onde a comunidade é, ao mesmo tempo, 

contraposição ao sistema capitalista e “modelo de mundo”, ou ainda mais, “modelo de vida”. 

Colocando em diálogo as enunciações das entrevistas com as proposições de Turner, é 

evidente que a economia solidária de Dourados apresenta um caráter normativo de um “nós 

essencial” que, embora carreguem a probabilidade de existência somente em condições 

transitórias de liminaridade, trazem em si um caráter normativo e definem um ordenamento 

que remete à exigência de “preocupar-se com o próximo”, com “eu tenho, mas eu também 

quero...” – e, neste caso, devo querer – “...que o outro tenha”. Esta preocupação exigida deve 

resultar em um certo “acreditar” que põe o indivíduo em luta, ou seja, em marcha para a 

libertação, ou à possibilidade de retorno ao passado mítico de reciprocidade absoluta que 

implica impreterivelmente em “saídas” de estruturas sociais que definem posicionamentos 

desiguais entre os indivíduos. Como disse Neide: “...lá, quando a gente vê na leitura dos 

primeiros cristãos. É isso que hoje na economia solidária a gente quer. Sabe assim? Dividir o 

que a gente tem”. Trata-se, portanto, de um “modelo de sociedade” que precisa ser 

implantado com luta e fé, ao mesmo tempo em que se baseia em um ideal que “Jesus deixou 
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como exemplo” e que tem “vários séculos de existência, dois mil anos atrás”, nas palavras da 

narradora.   

Para Turner, essas generalidades e formulações utópicas que indicam valores 

humanos universais consistem na recusa da estrutura social e comumente vêm conectadas 

com a idéia de igualdade e, como consequência, de ausência de propriedade e ambiguidade 

valorativa do dinheiro. Elementos fundamentais que são encontrados abundantemente nas 

narrativas sobre a economia solidária de Dourados. Se por um lado esta é apresentada como 

sinônimo de comunidade, por outro, é o antônimo da propriedade.   

Quando começava entrar um pouquinho de dinheiro, aí o grupo se desfazia. Porque 
elas achavam “bom, agora está entrando dinheiro e eu tenho que dividir. Eu posso 
fazer sozinha e ganhar mais”. Então esse processo aconteceu também em Dourados. 
Vi muitos grupos se desfazendo por conta deste pensamento capitalista. Porque a 
pessoa ela vai internalizando devagar. Isso faz parte, eu não achava por mal isso, 
fazia parte do processo porque é um processo de mudança. E os que realmente 
ficavam são os que realmente entenderam a proposta da economia solidária. 
(Conceição) 
 
O que me faz segurar a economia solidária é essa paixão,paixão mesmo sei lá, por 
um mundo diferente e é bonito quando a gente vê as pessoas que estão se dando 
bem, as pessoas que continuam, por isso eu falava pra você a questão do grupo Nova 
Face de cabeleireiro do salão, e elas estão bem e eu acho bonito isso elas estão 
felizes com o que fazem, e estão enriquecendo? Não, não quero que ninguém fique 
rico. Quero..., quero que tenham o necessário. E elas estão contentes, a gente chega 
lá e percebe que  elas estão felizes e é isso  que é importante, que eu fico feliz 
quando eu vejo essas pessoas, que chegam agora que nem os meninos do grupo de 
limpeza, por mais que eles não tem da onde tirar dinheiro, mas eles estão tão bem. 
Que a felicidade não está no dinheiro. Não está no dinheiro. Mudou. Do ano passado 
pra cá era aquele negócio que tinha que estar empurrado. Hoje não, a gente chega lá 
e sente que elas estão felizes. Não recebem dinheiro, mas estão bem, estão contentes 
com aquilo que fazem, tudo com muito amor, por isso mudou a qualidade do 
produto. (Neusa) 

O dinheiro apresenta nas narrativas sempre um caráter ambíguo. Ao mesmo tempo 

em que corrompe as relações de reciprocidade e descaracteriza o “amor ao movimento”, é 

apresentado como resultado merecido de quem se dedica por esta causa ou então elemento de 

emancipação dos trabalhadores pobres. Estes, por sua vez, são vítimas da exploração absoluta 

do sistema capitalista e, ao mesmo tempo, detentores de uma força de libertação integral.  

O reconhecimento dos trabalhadores pobres como portadores de potencial 

revolucionário e a utopia de uma comunidade de plena igualdade e reciprocidade absoluta que 

alcança os limites da humanidade faz com que as agentes da economia solidária de Dourados, 

pertencentes às três categorias clássicas do campo – empreendimentos, assessorias e gestores 

públicos - assumam a responsabilidade de agir para transformar a sociedade a partir de uma 

organização política do “povo trabalhador”. Como aponta Souza (1993), a organização 

comumente pensada por militantes católicos, como exigência de “saber” e empenho na tarefa 
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de “informar” o povo. Características que em Dourados, além de permitirem a emersão de um 

conjunto de significações específicas sobre a Economia Solidária conforme fora até aqui 

discutido, também definem prioridades e a própria estrutura da rede de empreendimentos e 

das ações da política pública e da atuação da ONG Mulheres em Movimento na cidade.  

  

4.2 Formação: um instrumento para a transformação 

 

“Saber” e “conhecer” as características e princípios da economia solidária, a 

organização da rede municipal e, principalmente o contexto social gerado pela mencionada 

exploração do capital é um dever, uma obrigação, e resulta simultaneamente na 

responsabilidade de ajudar outros a “conhecer” e numa consequente responsabilização de 

engajamento e de ação na mesma proporção do conhecimento adquirido. Diante disso fica 

evidente que o militante se constrói na “formação de base”, conforme indicado anteriormente. 

Em contrapartida, o não engajamento aparece como resultado imediato de um déficit de 

“formação” e deve ser suprido por um planejamento estratégico que permita que tal 

conhecimento chegue a todos que vão se inserindo na rede de economia solidária e, de igual 

maneira, traz uma exigência de que estes adiram aos espaços e momentos em que esta 

formação acontece.  

No universo investigado, são constantemente pensados e desenvolvidos encontros e 

reuniões que servem como espaços de sociabilidade aonde a economia solidária vai sendo, 

não apenas ensinada e aprendida, mas também criada a partir de “um caráter altamente 

pedagógico que aponta para a construção de identidade, vocabulário e argumentos comuns”. 

(MOTTA 2010, p. 42).  

No programa da superintendência municipal de economia solidária a formação 

ocupava um lugar central com iniciativas de cursos de capacitação técnica e orientação 

política que, dada sua consistência, continuou inclusive após seu encerramento, através de 

ações desenvolvidas pela ONG Mulheres em Movimento. Como afirma Conceição: 

Nós criamos esta metodologia da formação continuada, pras pessoas entenderem 
bem. (...) Era formação contínua, a gente não parava. Era um movimento só, era 
grande o movimento. Não sei como a gente deu conta. 
 

Esse programa de formação continuada consistia em duas linhas de reflexão e 

atuação. A primeira estava centrada na capacitação profissional e levava o nome de Programa 

“Coletivos de Qualificação para o Trabalho”. A outra tinha como foco a compreensão do 

funcionamento da sociedade capitalista e do estado Social de Direitos a partir dos princípios 
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defendidos nacionalmente pela economia solidária23 e era chamado de “Educação para a 

Cidadania”. Segundo materiais de divulgação da economia solidária que circulam pela cidade, 

estes programas consistem em: 

O Programa Coletivos de Qualificação para o Trabalho visa primordialmente a 
geração de renda e a inclusão social da população desempregada e/ou 
subempregada. Seu grande foco foi o alcance das famílias dos programas de 
Transferência de Renda, no intuito de proporcionar a estas famílias uma alternativa 
de inserção produtiva e posterior melhoria da renda familiar, através da rede de 
Economia Solidária. (Cartilha “A Economia Solidária de Dourados – MS”, 2008) 
 
A Formação para a Cidadania nasceu em 2005 com o objetivo de capacitar 
empreendedores(as) interessados(as) em fazer parte da Rede de Ecosol [Economia 
Solidária], sobre os princípios fundamentais da Economia Solidária, cooperativismo, 
relações humanas, noções de planejamento e rede de economia solidária. (Jornal da 
economia Solidária, abril de 2006) 
 

No Programa Coletivos de Qualificação para o Trabalho eram oferecidos cursos 

profissionalizantes promovidos pela parceria entre a prefeitura municipal e escolas 

profissionalizantes do SEBRAE e SENAI. Os monitores contratados para trabalhar nos 

bairros de periferia divulgavam tais cursos e motivavam a população a escolher a participar de 

capacitações técnicas de seu interesse entre as possibilidades apresentadas: manicure e 

pedicure, panificação, cabeleireiro, artesanato, corte e costura, produtos de limpeza, mecânica, 

eletricista, etc.   

Na verdade em 2003-2004 eu fui contratada pra desenvolver esse serviço, que seria 
desenvolver o serviço que eu já fazia na comunidade voluntariamente, mas agora 
seria uma coisa mais ampliada que seriam os cursos. Então assim, eu não sabia se 
era pra formar grupo ou não e qual que era o verdadeiro sentido, qual que era o 
objetivo. Assim, eu sabia que aqui em Dourados havia muito desemprego e a 
solução que a prefeitura viu, achou que seria viável era implantar esse curso de 
qualificação e, a partir disso aí começar desenvolver economia solidária. (Neide) 

 

A qualificação para o trabalho, se também trazia um objetivo de inclusão produtiva, 

conforme aponta a narradora, visava de forma mais direta a constituição da economia 

solidária no município. Para tanto, a formação técnica oferecida não era suficiente. Junto a ela 

desenvolvia-se a Formação para a Cidadania, motivados pela convicção de que o “povo”, 

sinônimo de “trabalhadores pobres vítimas do capitalismo”, é o portador das soluções 

necessárias às problemáticas da cidade, conforme a narrativa de Lenita, fazendo memória do 

trabalho na gestão municipal: 

Resolvemos sair e ouvir o povo. Quando a gente começou a ouvir as mulheres, 
fomos para os bairros mais pobres e começamos ouvir as mulheres, as mulheres 
falaram assim: “Ah, se eu soubesse fazer pão eu iria fazer pão para vender”. E aí a 
gente perguntava: “O que a senhora gostaria de fazer assim, alguma coisa que a 

                                                           
23 Os princípios nacionais da economia solidária podem ser encontrados na Carta de Princípios publicada pelo 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) conforme o anexo I, ao final desse trabalho.  
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senhora gostaria de fazer para ganhar um dinheirinho?”. “Se eu soubesse costurar eu 
iria costurar”. E aí nós montamos, Conceição e eu tentamos montar um novo 
projeto, mais a Conceição porque ela era pedagoga e então ela pegou toda essa parte. 
A gente pensou juntas e quem escreveu foi ela, um projeto que nós chamamos de 
Programa de Qualificação para o Trabalho. Nesse programa a gente criou cursos e 
os cursos eram efetivados lá no bairro. Porque nós pensávamos: “O pessoal não tem 
dinheiro para pagar passe pra vim pro centro da cidade”. Aí a gente ia lá e colocava 
uma faixa enorme, colocava “Prefeitura oferece curso de qualificação. Faça sua 
inscrição no dia tal”, e passava carro de som. Aí o pessoal vinha e a gente fazia uma 
ficha toda e eles falavam: “Que curso a senhora quer fazer?”. “Primeiro lugar 
panificação”. “E se não der esse que curso?”. “Costura”. E daí ia. Aí conforme as 
inscrições a gente formava as turmas. E aí fazia parceria com as igrejas, com rotares, 
nos bairros, assim nos espaços que tinha e contratava o SENAI. Naquela época foi o 
SENAI que fez contrato com a prefeitura e ia fazer os cursos. Fazendo os cursos lá a 
gente trabalhava uma vez por semana com..., por exemplo tinha um lugar, o Jóquei 
Clube, Vila Braz que a gente tinha parceria com a Igreja. Era um salão enorme que 
funcionava como igreja. Nós tínhamos, teve uma época que tinha doze cursos dentro 
deste salão. Era um curso de corte e costura aqui, outro de corte de cabelo ali, então 
era assim. Era dinâmico a semana inteira. E na sexta-feira a gente reunia todos os 
cursistas, de todos os cursos para uma tarde de formação para a cidadania que nós 
chamávamos. E nesta formação da cidadania a gente fomentava a idéia do 
cooperativismo, a idéia associativa. Não trabalhávamos lei do cooperativismo, mas 
trabalhávamos princípios do cooperativismo. E já trabalhávamos a própria 
possibilidade de geração de renda na perspectiva da economia solidária. Então, se o 
curso demorava seis meses, ele participava seis meses de formação para a cidadania, 
uma vez por semana.  
 

A divulgação de “idéias associativas” seguia para depois da Formação para a 

Cidadania. As pessoas que a partir do curso de qualificação se organizavam em pequenos 

grupos que passavam a receber o nome de empreendimentos de economia solidária, tinham 

como condição para ingresso na rede e acesso ao crédito disponibilizado pelo banco 

comunitário administrado pela ONG, participar de outro espaço de reflexão denominado 

Formando Times que acentuava as discussões propostas pela Formação para a Cidadania. 

Este, por sua vez, era continuado em reuniões mensais com grupos menores que aconteciam, e 

ainda acontecem, nos bairros de periferia, chamados núcleos de base. Continua Lenita: 

A gente falava muito lá na prefeitura que a gente só conseguiria ir pra frente se a 
gente conseguisse formar time. Até trabalhei com essa idéia antes, quando foi para a 
eleição do Lula. Teve uma copa no ano da eleição do Lula, primeiro ano que ele foi 
eleito que era o Felipão que era o técnico e se falava que o Brasil ganhou porque o 
Felipe conseguiu unir, formar time... E Daí então a gente usava esta fala pra dizer 
que o governo Lula só dá certo se ele consegue formar time, acreditar em uma 
proposta e levar pra frente. E eu trabalhava muito essa idéia na prefeitura: “Vamos 
formar time mesmo”. A equipe de trabalho é um time que entra pra ganhar, que leva 
pra frente uma proposta e que a gente se sente irmanados um com o outro. E a gente 
como equipe a gente tinha dias de formação, dias de lazer... Nossa, a gente era uma 
comunidade, era um time. E então, um dia conversando assim. Poxa vida, mas quem 
vai começar pegar empréstimo dessa associação que nós éramos na época, a gente 
passava uma tarde com eles explicando o que era, que daí eles tinham algumas 
obrigações  que era participar das reuniões e essa coisa toda. Então que tal a gente 
intensificar. Ao invés de pegar uma tarde a gente faz uma semana toda a tarde com 
alguns temas específicos que seria para a pessoa se sentir parte de um time maior 
que é a rede de economia solidária de Dourados. Aí então nós criamos este curso, 
Formando Times. No começo ele era de cinco dias e a gente trabalhava em cada 
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tarde um tema. Um dia tinha relações humanas; outra tarde era cooperativismo, os 
princípios do cooperativismo; outra tarde era gestão dos empreendimentos de 
economia solidária, como se faz a gestão, a administração, um pouco esses dados 
assim; outra tarde a gente trabalhava o tema específico economia solidária, o que é, 
sempre com muita dinâmica; e outra tarde trabalhava rede de economia solidária, 
então esse era onde a gente colocava todos os dados e por dinâmicas como a pessoa 
pode interagir com outros grupos. (...) Era o curso de entrada na rede. E essa era a 
condição pras pessoas que queriam emprestar dinheiro. Porque não era emprestar 
por emprestar. Era emprestar para pessoas que queriam trabalhar em uma dinâmica 
diferente, de cuidado com a natureza, de outro jeito.   
 

Nesta narrativa novamente é mobilizada noção de comunidade como o fato de 

estarem todos “irmanados” e, desta vez, aparece junto a um sinônimo, “Time”. Sendo assim, 

formar times com o intuito de assumir uma disputa é condição de ingresso na rede de 

economia solidária e significa disposição para formar comunidades a partir de “relações 

humanas” específicas que, embora sejam de características ontológicas, precisam ser 

reaprendidas em espaços definidos para formação, uma vez que foram corrompidas pelo 

capitalismo. Conforme Souza (1993), para militantes católicos ligados às CEBs e 

centralizados na noção de comunidade como fuga do cativeiro e marcha para a libertação, o 

indivíduo é compreendido sempre como um sujeito em processo contínuo de crescimento. 

Este, por sua vez, se dá ao ritmo da participação desses indivíduos em espaços de formação. A 

imperativa busca de conhecimento que se coloca nos mencionados processos é apreendida 

como a única possibilidade de compreensão da situação do “povo” e leva a uma tomada de 

consciência sobre o processo de libertação, de luta contra a dominação que produz a inércia 

do trabalhador oprimido. Uma missão, portanto, que exige do militante político-religioso uma 

incansável atividade de procurar despertar e propagar um saber tendo em vista a constituição 

de um sujeito coletivo, altruísta e solidário, isto é, um sujeito comunitário.  

Tomar consciência desta corrupção e descobrir as estratégias de transformação 

aparecem como o elemento mais importante da economia solidária de Dourados e incidem 

diretamente em sua organização e nas escolhas de seus agentes. Este fato fica ainda mais 

evidente depois de 2008, quando a prefeitura municipal retira o apoio aos empreendimentos e 

este é assumido exclusivamente pela ONG Mulheres em Movimento. Com redução 

significativa de pessoal, estrutura e recursos, os espaços que a ONG escolhe para continuar 

desenvolvendo as ações no que se refere à formação, são exatamente o Formando Times e o 

acompanhamento aos núcleos de base.  

Outro importante elemento encontrado na narrativa de Lenita sobre os espaços de 

formação articulados entre e para os empreendedores de economia solidária é a menção às 

dinâmicas e símbolos. Conforme já fora mencionado, citando Turner (1974) e o conceito 
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communitas por ele elaborado, a noção de comunidade mobiliza símbolos que remetem a uma 

filosofia utópica. Motta (2010), olhando para a economia solidária do Rio de Janeiro destaca 

os momentos de dinâmicas envolvendo músicas, danças e demandando engajamento corporal 

inseridos em espaços específicos dentro dos encontros de formação denominados “místicas”, 

que, segundo a autora, “são rituais que contam com palavras, objetos, coreografias 

particulares e, como o nome sugere, têm um caráter religioso de integração espiritual, mas 

sempre ecumênico”. (MOTTA, 2010, p. 42).24 

Nas narrativas sobre o fenômeno aqui estudado na cidade de Dourados, é comum a 

descrição de momentos de mística e simbologias que são utilizadas na formação:  

Porque através da simbologia, a pessoa que tem a dificuldade de expressar alguma 
coisa, a simbologia já expressa. Se você pede pra pessoa um símbolo que expressa o 
que ela viveu naquele mês, por exemplo – a gente fazia muito isso – e ela trazia lá 
uma pedra e dizia por que ela trouxe a pedra, ou porque que ela trouxe a luz, ou 
porque ela trouxe o símbolo, nossa ela expressava assim uma riqueza muito grande. 
Ela expressava a vida dela naquele símbolo. Então a gente usava muito isso. (...) 
Então colocava várias mãos a simbologia da terra, da água, do globo. (Conceição) 
 

Conforme aparece na transcrição da fala de Conceição, místicas e simbologias são 

sempre associadas ao ato de “falar”, ou “expressar-se”. O ritual da fala leva o indivíduo a uma 

exposição de si e produz um conjunto de interpretações que recebem o estatuto de saberes 

manifestos, os quais posteriormente circulam entre todos que estão inseridos na rede. Além 

disso, o ato de falar comumente aparece como uma manifestação de adesão à proposta da 

economia solidária e sinal de melhorias na formação e na condição militante. É pela fala que 

um simples participante vai sendo reconhecido pelo seu coletivo como sujeito de ação e vai 

atingindo gradualmente a sonhada emancipação.  

O símbolo mais recorrente tanto nas atividades da rede, quanto no material de 

divulgação de suas ações – e também mencionado por Conceição -  é o círculo formado por 

pessoas de mãos dadas. Transformado em imagem nas capas das cartilhas e folders, em 

banners e painéis e presente em praticamente todos os espaços de formação através da 

construção de círculos onde as pessoas se levantam e unem suas mãos construindo o que os 

agentes denominam de ciranda: 

A questão de você dar as mãos, da celebração mesmo. Porque você usa as mãos? 
Colocar as mãos juntas: todos juntos construindo um novo mundo, uma nova 

                                                           
24 Segundo Lechat (2004, p. 153-154): “No Brasil, a emergência de novos movimentos sociais viu a criação de 
novos símbolos e rituais bem como a prática do que é chamado de mística. O MST foi, sem dúvida, um dos 
primeiros movimentos a estabelecer esses rituais, chamando-os mística. No seio da economia solidária, durante o 
segundo e terceiro FSM, foram realizados rituais de abertura com simbolização da participação dos cinco 
continentes sob forma de elementos naturais, água, luz, terra, flores e frutas e a leitura de uma lenda ilustrando a 
necessidade da solidariedade.  
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economia. Então não tem como você colocar uma mão só. Então colocava várias 
mãos.  
 

Os símbolos são elementos fundamentais para compreender as significações 

mobilizadas e criadas pelo grupo estudado. Segundo Turner (2005), eles estão sempre 

essencialmente envolvidos nos processos sociais e, através de rituais específicos, permitem 

aos grupos ajustar-se a mudanças internas e adaptar-se ao ambiente externo. Os símbolos 

inseridos em um grupo determinado, podem ser classificados como dominantes ou 

instrumentais. Estes são compreendidos somente se olhados em relação ao seu contexto mais 

amplo, a um sistema total de símbolos que os inter-relaciona de maneira específica tendo em 

vista propósitos coletivos. Aqueles, por sua vez, põem em sua trama de significados “um 

conjunto de normas éticas e jurídicas da sociedade em contato íntimo com fortes estímulos 

emocionais.” (TURNER, 2005, p. 61) 

Nessa classificação do autor, entre os símbolos mobilizados nos momentos de 

formação da economia solidária em Dourados, o círculo formado por mãos que se unem 

assume um lugar de símbolo dominante, uma vez que traz em si um valor considerado fim em 

si mesmo, a comunidade: “todos juntos construindo um novo mundo, uma nova economia”. 

O círculo contém, portanto, um valor axiomático e cada vez que é repetido reaviva o conjunto 

de princípios e valores reconhecidos por sua organização social e estabelecem um 

ordenamento - ora de caráter mais normativo, ora mais espontâneo e sensorial - na inter-

relação entre os indivíduos, atualizando representações de aspectos harmoniosos da vida 

comunitária.  Conforme o autor: “Os símbolos produzem ação e os símbolos dominantes 

tendem a se tornar focos de interação. Os grupos mobilizam-se ao seu redor, cultuam-nos, 

desempenham outras atividades simbólicas perto deles, e acrescentam-lhes outros objetos 

simbólicos, frequentemente para formar santuários compostos”. (TURNER, 2005, p. 52) 

Ao mesmo tempo em que o círculo de mãos que se unem representa a própria 

economia solidária, permite também a emergência de aspectos semânticos que remetem à 

diferenciação social deste grupo com seu exterior. Assim, ainda que o objetivo final seja 

conseguir que toda a espécie humana se some à “ciranda”, ou seja, à conquista da libertação 

total e absoluta, na atualidade o capitalismo permanece presente e é compreendido a partir do 

símbolo da “pirâmide”. “Pirâmide” aqui, mais do que uma simples forma geométrica ou 

representação de suas relações hierárquicas, mas como a negação por excelência do próprio 

“círculo”, um elemento também recorrente nas cartilhas e nos materiais pedagógicos 

preparados pelas apoiadoras.  
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No centro de círculos formados por mãos humanas que se unem em comunidades são 

inseridos outros símbolos instrumentais para o qual todas as pessoas se voltam, e comumente 

– embora não com exclusividade - estão ligados a forças da natureza como terra, sementes, 

água, luz, ou então remetem a uma comunhão planetária, com o uso do globo terrestre25. Estes 

ocupam o lugar de símbolos instrumentais e são apreendidos a partir do símbolo dominante 

com o qual estabelecem profunda interação gerando um conjunto de normas que precisam ser 

observadas por seus agentes, ao mesmo tempo em que se enchem de emoções voltadas às 

significações sociais que ali são geradas e condensadas. Terra, água, luz e sementes são sinais 

de uma natureza plena e harmoniosa, com potencial armazenado de germinação e 

crescimento, tanto quanto as mãos dadas que os circundam também o são. De outro lado, 

esses símbolos da reciprocidade e solidariedade geram aspectos normativos e de controle 

social, onde quem estendeu a mão no momento de formação está agora envolvido para além 

dele, em ações cotidianas, também classificadas em solidárias e recíprocas, ou não. 

Envolvidos por cantos e poesias, os círculos e os símbolos instrumentais em seu interior, 

condensam simultaneamente aspectos sensoriais e jurídicos que intercambiam entre si 

significações. Como afirma Turner (2005, p. 61), “Normas e valores, de um lado, saturam-se 

de emoções, ao passo que as emoções básicas e grosseiras se enobrecem pelo contato com os 

valores sociais. O fastio da repressão moral transforma-se no ‘amor da virtude’”. É desta 

maneira, com o movimento dos símbolos e de suas significações sensoriais e normativas que  

a formação da rede de economia solidária de Dourados acontece. Os “segredos do cativeiro” 

são descobertos, interpretados, ensinados e aprendidos. A “marcha para a libertação” é 

vislumbrada. E a economia solidária assume, paulatinamente, a possibilidade de alcançar a 

sonhada comunidade.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Também é comum a utilização de símbolos ligados aos produtos dos empreendimentos econômicos solidários 
que pertencem a rede. Dada sua relevância, no entanto, serão apresentadas algumas reflexões sobre eles no 
capítulo posterior.  
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5. CAPÍTULO IV – O MUNDO DAS COISAS: ENTRE A PRODUÇ ÃO, O CONSUMO 
E O DESCARTE 

Espera aí. Vou buscar minhas balas de 
côco. Você conhece minhas balas? Assim 
você leva um pouco de nós. Leva nosso 
doce para Curitiba.  

(Iria, em entrevista  
durante a pesquisa de campo) 

 

Durante a entrevista realizada com Silvaneide na sala da casa onde reside, depois de 

quase uma hora de conversa intensa e entusiasmada onde a narradora contava detalhadamente 

o processo de inserção na rede de economia solidária e a independência e autonomia que foi 

conquistando na relação com o marido até chegar ao divórcio, inúmeras vezes foi introduzida 

no diálogo a descrição de coisas e objetos que ela produz. De repente, a narrativa que 

apresentava uma certa continuidade foi interrompida: 

Tem muitas coisas que eu vou fazendo. Faço crochê, faço de tudo um pouco. Faço 
bombom pra vender, minha filha vende na escola. Faço bombom. Até vou pegar um 
pra você. Você come bombom?  

Levantou-se do sofá, foi até a cozinha, buscou o bombom e sua narrativa sofreu um 

deslocamento. Nesse momento Silvaneide deixou a descrição de sua vida familiar e passou a 

contar a forma como produz os chocolates, os ingredientes utilizados, os locais onde é 

comercializado e os comentários que os compradores fazem sobre ele elogiando a qualidade e 

o sabor.  

 Em outra ocasião no trabalho de campo, ao chegar à casa de Conceição, foi possível 

perceber que tudo estava preparado para a entrevista e para o que deveria ser dito sobre a 

economia solidária na cidade. Em cima da mesa, livros dos estudiosos favoráveis à prática 

dividiam espaço com os materiais anteriormente mencionados, produzidos pela prefeitura 

municipal nos oito anos de política pública. Assim como em toda sua narração, as coisas que 

ali estavam misturavam a teoria que sustenta e normatiza o universo investigado aos gráficos 

e estatísticas que pretendem indicar o sucesso da prática na cidade. Durante a conversa a 

narradora destacava o tempo todo o Atlas da Economia Solidária no Brasil que concentra 

informações sistematizadas durante o Mapeamento Nacional elaborado entre os anos 2005 e 

2007, plotadas em gráficos, tabelas e mapas. Dados estes que remetem ao perfil dos 

empreendimentos e empreendedores da economia solidária no país, bem como de entidades 

de apoio e fomento à prática, e resultaram na criação do Sistema de Informações sobre 
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Economia Solidária (SIES). Os registros encontrados no atlas são semelhantes aos escolhidos 

para compor os relatórios municipais a partir da sistematização dos dados locais26.  

Em outra entrevista, Angelita pacientemente narrava sua trajetória de vida 

misturando noções de família, economia solidária e comunidade conforme fora discutido nos 

capítulos precedentes. Terminada a entrevista, já saindo do local onde essa foi realizada, a 

narradora ficou em pé, mostrou a camiseta com a qual estava vestida e comentou: 

Olha, esta fui eu que fiz. Eu e minhas companheiras. É isso que produzimos. Nós 
fazemos roupas. Esse é nosso grupo. O grupo de economia solidária. Somos como 
uma família, uma comunidade. Nosso grupo de economia solidária produz roupas de 
malha, de moletom, do que tiver. Nosso grupo produz roupas.   
 

Conforme indicam esses três exemplos recortados de outros tantos, a economia 

solidária, além de configurar significações específicas imbricadas nas trajetórias e narrativas 

das mulheres entrevistadas possui também uma materialidade. A todo tempo as coisas que as 

pessoas e grupos produzem são inseridas no cenário e abrem novas dimensões para o diálogo.  

Os produtos elaborados, tanto no âmbito da geração de renda, quanto nos espaços oficiais do 

aparelho estatal, não são narrados como meras ilustrações, senão que nas enunciações 

possuem agenciamento e assumem um lugar de sujeitos que, envolvendo-se com as pessoas e 

com os contextos, os redefinem ao mesmo tempo em que são por eles ressignificados. 

Inspirando-se nas proposições de Latour (2009), é possível afirmar que os produtos da 

economia solidária de Dourados são ao mesmo tempo reais, sociais e narrados. Pessoas e 

produtos, ambos com agenciamento, criam entre si um vínculo que os modifica 

simultaneamente. Conforme o autor (2001, p. 207), “nem o sujeito nem o objeto (e seus 

objetivos) são fixos. Quando as proposições são articuladas, elas se juntam numa proposição 

nova. Tornam-se ‘alguém, alguma coisa’ mais”. Um ator híbrido, portanto, onde a 

responsabilidade da ação deve ser dividida entre os vários atuantes que permutam entre si 

competências “oferecendo um ao outro novas possibilidades, novos objetivos, novas 

funções”. (LATOUR, 2001, p. 210).  

No contexto dessas discussões, Latour substitui o conceito de sociedade por coletivo 

baseando-se na interação que existe entre humanos e não-humanos, ambos com vida social 

ativa. Para ele, os objetos não existem apartados de uma vida coletiva. Ao contrário, eles 

alojam-se na natureza dos sujeitos e da sociedade e ali intercambiam propriedades. Com esta 

                                                           
26 Principais dados referentes aos empreendimentos contidos nos relatórios: gênero, raça, idade e local de 
residência dos empreendedores; e produtos e serviços, local de comercialização, valor da renda, forma de gestão, 
nível de participação na rede de economia solidária, integração com outras iniciativas semelhantes, etc. 
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perspectiva, o autor deixa aberto um espaço para o imprevisto, o repentino e os constantes 

intercâmbios possíveis entre coisas e pessoas: 

...a mobilização de não humanos dentro do coletivo, que traz recursos frescos e 
inesperados, dá resultados novos e estranhos híbridos é, finalmente, o deslocamento, 
a direção tomada pelo coletivo que depois que sua fama, extensão e composição 
foram alterados pelo recrutamento e a mobilização de novos agentes. (LATOUR, 
2001, p. 223) 
 

Essas proposições do autor são sumamente relevantes e abrem um campo de 

discussões apreendidas na etnografia do universo aqui investigado. A materialidade da 

economia solidária, a partir de seus produtos, cria sociabilidade.  

Dito isto, torna-se fundamental para a apreensão dos processos sociais estabelecidos 

nas relações entre produtos e pessoas na economia solidária de Dourados adotar a exigência 

empírica de seguir as coisas em suas trajetórias a fim de compreender os significados que 

estão inscritos em suas formas e seus usos. Tomar o universo aqui investigado meramente 

como um conjunto de transações humanas que dão vida às coisas pensadas em si mesmas, 

embora traga elementos importantes para a discussão, revela significações incompletas. 

Conforme aponta Appadurai (1986), assume-se aqui a pertinência metodológica de 

reconhecer que as coisas em movimento, tanto físico quanto narrativo, elucidam o contexto 

humano e social que está colocado. Afinal, se as pessoas carregam em si seus produtos, como 

no caso de Angelita, também os produtos são portadores dos atributos das pessoas, como na 

frase que inaugura a discussão aqui apresentada: 

Espera aí. Vou buscar minhas balas de côco. Você conhece minhas balas? Assim 
você leva um pouco de nós. Leva nosso doce para Curitiba.  
 

A interação entre as pessoas e as coisas na economia solidária de Dourados e as 

significações que delas emergem é o tema deste capítulo que está dividido em dois blocos.  

Em um primeiro momento serão analisados materiais etnográficos e narrativos das 

mulheres que encontram-se na classificação de assessoria aos empreendimentos. Nesse, se 

discorrerá sobre o processo do mapeamento nacional e suas incidências na definição das 

políticas públicas, com destaque aos reflexos destas nas especificidades do contexto aqui 

estudado. Também serão apontadas normatizações que emergem das “coisas” da economia 

solidária e de sua circulação, resultando em formas específicas de produção, consumo e 

descarte de resíduos, bem como em particularidades na maneira como os agentes 

compreendem sua prática e estabelecem relações entre si, com os objetos e com o meio-

ambiente.  
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Em seguida o olhar será deslocado para as narrativas das mulheres dos 

empreendimentos e os processos de visibilidade, sociabilidade e autodefinição que são 

estabelecidos a partir da interação entre “humanos e não-humanos”, ou seja, entre as 

produtoras e seus respectivos produtos.    

Vale salientar uma vez mais que, embora os dois grupos não apresentem 

contradições entre si, significativas diferenças podem ser observadas e trabalhá-las em blocos 

facilita sua apreensão. 

 

5.1 A normatividade das coisas e a autoridade política dos empreendimentos 

 

As atividades da semana no Banco Pirê27, local onde trabalham Neide, Neusa e 

Angelita28, seguem uma evidente rotina. De segunda à quinta-feira o expediente começa às 

oito horas e se encerra às dezessete, com um intervalo para o almoço.  

O banco comunitário, como é chamado pelos empreendimentos locais, funciona em 

uma pequena sala junto a um espaço comercial localizado no centro da cidade. Nele 

diariamente acorrem os participantes dos grupos de produção vinculados à rede de economia 

solidária da cidade para solicitar empréstimo ou efetuar pagamento de parcelas de créditos 

anteriores. Além disso, há uma circulação de pessoas ligadas a outras entidades e movimentos 

sociais que chegam ora para fazer uma saudação - que claramente manifesta adesão à 

proposta defendida pela organização – ora para combinar alguma ação coletiva.  

A movimentação no banco, de modo geral não é tão intensa, ainda que não passe um 

único dia sem chegar alguém para solicitar ou devolver empréstimos. No período matutino, 

aproveitando o baixo fluxo de pessoas, as três mulheres que administram o banco se ocupam 

de realizar reuniões breves nas quais decidem sobre o material de divulgação que será 

produzido (jornais, panfletos, cartilhas...), o controle dos empréstimos e da moeda social 

circulante e, principalmente, para organizar os encontros de formação nos núcleos de base, os 

eventos de trocas de produtos em bairros da periferia e outras ações semelhantes. Nessas, 

                                                           
27 Esse é também o lugar de funcionamento da ONG Mulheres em Movimento. Segundo informações da página 
eletrônica da organização, “O nome do Banco e de seus produtos, tem origem na etnia Tupi Guarani, povo 
indígena habitante nato do Município de Dourados. Pirapire é a palavra que decifra “dinheiro” na etnia guarani e  
quer dizer abundância. Pira é peixe. Pirê é casca ou escama de peixe.” Este é também o nome da moeda social 
que circula na cidade, não somente entre os empreendimentos, mas também em pequenos estabelecimentos 
comerciais que aderem à rede de economia solidária. (www.bancopire.org/quem_somos.php - Acesso em 15 
nov. 2011)  
28 Embora “Angelita” seja o mesmo nome da entrevistada que aparece nesta pesquisa, nesse caso trata-se de 
outra pessoa. Esta é responsável pelo atendimento no banco comunitário, aquela a quem entrevistamos é 
participante de um empreendimento de costura.  
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avaliam continuamente as atividades realizadas e reorganizam o cronograma, estratégias e 

metodologias daquelas que estão planejadas e que serão efetuadas em breve. Ocupam-se 

também de classificar notas fiscais e elaborar relatórios a fim de fazer prestação de contas às 

organizações que financiam projetos específicos, como o caso da rede nacional de bancos 

comunitários que atualmente responde pela contratação das três atendentes do Banco Pirê.  

A sala onde o banco funciona está dividida em duas partes. Na primeira, próxima a 

entrada, é onde são recebidas as pessoas que chegam para solicitar os serviços oferecidos e a 

outra, o lugar onde são realizadas as reuniões e conversas com aquelas que são mais próximas 

à entidade. Na sala da entrada – o espaço visivelmente com caráter mais público – encontra-se 

também uma biblioteca com diversos exemplares de livros, revistas, cartilhas e jornais sobre 

economia solidária e temas afins, além de cópias dos relatórios municipais mencionados. Há 

também uma prateleira que expõe produtos de diferentes grupos da cidade – alimentação, 

artesanato, materiais de limpeza, confecção, etc. – com destaque para camisetas que trazem 

impressa ou bordada a marca da economia solidária. Esses produtos são comercializados entre 

os passantes do banco, muitos dos quais chegam ali com a intenção única de adquiri-los.  

Em diversos momentos uma das três mulheres sai do banco para realizar outras 

atividades, entre elas: visitar algum empreendimento, participar do programa semanal na rádio 

comunitária da cidade, levar material reciclável até o grupo de catadores, reunir-se com outras 

entidades para pensar ações conjuntas, articular a abertura de uma filial do banco em um 

bairro de periferia, reunir-se com outros para elaborar o estatuto de criação de uma 

cooperativa de consumo, avaliar o texto da proposta de lei que formaliza e amplia os direitos 

dos empreendedores na cidade para ser apresentado na assembléia legislativa municipal, etc. 

O banco, porém, através das outras duas mulheres que ali permanecem, segue sua rotina de 

atendimento e viabilização de crédito aos grupos de economia solidária.  

Na sexta-feira essa rotina é interrompida. De manhã se dá continuidade ao 

atendimento cotidiano. À tarde, contudo, as portas do banco são fechadas e as três mulheres 

dirigem-se para um bairro de periferia a fim de “participar de um empreendimento”. Ali, 

somam-se a um grupo de confecção e passam a tarde separando tecidos, cortando, costurando, 

comercializando.  

Esse deslocamento representa mais do que uma simples mudança no itinerário 

habitual ou um movimento geográfico na cidade. Trata-se de uma passagem de pertencimento 

da categoria assessoria à economia solidária – ou entidade de apoio – para outra classificação, 

empreendimento. São sextas-feiras “pontes”, a partir das quais as mulheres do Banco Pirê 
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tornam-se costureiras, ou melhor, empreendedoras solidárias. No grupo de costura produzem 

e comercializam peças e objetos que aparecem, em inúmeras ocasiões, intrinsecamente 

relacionados à própria razão de ser da economia solidária.  

Eu pessoalmente fui me encantando pela coisa. Por exemplo, nunca me esqueço de 
um curso que foi dado de lingerie. E uma das mulheres, no dia em que eu fui 
visitar... A gente visitava muito os cursos, acompanhava, até porque nos cursos a 
gente queria que transmitisse a nossa filosofia. Não queria que fosse empresarial, 
porque o SEBRAE trabalhava muito com essa idéia. Então nós trabalhávamos, nós 
acompanhávamos para ter uma outra perspectiva. Aí a mulher veio com uma lingerie 
assim, feliz, os olhos brilhando: “Isso aqui fui eu que fiz”. Então assim, você vê a 
capacidade. Aí a história dela era de uma mulher que sempre foi pisada pelo marido, 
antes pelo pai porque “mulher não tem valor”. E, de repente, a mulher se sente capaz 
de fazer alguma coisa. Então essa experiência muitas vezes a gente ia vendo. E essa 
experiência foi dando assim um sentido pra vida. Não é muita coisa. você saber 
fazer uma lingerie parece que não é nada. Mas o que tem por traz disso? A 
capacidade. Alguém que se descobre capaz de fazer uma peça de roupa e capaz 
também de transformar a sociedade, de transformar o modelo econômico. Então pra 
mim isso fala muito alto. (Lenita) 
 
 

O relato de Lenita evidencia as imbricações significacionais entre as definições de 

economia solidária, de sua filosofia e reconhecido potencial revolucionário, com as coisas que 

são produzidas pelas pessoas. A transformação da estrutura social encontra sua gênese, nas 

palavras da interlocutora, na descoberta da capacidade de produção, que é também potencial 

para alterar as relações de dominação, iniciando pelas que lhe estão próximas e alcançando, 

finalmente, a desalienação total. É do ato de produzir e criar alguma coisa que emerge o 

sentido da vida e a força revolucionária. Afinal, conforme afirma, “alguém que se descobre 

capaz de fazer uma peça de roupa é capaz também de transformar a sociedade, de 

transformar o modelo econômico”. 

Tanto na quebra de rotina das mulheres que administram o Banco Pirê, quanto no 

relato de Lenita, mais uma vez o contexto específico de Dourados deixa transparecer sua 

articulação com os sentidos que são produzidos e mobilizados a âmbito nacional, na tríplice 

articulação empreendimentos - entidades de apoio e assessoria - Estado, não como mero 

reflexo da conjuntura mais ampla, mas com ela estabelecendo estreito diálogo, especialmente 

a partir do lugar de destaque que os grupos de produção exercem nas significações da prática 

e nos desdobramentos que daí decorrem.    

Isso se dá pelo fato de que os empreendimentos econômicos solidários e as coisas 

por eles produzidas ocupam um lugar central nas diversas organizações espalhadas pelo 

território nacional que compõem esse universo, carregando em si a concepção de que são eles 

os portadores da legitimidade política da economia solidária enquanto contraposição à ordem 

social dominante. Os empreendimentos são continuamente identificados como o espaço onde 
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ela acontece de fato, o que confere aos empreendedores o estatuto de serem seus verdadeiros 

praticantes (MOTTA, 2010), cujo desenvolvimento “levaria a uma sociedade emancipada, já 

que estes democratizam as relações de trabalho” (BERTUCCI, 2010, p. 85). Em decorrência 

disso, é a eles que se destinam as assessorias e apoios das diversas entidades, além de serem 

por excelência o público alvo das políticas públicas da área, independentemente se estas estão 

alocadas nas secretarias do trabalho e emprego ou da assistência social, como no caso aqui 

investigado.  

Essa configuração dos significados e hierarquização de legitimidade política que 

coloca os empreendimentos em lugar de destaque foi corroborada e fortalecida a partir do 

Mapeamento Nacional realizado através de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES) e a Secretaria Nacional (SENAES) em 2005 que, após 

sistematizar os dados coletados por ele, deu origem ao Sistema de Informações em Economia 

Solidária (SIES), com claro caráter político a partir de três funções básicas: o reconhecimento 

social da prática e aumento da visibilidade, o autoconhecimento por parte dos próprios atores 

do campo e o aumento das possibilidades de elaboração de políticas públicas para a economia 

solidária. (MOTTA, 2010; BERTUCCI, 2010).  

Fazendo uma etnografia do processo de construção do mapeamento no Rio de 

Janeiro e apresentando uma reflexão sobre seus desdobramentos, Motta (2010) conclui que 

um dos seus principais resultados – que, inclusive, já havia sido previsto nos objetivos – 

encontra-se na transformação da economia solidária em dados estatísticos, isto é, em um 

fenômeno passível de ser mensurado e observado e, consequentemente, transformado em 

“objeto de política pública” (MOTTA, 2010, p. 20). O mapeamento e a constituição de um 

sistema de dados aberto para a consulta e para a investigação acadêmica, segundo a autora, 

chegaram com uma capacidade de “fazer existir”, e “existir” com a confirmação autorizada da 

ciência e do Estado: 

Divulgar os dados era um objetivo do mapeamento, entendido como forma de dar 
visibilidade à Economia Solidária. Fazer existir para todos os que existiam apenas 
para os próprios agentes da economia solidária passa por fazer chegar a boa nova 
também às pessoas que não fazem parte deste mundo. (...). O Atlas foi apresentado 
naquele momento como prova material da existência da economia solidária e 
possibilitou ver concretamente como funcionavam e onde estavam os 
empreendimentos. (MOTTA, 2010, p. 180 e 184) 
 

No entanto, para que a realização do mapeamento fosse possível, tornara-se 

necessário definir de forma clara e precisa e com alcance para todo território nacional, o que é 

e, em contrapartida, o que não é economia solidária. Um ponto de partida complexo, portanto, 



89 
 

dada a diversidade da prática no país e a pluralidade de definições possíveis, conforme foi 

apontado anteriormente.  

Nesse cenário então, durante o processo do mapeamento, o foco foi direcionado para 

os empreendimentos uma vez que eles passaram a ser compreendidos como unidades reais e 

autorizadas a responder sobre essa prática econômica e política no país. Como resultante da 

definição ficou estabelecido para o SIES que podem ser considerados empreendimentos 

solidários as ações grupais, cuja gestão é compartilhada coletivamente pelos seus membros, 

que tenham atividade permanente de produção de bens, prestação de serviços, fundos de 

crédito, comercialização ou consumo solidário, dispondo ou não de registro legal29. 

Esta definição, segundo Bertucci (2010), acabou por limitar as políticas públicas 

nacionais e locais reduzindo-as a ações de apoio à organização dos empreendimentos 

econômicos, somando muito pouco para as mudanças estruturais tantas vezes reivindicadas e 

defendidas nas diversas instâncias. A orientação da política pública em seus diferentes níveis, 

por conseguinte, tende a restringir-se a uma visão setorizada da economia solidária, focada 

unicamente nos empreendimentos e em suas necessidades fundamentais, reduzindo-se, na 

maioria das vezes, a ações de inclusão produtiva.  

Essa focalização, porém, evidencia não apenas as pessoas que deles participam mas, 

conforme a descrição etnográfica das três situações que  introduzem este capítulo, põe em 

destaque os objetos e as coisas que são por eles produzidas, sempre portadoras e criadoras de 

sentidos.  

Sob a lente desta conjuntura mais ampla é possível perceber que no momento em que 

as três mulheres assessoras vivem seu dia de empreendedoras, crescem também em 

legitimidade frente ao coletivo para falar e defender a proposta da economia solidária na 

cidade. Fazendo parte de um grupo onde ela “verdadeiramente” acontece, assumem um lugar 

moral carregado de valores reconhecidos socialmente como aqueles que, de fato, delimitam e 

constroem a economia solidária. Nesse caso, moral e economia estão articuladas entre si e 

resultam em um conjunto de regramentos assumidos de forma coletiva. (cf. MAUSS, 

2003[1950]) 

Tais definições com seus valores inerentes, por sua vez, estão imbricadas nos 

produtos e refletem a normatividade simbólica das relações estabelecidas nos processos de 

produção. Conforme aponta o conceito assumido pelo SIES, são reconhecidos 

empreendimentos econômicos solidários aqueles cujas ações e gestão sejam coletivas. Nesse 

                                                           
29 Cf. http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp. Acesso em: 11 nov. 2011.  
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sentido, se o trabalhador não está sujeito às ordens e desejos dos donos dos meios de 

produção uma vez que participa de decisões coletivamente definidas, os empreendimentos 

aparecem como um lugar de trabalho não alienado, onde impera a democracia participativa, a 

autogestão e a confiança mútua. As coisas – objetos e serviços – assim produzidas são 

reconhecidas como portadoras destas relações e valores. Suas formas, usos e trajetórias 

carregam os significados que lhes dão vida. Postas em movimento, elucidam e criam o 

contexto sócio-cultural, e trocam com as pessoas suas qualidades. (APPADURAI, 2003). 

Participar de um grupo de produção é, portanto, aderir ao trabalho emancipador e à autogestão 

e produzir coisas que farão circular esses princípios para além do próprio grupo de economia 

solidária.  

Por isso que eu falo assim que a economia solidária é pra todo mundo e as pessoas 
que ficam com aquela questão: a economia solidária é para as pessoas que 
produzem. Que pessoas que produzem, que nada! Porque é assim, eu posso viver 
essa economia diferente e eu não preciso estar produzindo nada.  
(...) 
Até entendendo que economia solidária é para todos. Não é só para aqueles que 
estão começando a produzir e criar empreendimentos na linha da economia 
solidária. Mas que qualquer ser humano, produzindo e não produzindo, morando em 
um bairro ou em outro, ou em qualquer lugar, poderia ser incluído na economia 
solidária de alguma forma. Ou consumindo, ou produzindo, ou acreditando na 
proposta. Poderia! (Neide) 
 

É também importante salientar conforme relato acima, que o caráter valorativo e 

semântico das coisas que circulam nesse universo vão para além dos processos de produção e 

alcançam importantes normatizações no consumo. São elas que imprimem ao ato de consumir 

produtos da economia solidária características de militância, estabelecendo-o como 

ferramenta política. Adquirir produtos dos empreendimentos que dela fazem parte é um ato 

engajado tanto quanto a produção coletiva e autogestionária, uma maneira de manifestar que 

“acredita na proposta”. Nesse contexto, o consumidor emerge como um importante sujeito 

social cujas ações somam forças no projeto de transformação. Assim como na produção, o 

consumo passa a ser reconhecido como um novo espaço emancipatório onde são 

desenvolvidas negociações entre a vida individual e coletiva estabelecendo uma maneira 

possível de se fazer política. Conforme a cartilha “outro consumo é possível”, elaborada com 

a contribuição de agentes do grupo estudado:  

Redes solidárias conectam pessoas e grupos que propõem e praticam uma forma 
solidaria de produzir, distribuir, consumir e organizar a vida no planeta. Um 
primeiro passo para entrar nesta rede pode ser praticar o consumo solidário, e assim 
ajudar a construir uma sociedade justa e ecologicamente equilibrada. Um segundo 
passo pode ser a troca de informações e de experiências, convidando outras pessoas 
e grupos a entrarem na rede da solidariedade. Desta forma, vamos construindo, em 
mutirão, UM OUTRO MUNDO POSSÍVEL. (Cartilha Outro Consumo é Possível, 
2009, p. 10) 
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Consumo e produção aparecem na cartilha como dois elos importantes no 

encadeamento da chamada “rede de solidariedade” que reúne os “construtores da nova 

sociedade” que está por acontecer e que terá, inclusive, alcance planetário. Isso se dá porque o 

produto carrega em si as relações de trabalho a partir das quais é criado e os sistemas de 

trocas que o fazem chegar às mãos do consumidor final. Além disso, é uma importante porta 

de entrada para que todas as pessoas que o desejem possam acessar a economia solidária e 

aderir à sua proposta. Para tanto, é fundamental que as coisas se encontrem espalhadas pela 

cidade a fim de facilitar o acesso. Muito mais do que uma disputa de mercado, o que visam 

com as coisas da economia solidária é conquistar adesão de pessoas e grupos à conexão da 

“grande rede”. Um consumo ao mesmo tempo social, relacional e ativo, que estabelece 

continuamente atos comunicacionais definidores da lógica de circulação dos objetos. 

(ROCHA, 2009) 

As normatizações estabelecidas pelo consumo também vão para além da aquisição e 

uso dos produtos. Estão diretamente relacionadas com o descarte de resíduos e aparecem nas 

narrativas sintetizadas através da palavra “cuidado”. A atenção com as pessoas, as interações 

estabelecidas nos processos de produção e os elementos simbólicos que regram o ato de 

consumir ampliam suas fronteiras a fim de alcançar os limites da natureza e do planeta e de 

mudar hábitos e comportamentos. Assim como adquirir produtos da economia solidária é 

aderir à proposta e compartilhar dos valores imbricados no objeto comprado, dar um destino 

considerado adequado aos resíduos do consumo permitem participar da “defesa da vida do 

planeta”:  

E uma outra coisa é esta questão do cuidado. Pra mim a economia solidária traz isso 
muito forte. E a gente percebe isso. Eu vi isso assim do pequeno para o grande. Nas 
primeiras feiras que a gente realizava em Dourados era uma lixaiada que só. Tudo 
no chão, tudo misturado. Depois, no final, quando a gente fazia feira e colocava os 
tambores já separados por cor, você não via lixo no chão, você não via... Via assim 
tudo separadinho, tudo certo. Então, um negócio assim: economia solidária traz uma 
mudança de comportamento com relação à natureza, com relação ao meio ambiente. 
E isso também com relação às outras pessoas. Por exemplo, lá na padaria: após 
separar tudo, os litros de óleo, os pacotes de trigo, o que era plástico, já separar tudo 
e entregar para os catadores e não cobrar. Porque antes cobravam. Aí depois, com o 
tempo não cobrar, porque eu tenho meu ganha-pão e eles precisam do deles, então 
eu vou ajudar para que eles tenham o deles. Não vou vender o que eu ia jogar fora. 
Eu vou oferecer para que o outro tenha. Então essa mudança de comportamento com 
relação ao cuidado da natureza e o cuidado das pessoas, a inclusão de todos. Para 
mim são estas as transformações que a economia solidária traz. Que é um projeto de 
sociedade, que é um projeto de economia, que é um projeto de mundo.  
(...) 
Outra coisa é o cuidado mesmo com o meio ambiente. Hoje eu acho que aprendi 
com eles [com os empreendedores solidários], aprendi nesse mesmo processo de 
estudar, e de falar sobre, e de escutar sobre, deles mesmos, dos grupos, das pessoas, 
essa questão da separação. Eu vou em qualquer separação de material, eu vou em 
qualquer lugar e se eu vejo um lixo orgânico misturado com lixo seco parece que me 
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dói a alma, porque na hora me vêm os catadores, as pessoas que dependem daquilo 
pra sobreviver. Quando eu fui uma vez em Brusque que eu vi tanto retalho, tanta 
malha. Retalho não, pedaços de rolo jogados na beira da estrada pra botar fogo, 
aquilo me doeu até... Então a gente conseguiu organizar pra mandar essas coisas pra 
Dourados. Mas assim, essa é a mudança. Quer dizer, cada coisa que eu vejo parece 
que eu já penso que é possível dali aproveitar para não gerar mais, não ter que mexer 
mais na natureza pra tirar mais matéria prima, se aqui já tem e pode ser aproveitado. 
Essa foi uma mudança na minha vida. (Lenita) 

 

Na rede de economia solidária de Dourados, portanto, os objetos que circulam junto 

com as pessoas e o próprio ato de consumir e descartar, bem como os significados que eles 

mobilizam, aparecem como um elemento estruturador de valores e de identidades sociais que 

regulam as relações em seu interior e estabelecem possíveis pontes para quem dela não 

participa. Revelam categorias e princípios e marcam fronteiras e pertencimentos. Classificam 

pessoas e coisas, como solidárias ou não, de acordo com a maneira como são produzidas e os 

trajetos que constituem. Em síntese, mediam relações e estabelecem papéis sociais. 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009) 

Quando Angelita afirma “esta fui eu que fiz” mostrando a camiseta que traz vestida, 

não aponta apenas para o produto em si, mas identifica as relações que com ele estabelece a 

partir dos vínculos que tem com suas colegas de produção. Valores e sentidos que, não só, 

mas especialmente nas tardes das sextas-feiras, são também compartilhados pelas 

administradoras do banco comunitário.  

 

5.2 Pessoas e coisas: misturas e intercâmbios de trajetórias e sentidos  

 

Como foi possível perceber no item anterior, as coisas produzidas, vendidas, 

compradas e descartadas pelos agentes da economia solidária de Dourados vão para além da 

circulação de bens e riquezas econômicas. São elas produtoras e portadoras de sentidos, regras 

e ideias. Através delas são estabelecidas alianças e comunhões entre pessoas, grupos e 

objetos. Relações que apresentam um caráter ao mesmo tempo voluntário e obrigatório, onde 

os objetos aparecem como portadores de forças de transformação social. Através dos produtos 

adquiridos, as mencionadas forças potencialmente transformadoras da estrutura social 

circulam entre os agentes da economia solidária e ampliam a rede de participação para além 

dos empreendimentos, ainda que estes permaneçam sempre compreendidos como o lugar por 

excelência da não-dominação e da legitimidade política. Os produtos, dessa maneira, 

compartilham o agenciamento com as pessoas, e também criam e significam a economia 

solidária em Dourados. A coisa produzida, consumida e descartada não é inerte (MAUSS, 
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2003[1950]), mas acompanha o indivíduo que a adquire, levando para ele os valores e ideais 

de quem a produziu como se, ao comprá-lo, aceitasse também participar da essência do 

próprio produtor, já que comercializar um produto é, para o empreendedor, uma forma de 

apresentar algo de si. 

Por outro lado e de igual maneira, negar a aquisição de um produto de economia 

solidária é sinônimo de recusar a aliança e o pertencimento ao grupo. É decidir estar fora da 

comunidade e simbolicamente romper os laços.  

Também é possível perceber nas narrativas registradas durante o trabalho de campo 

que as coisas produzidas aparecem como uma das formas de organizar as pessoas em grupos. 

O primeiro passo para a constituição dos empreendimentos solidários não está somente nos 

valores compartilhados, no ideal de transformação ou na participação dos encontros de 

formação. Os coletivos são formados também a partir da reunião dos produtores de 

determinada coisa: 

A Pirê Produtos de Limpeza, ela nasceu porque existiam vários grupos. Naquele 
tempo era o auge da economia solidária e tinha muita gente que fazia de tudo. E aí 
produto de limpeza foi uma maneira de organizar as pessoas em grupos. Porque a 
gente sempre bateu na tecla de trabalhar em grupos. E aí como tinha muita gente 
trabalhando em suas casas e tudo, o pessoal que estava mais centralizado lá na 
questão da economia solidária que naquele tempo era a Lenita e o pessoal, aí 
sentaram e pensaram: “Por que então não criar uma empresa?”. A princípio não era 
uma empresa que queria ser criada, era uma cooperativa. E dai, para ser criada uma 
cooperativa tem toda aquela questão, tem que ser mais de vinte pessoas, coisas 
burocráticas e... Aí em vez de criar, de fundar a cooperativa porque também não 
tinha tantas pessoas, tantos grupos, foi criada a empresa solidária. (Silvaneide) 
 

As coisas, portanto, conferem identidade aos seus produtores, tanto individual quanto 

coletivamente. Nos elementos significacionais que são constantemente mobilizados na 

narrativa das mulheres que fazem parte dos empreendimentos de Dourados, é comum que 

estas identifiquem o lugar que ocupam na rede de economia solidária da cidade a partir da 

relevância e do lugar onde estão localizados seus produtos.  

Entretanto, novamente aparece a tênue diferença acima indicada, entre as 

enunciações das mulheres que assessoram a economia solidária, e as que conformam os 

empreendimentos. Aquelas mobilizando elementos que fazem alusão à proposta, estas falando 

o tempo todo de sua vida e das dinâmicas no interior da família e dos grupos a que pertencem:  

De repente você tem uma idéia! Que nem eu, no meu caso mesmo eu sou conhecida 
pelos bonequinhos “Tá nervoso vai pescar”. O pessoal fala “ah, esse daqui e da 
Geisa. Bate o olho e já sabe que aqui na cidade sou eu que produzo esta peça. Essa 
peça foi uma ideia que eu tive lá em Presidente Epitácio. Eu fui até Presidente 
Prudente num final de ano. Nós fomos passear pra lá, Natal na casa da avó do meu 
esposo. E resolvemos sair na região pra realizar um passeio. Ai fomos até Presidente 
Epitácio. Aí chegamos em Presidente Epitácio e fomos conhecer a igreja lá onde 
meu esposo foi batizado e ao lado da igreja tinha uma casa de artesanato. E onde tem 
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artesanato eu estou dentro. E olhando as peças de repente meu esposo bateu o olho e 
disse assim: “Oh, vem cá pra você olhar essa ideia”. Ai eu vi lá e vi aquele velhinho 
lá, com uma varinha de pescar e escrito ‘Ta nervoso vá pescar”. Não dei muita 
importância. Ai chegando aqui em Dourados ele começou pegar no meu pé: “Você 
não vai fazer o bonequinho que você viu lá?”. Ai ele falava pra minha filha também 
porque na época ela também fazia biscuit. Ela até fala com muito orgulho, ela da 
graças a Deus pela situação que nós tivemos na contribuição dela se formar. Mas 
pelo dom que deus também deu pra ela mexer com artesanato pra ajudar na despesa 
da faculdade dela. Então ele cobrava de mim e dela “vocês não vão fazer o 
bonequinho, não vão fazer o bonequinho”. Ai quando foi um dia ela fez. Ela fez e 
gostou e ai começamos a colocar com a produção lá na loja. E até hoje todo mundo 
gosta e diz: “Ah você não tem?”. Chega na loja e diz: “Ah você não tem aquele 
vovozinho ‘tá nervoso vá pescar’?”. É bem legal, bem gratificante. (Geisa) 

Para um melhor diálogo com a narrativa acima transcrita torna-se relevante retomar 

que Geisa reconstrói a memória de toda sua trajetória a partir da centralidade do trabalho, e 

este é possível porque “a cabeça é boa para trabalhar”, conforme descrito detalhadamente no 

capítulo II. Nesse relato, a narradora recupera a “mente boa trabalhar” ao somar ao registro de 

sua memória também a trajetória dos objetos que produz. A peça que descreve é antes de tudo 

uma idéia -  “De repente você tem uma ideia! (...)Essa peça foi uma ideia que eu tive lá em 

Presidente Epitácio” -  e essa idéia tem história. A partir dela, Geisa intercambia com a peça 

produzida os mesmos vínculos simbólicos que estabelece na narrativa de sua própria vida e 

nas relações com sua família. É pela peça produzida que a ideia se transforma em trabalho, e 

esse, por sua vez, em lugar definido dentro da organização.  

Do mesmo modo, é possível perceber como a peça de artesanato amplia sua rede de 

relações e lhe confirma um lugar de destaque entre as artesãs da cidade. É ela um dos 

elementos que lhe confere identidade e visibilidade social. É pelas coisas que produz que 

Geisa se torna conhecida.  

Esta e outras narrativas revelam também que a produção e comercialização na 

economia solidária têm uma finalidade não apenas econômica, mas também moral. Através 

do objeto são mobilizados sentimentos de amizade e respeito entre as pessoas envolvidas. 

Como afirma Mauss (2003 [1950], p. 213), nas trocas simbólicas que se dão a partir da troca 

dos objetos “misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se 

as vidas, e assim, as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se 

misturam: o que é precisamente o contrato e a troca”.  

Essas misturas de sentimentos, coisas, valores, contratos e pessoas é o que permite 

demonstrar que se está disposto a entrar no jogo, ou seja, a assumir a proposta da economia 

solidária e nela permanecer. São elas que estabelecem os pertencimentos e cimentam as 

relações. Produzir, comercializar, consumir e descartar de uma maneira considerada solidária 

é, ao mesmo tempo, a condição e a conseqüência de ser aceito pelo grupo e com ele 
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comprometer-se, assumindo simultaneamente um direito e uma obrigação que se apresentam 

de maneira simbólica e coletiva, mobilizando lógicas outras que não a simples geração de 

renda: 

Que nem a gente tem uma senhorinha que eu gosto muito de conversar com ela. Ela 
é uma japonesa. Até ela foi embora pra Campo Grande nesse mês. Ela colocava 
produtos dela lá na loja solidária, mas não porque ela precisava. Ela é muito bem de 
vida, parente da família Honda. Ela é muito bem de vida. Mas ela, a partir do 
momento que entrou no movimento de economia solidária ela começou a se 
descobrir como pessoa. Aquela pessoa quando a gente começa a falar do resgate do 
ser humano. Por quê a família, no povo japonês, as mulheres elas são muito 
submissas aos maridos. Então, é só aquilo, o quase não saia de dentro de casa, e tal, 
pra começo ela fazia bordados e crochês mas ficava lá na casa dela. Aí quando foi 
um dia ela diz que por outra pessoa ela foi indicada pra entrar no movimento de 
economia solidária. E ela entrou. Ela falou assim: “Silvaneide a primeira vez que 
uma pessoa olhou pra meus paninhos de prato e falou, nossa, é a coisa mais linda 
que eu já vi, comprou assim com gosto, eu fiquei tão feliz mas não foi por causa 
disso, foi pra eu, pra, pra mostrar pra mim que eu era capaz de fazer alguma coisa 
boa pra alguém que eu fiquei”. Ela falou assim, sabe, ela ficava tão feliz quando ela 
chegava na loja, eu falava: “Oh, dona Rosa, hoje vendeu tanto da senhora”. Ela 
falava: “Nossa, que beleza, como das minhas coisas o povo está gostando”. E você 
sempre procurava falar: “Nossa, dona Rosa, as coisas da senhora são lindas!”. 
Porque você vê que ela não precisa daquele dinheiro. Ela não precisa. Mas é 
importante que as pessoas falem pra ela que o trabalho dela é legal. E às vezes ela 
chegava, e falava: “Silvaneide, esse guardanapo está aqui tanto tempo sem vender, 
eu vou pra casa, o que você acha que eu faço”. “Ah, dona Rosa, muda a linha, muda, 
muda o biquinho, faz alguma coisa assim, muda e traz de volta”. Quer dizer, o 
trabalho dela não é perdido. Ela pode estar trabalhando de novo, e dar algum 
toquezinho assim, que ela possa dar de novo. Às vezes ela fazia isso e trazia e 
vendia tudo de novo. (Silvaneide) 

Na transcrição acima, novamente é possível perceber a mistura da narrativa da 

trajetória de vida da interlocutora com a descrição de seu entorno e de outros personagens que 

são inseridos no relato. A submissão das mulheres aos maridos e a consequente 

impossibilidade de uma vida social mais ampla, como na descrição da própria história de 

Silvaneide, são aqui dispostas como uma condição de perda da humanidade. Em 

contrapartida, a inclusão na rede de economia solidária aparece como possibilidade de 

“ resgate do humano”. Observe-se, porém, que nesse caso a inclusão não se dá pela 

participação direta da personagem descrita, mas pela circulação das coisas que produz. O 

“começo” está diretamente relacionado aos bordados e crochês e a emancipação, ou o “o 

resgate”, conforme  afirma, é atribuído ao fato de levar esses produtos ao espaço público. De 

igual maneira, o reconhecimento de sua capacidade pessoal se dá pelo reconhecimento destes 

objetos: “a primeira vez que uma pessoa olhou pra meus paninhos de prato e falou, nossa, é a 

coisa mais linda que eu já vi, comprou assim com gosto, eu fiquei tão feliz mas não foi por 

causa disso, foi pra eu, pra, pra mostrar pra mim que eu era capaz de fazer alguma coisa boa 

pra alguém”. É pelo produto, portanto, que Dona Rosa, no relato de Silvaneide, recupera as 



96 
 

atribuições de um “ser humano”, ou seja, a valorização “como pessoa” se dá a partir da 

ampliação da rede de relações mediadas pelos objetos. Através deles se consolida o 

reconhecimento e a visibilidade pública. As características atribuídas pelas outras pessoas às 

coisas que ela produz – “como das minhas coisas o povo está gostando” – são como elogios e 

reconhecimentos destinados a ela própria, como parte da coisa produzida. Os produtos são, 

por conseguinte, portadores das virtudes de quem os produziram, e vice versa.   

Também é importante perceber, logo no início da narrativa, que é pelas coisas que se 

marca a participação no grupo, não somente nos espaços de comercialização, mas alcançando 

igualmente outros espaços sociais. Silvaneide inicia afirmando: “...a gente tem uma 

senhorinha que eu gosto muito de conversar com ela...” . “Uma senhorinha”, nesse caso, é 

parte de “a gente”, e delimita o pertencimento.  

As virtudes que são trocadas e comercializadas, e que envolvem pessoas e coisas -  

produtos e produtoras -  ultrapassam as fronteiras das transações comerciais: 

Essa árvore mesmo aqui da praça, essa foto [mostrando a foto] foi tirada lá naquela 
igreja, sabe, na igreja matriz. Essa árvore quem fez fui eu. Nela foram 250 
luminárias de garrafa PET. Aí eu fico muito feliz quando eu vejo assim minha 
árvore. Eu fui ali no mercado e aí quando eu cheguei lá minha filha disse assim 
“Mãe, a tua árvore”. O dia que ela foi inaugurada, tinha muita gente lá, o pessoal 
parado lá, tirando foto. Como ficou bonita!. Aí eu estava lá parada e aí uma mulher 
disse assim “Nossa, essa árvore é linda!” Ela falou, “Está de parabéns quem fez!”. 
Eu falei pra ela “Fui eu que fiz”. Aí ela falou “Ah está bem, fui eu também que fiz”. 
Pensou que não tinha sido eu. “Mas quem fez essa árvore fui eu”. Aí minha irmã 
“Ah, ela não acreditou que foi você”. Eu fico pensando assim, é isso que, que... que 
faz bem pra gente. Saber que uma coisinha que você faz as pessoas olham, e se 
admiram, e falam “Nossa, que coisa maravilhosa que você fez!”. Às vezes nem tem 
muito valor aquilo, mas é trabalho que você fez e a outra pessoa está vendo. Esse 
aqui [mostrando as luminárias produzidas para a árvore mencionada anteriormente] 
foi um trabalho que eu demorei quase trinta dias fazendo, e aí foi, nossa, muita 
garrafa, quase dez mil garrafas PET. E aí trabalhava minha família, meus filhos, até 
minha sobrinha que veio de São Paulo ajudou. (Silvaneide) 

Conforme afirma a narradora, mais importante do que o valor comercial, é a 

visibilidade, tanto da pessoa que produziu determinada coisa, quanto do produto em si. O 

valor está em saber que as coisas feitas são vistas, admiradas e comentadas. Como no caso de 

Geisa, também aqui é esse o elemento que confere um determinado prestígio social e que 

marca lugar no interior da organização de economia solidária na cidade. Aparece então um 

duplo valor onde de um lado se frisa que foi produzido pela própria pessoa e, de outro, que é 

visto e admirado por um grupo.  

Outro elemento interessante é que, embora o produto já tenha sido comercializado e 

ocupe um lugar que não é de pertencimento ao produtor, ele permanece “meu” – “minha 

árvore”; “tua árvore” – exatamente porque é portador das características, capacidades e 
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virtudes de quem o produz, bem como das relações a partir das quais é confeccionado. As 

coisas produzidas, comercializadas, compradas e descartadas, jamais se separam 

completamente de quem as faz circular. Nesse sentido, são pertinentes as proposições de 

Marcel Mauss no ensaio sobre o Dom. Ao substituir a tríade dar-receber-retribuir, como nos 

casos analisados pelo autor, pelo ato de elaborar, adquirir e descartar que envolve a produção 

e a compra, características da economia solidária, é possível perceber um conjunto de 

significações que emergem a partir da fusão das pessoas e das coisas: 

A circulação de bens acompanha a dos homens, das mulheres, das crianças, dos 
festins, dos ritos, das cerimônias, das danças, mesmo a dos gracejos e injúrias. No 
fundo ela é a mesma. Se as coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se 
retribuem respeitos – podemos dizer igualmente cortesias – mas é também porque as 
pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão é porque se devem – elas e seus bens, 
aos outros. (MAUSS, 2003[1950], 263). 
 

Para concluir, as coisas da economia solidária estão o tempo todo em circulação, 

mobilizando significados diversos e trazendo presente seus produtores e consumidores, bem 

como valores, virtudes e normatividades. Produzir, comercializar, consumir e descartar são 

atos que põem em movimento um conjunto de objetos que definem o que significa ser ou não 

coerente com a proposta considerada transformadora, pertencer ou não ao coletivo. Além 

disso, criam certas hierarquizações de legitimidade política. Coisas que apresentam a 

materialidade da economia solidária e que não podem ser desconsideradas, dada sua 

relevância e onipresença, conforme indica a primeira descrição do diário de campo desta 

pesquisa, com a qual encerra-se a presente discussão:  

Hoje cheguei a Dourados pela primeira vez para realizar o trabalho de campo. Neusa 
foi me buscar na rodoviária e me trouxe para sua casa. Na entrada, em cima da 
primeira mesa que vi na casa, a cartilha do consumo solidário. Na mesa do quarto 
uma peça de artesanato com a etiqueta de um grupo de economia solidária da cidade. 
Tomamos um café gostoso e comemos bolachas produzidas em uma padaria 
comunitária, como ela mesma disse. Ao lavar a louça do café percebi que o 
detergente era da marca Pirê, a empresa de produtos de limpeza que faz parte da 
rede, e as camisetas usadas pelas outras duas pessoas que moram na casa também 
levavam essa mesma marca. Enquanto assistíamos o jornal e a novela e 
conversávamos sobre os objetivos da pesquisa e a forma como eu pretendo 
desenvolvê-la, Neusa recortava tiras de retalhos que foram doados por malharias de 
Santa Catarina, com as quais, segundo ela, irá tecer um tapete para ser 
comercializado no banco comunitário. Antes de irmos para o quarto dormir, Neusa 
busca seu computador e mostra diversas fotografias de atividades recentes. O tema 
que apareceu na área de trabalho de seu computador foi a frase: “Aqui, outro mundo 
é possível”. (Trecho da primeira página do diário de campo).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Economia Solidária é um fenômeno social que vem crescendo de forma 

significativa e rápida em número de participantes e em visibilidade, tanto política a partir das 

diversas formas de mobilização social que se dão em seu nome e de iniciativas de apoio 

estatal nos diferentes entes federados, quanto acadêmica com a criação de grupos de pesquisa 

específicos sobre a temática e a publicação de artigos, teses e dissertações.  

Seu (re)30surgimento no país em praticamente todas as teses sobre ela, é remetido ao 

período que corresponde a década de noventa a partir de três mudanças fundamentais na 

sociedade brasileira. A primeira, faz alusão à grande crise econômica no Brasil com o declínio 

da sociedade salarial que deixou no desemprego boa parte da população ou então flexibilizou 

e precarizou as relações de trabalho. Inúmeras são as análises que registram a queda dos 

índices de crescimento econômico no Brasil da redemocratização e seu ingresso em uma crise 

de desenvolvimento consequente da interrupção do ciclo de industrialização iniciado em 

1930.  A outra mudança remete às transformações ocorridas nas políticas públicas de bem-

estar social e no âmbito institucional da organização do Estado Nacional trazidas pela 

Constituição Federal de 1988 e as reformas neoliberais posteriores que acabaram por 

transferir aos trabalhadores desempregados a responsabilidade pelo seu próprio destino 

obrigando-os a engajar-se na busca por alternativas de trabalho e renda, e tercerizando os 

serviços públicos. Um terceiro elemento apontado como configurador do contexto que 

permitiu o (re)surgimento do fenômeno trata-se de modificações no interior dos movimentos 

sociais, com a emergência de um grande número de ONGs e ampliação da parceria destas 

com o Estado. As formas de organização popular que foram surgindo nesse período pós-

constituinte, então, aparecem com características mais institucionalizadas, articulando-se em 

redes de atores, junto ao terceiro setor e a gestores públicos, em fóruns, conselhos e na 

organização de conferências temáticas, muitas delas articulando-se para suprir a escassez do 

emprego.  

No entanto, a realização desse trabalho e a metodologia etnográfica e dialógica 

adotada fez (re)emergir algumas questões: O que faz a economia solidária existir de fato? 

Uma vez que este projeto nem sempre se mostra rentável para os trabalhadores, quais 

elementos responsáveis para que as pessoas permaneçam participando dos grupos e da rede de 

organizações? Por que não partir em busca de outras alternativas econômicas? 

                                                           
30 Conforme mencionado no início deste trabalho, Paul Singer afirma que a economia solidária “re”surge no 
Brasil, repetindo experiências bem sucedidas de cooperativismo.  
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As informações encontradas revelam que remeter sua possibilidade de existência tão 

somente às mudanças conjunturais acima, insistentemente citadas nas teorias da área e 

retomadas pelos movimentos sociais e pelo Estado, não dá conta de sua complexidade. Suas 

significações são constantemente recriadas pelos agentes e mobilizadas em espaços múltiplos, 

assim como plurais são suas definições possíveis. A visibilidade do fenômeno, por exemplo, 

pode ser remetida ao conceito heurístico sob o qual Paul Singer (1996) reuniu experiências 

diversas na obra “A Economia Solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao 

desemprego”, conceito posteriormente endossado, ampliado e alimentado por outros 

intelectuais. Ou então no mapeamento nacional (2005) que emergiu como prova da existência 

do fenômeno e desencadeou um conjunto de iniciativas estatais e, através de seu sistema de 

informações (2007) que chegou com o estatuto autoridade científica, vem nutrindo inúmeras 

pesquisas acadêmicas que ampliam a visibilidade e a pertinência da temática. Ou ainda, nas 

coisas que são produzidas pelos chamados empreendimentos econômicos solidários e que 

circulam portando em si os valores e as relações sociais a partir das quais são elaboradas, 

comercializadas, consumidas e descartadas. Origens múltiplas portanto, que comportam em si 

algo de polissemia, ambigüidade e diversidade.  

Nas especificidades do contexto de Dourados a possibilidade de existência e 

continuidade da economia solidária pode ser encontrada no cotidiano dos empreendedores que 

buscam nela os sentidos de sua trajetória e que, simultaneamente a reconfiguram com suas 

memórias narradas e vividas. No universo aqui investigado a economia solidária não apenas é 

uma forma de mobilização social, uma política pública de inclusão produtiva ou uma 

alternativa de trabalho e renda. No cotidiano etnografado e nas enunciações recolhidas das 

mulheres de Dourados, ela aparece acima de tudo como um ato de fé que impulsiona um 

deslocamento de pessoas e coisas no caminho de busca pela sonhada libertação cristã. A soma 

de communitas autônomas, autogeridas e não-alienadas – chamadas também de 

empreendimentos econômicos solidários - organizadas em redes que têm a pretensão de um 

alcance planetário. Um projeto e, ao mesmo tempo, um horizonte, ambos articulados 

definindo símbolos, ações, pertencimentos, moralidades, hierarquias, sentimentos, política 

pública, destino de herança. Uma missão, portanto, ora de caráter universal como vida 

entregada a serviço de uma comunhão planetária como no caso das assessoras; ora com 

atuação localizada, como redimensionamento de relações na própria família, como o fora 

narrado pelas mulheres dos empreendimentos. Uma prática com agentes múltiplos, pessoas e 
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objetos, empreendimentos, assessorias e gestores públicos, todos reunidos definindo 

pertencimentos, fronteiras e conhecimentos para “um outro mundo possível”.  

Significações importantes para a hermenêutica da temática aqui apresentada que 

somente foram passíveis de apreensão a partir da análise do detalhe, na maioria das vezes 

descoberto de forma tímida na observação dos movimentos cotidianos de seus agentes, ou na 

escuta de suas enunciações através da narrativa das trajetórias de vida.  

Descobertas que não seriam factíveis se não fosse pela centralidade metodológica do 

diálogo e da etnografia em suas múltiplas dimensões: com o contexto local e nacional, a teoria 

antropológica, as pessoas e as coisas do universo investigado.  

De igual maneira, muitas das conclusões não teriam sido possíveis se não fosse 

minha própria trajetória e inserção no campo. Diversos elementos significacionais emergiram 

a partir de relatos e histórias que somente são contadas para “quem é da casa e é de dentro”, 

conforme apontado no início deste texto. Nesse caso, repetimos que a autoetnografia, embora 

traga algumas implicâncias éticas e metodológicas de outra ordem com dificuldades extras ao 

pesquisador que precisa interpretar também suas proximidades, sentimentos e pertencimentos, 

em um esforço contínuo do distanciamento que permite ver e compreender a alteridade, seja 

ela dada ou construída, possibilidades e facilidades outras se apresentam à pesquisa 

etnográfica do universo que participa e com o qual divide sentidos. Alteridades que jamais são 

fixas e rígidas. Já nos é sabido que estar próximo não é necessariamente sinônimo de 

conhecer e, de igual maneira, não elimina as surpresas do trabalho de campo.  

Retomo aqui Favret-Saada (2005 [1990]) e suas importantes proposições sobre o 

fazer antropológico, quando traz para a discussão o conceito de afecção. A autora afirma que 

o fato de deixar-se afetar na pesquisa de campo abre um espaço de comunicação específica e 

permite uma aproximação à realidade investigada. Para ela não significa, necessariamente, 

identificar-se com o ponto de vista dos sujeitos estudados, mas assumir os riscos de ver o 

projeto de pesquisa delineado com antecedência sendo modificado pelos encontros e 

desencontros que ocorrem no fazer etnográfico. Não são crenças, mas afetos, afirma Goldman 

(2005, p. 150) dialogando com a autora, “não afetos no sentido da emoção que escapa à razão, 

mas de afeto no sentido do resultado de um processo de afetar, aquém ou além da 

representação”.   

Embora a autora esteja falando de uma afecção que remete à possibilidade de 

aproximação de dois mundos diferentes, o do pesquisador e do universo investigado, retomo 

aqui seu conceito, mencionando uma dinâmica do afetar que amplia o espaço do 
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conhecimento ainda quando a aproximação já está dada e inclui um compartilhar de crenças e 

valores, como em casos de autoetnografia como o é esta pesquisa.  

Inúmeras foram as ocasiões que o diálogo e a interação gerados trabalho de campo 

afetou, produzindo crises e incertezas, transformando os contextos enunciativos e os 

interesses do  conhecimento, à medida em que a temática e os sujeitos investigados se 

impunham nos diálogos estabelecidos. Momentos de comunicação involuntária e não 

intencional, nem sequer esperada, onde o espaço da semi-proposição foi transformado, 

incidindo diretamente no conhecimento registrado nesse trabalho e mudando os rumos da 

pesquisa. Se posso afirmar que houve uma identificação paulatina com o ponto de vista dos 

sujeitos investigados, também é possível perceber que o intuito inicial dessa pesquisa foi 

transformado nos encontros e desencontros dialogais do trabalho e campo e seus fins 

conclusivos não coincidem com os rumos estabelecidos em seu ponto de partida. A economia 

solidária, depois de ter passado por Dourados, já não é a mesma.  

A afecção no fazer antropológico não apenas permite e provoca a aproximação, 

senão que está intrinsecamente ligada à própria possibilidade do conhecer, independentemente 

dos distanciamentos e/ou aproximações estabelecidos entre pesquisador e pesquisados.  
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10. ANEXO  
CARTA DE PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

1. Origem e Cenário Atual 

 

A Economia Solidária ressurge hoje como resgate da luta histórica dos(as) 

trabalhadores(as), como defesa contra a exploração do trabalho humano e como alternativa ao 

modo capitalista de organizar as relações sociais dos seres humanos entre si e destes com a 

natureza. 

Nos primórdios do capitalismo, as relações de trabalho assalariado - principal forma 

de organização do trabalho nesse sistema - levaram a um tal grau de exploração do trabalho 

humano que os(as) trabalhadores(as) organizaram-se em sindicatos e em empreendimentos 

cooperativados. Os sindicatos como forma de defesa e conquista de direitos dos/as 

assalariados/as e os empreendimentos cooperativados, de auto-gestão, como forma de 

trabalho alternativa à exploração assalariada. 

As lutas, nesses dois campos, sempre foram complementares; entretanto a ampliação 

do trabalho assalariado no mundo levou a que essa forma de relação capitalista se tornasse 

hegemônica, transformando tudo, inclusive o trabalho humano, em mercadoria. 

As demais formas (comunitárias, artesanais, individuais, familiares, cooperativadas, 

etc.) passaram a ser tratadas como "resquícios atrasados" que tenderiam a ser absorvidas e 

transformadas cada vez mais em relações capitalistas. 

A atual crise do trabalho assalariado, desnuda de vez a promessa do capitalismo de 

transformar a tudo e a todos/as em mercadorias a serem ofertadas e consumidas num mercado 

equalizado pela "competitividade". Milhões de trabalhadores/as são excluídos dos seus 

empregos, amplia-se cada vez o trabalho precário, sem garantias de direitos. Assim, as formas 

de trabalho chamadas de "atrasadas" que deveriam ser reduzidas, se ampliam ao absorver todo 

esse contingente de excluídos. 

Hoje, no Brasil, mais de 50% dos trabalhadores/as, estão sobrevivendo de trabalho à 

margem do setor capitalista hegemônico, o das relações assalariadas e "protegidas". Aquilo 

que era para ser absorvido pelo capitalismo, passa a ser tão grande que representa um desafio 

cuja superação só pode ser enfrentada por um movimento que conjugue todas essas formas e 

que desenvolva um projeto alternativo de economia solidária. 
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Neste cenário, sob diversos títulos - economia solidária, economia social, 

socioeconomia solidária, humanoeconomia, economia popular e solidária, economia de 

proximidade, economia de comunhão etc., têm emergido práticas de relações econômicas e 

sociais que, de imediato, propiciam a sobrevivência e a melhora da qualidade de vida de 

milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. 

Mas seu horizonte vai mais além. São práticas fundadas em relações de colaboração 

solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade 

da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de capital em 

particular. 

As experiências, que se alimentam de fontes tão diversas como as práticas de 

reciprocidade dos povos indígenas de diversos continentes e os princípios do cooperativismo 

gerado em Rochdale, Inglaterra, em meados do século XIX, aperfeiçoados e recriados nos 

diferentes contextos socioculturais, ganharam múltiplas formas e maneiras de expressar-se. 

2. Convergências - o que é a economia solidária 

2.1 Princípios gerais 
 

Apesar dessa diversidade de origem e de dinâmica cultural, são pontos de 

convergência: 

1. a valorização social do trabalho humano, 

2. a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e 

da atividade econômica,  

3. o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia 

fundada na solidariedade,  

4. a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e  

5. os valores da cooperação e da solidariedade. 

A Economia Solidária constitui o fundamento de uma globalização humanizadora, 

de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e voltado para a satisfação racional 

das necessidades de cada um e de todos os cidadãos da Terra seguindo um caminho 

intergeracional de desenvolvimento sustentável na qualidade de sua vida. 

1. O valor central da economia solidária é o trabalho, o saber e a criatividade humanos e 

não o capital-dinheiro e sua propriedade sob quaisquer de suas formas. 



110 
 

2. A Economia Solidária representa práticas fundadas em relações de colaboração 

solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e 

finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de 

capital em particular.  

3. A Economia Solidária busca a unidade entre produção e reprodução, evitando a 

contradição fundamental do sistema capitalista, que desenvolve a produtividade mas exclui 

crescentes setores de trabalhadores do acesso aos seus benefícios. 

4. A Economia Solidária busca outra qualidade de vida e de consumo, e isto requer a 

solidariedade entre os cidadãos do centro e os da periferia do sistema mundial.  

5. Para a Economia Solidária, a eficiência não pode limitar-se aos benefícios materiais de 

um empreendimento, mas se define também como eficiência social, em função da 

qualidade de vida e da felicidade de seus membros e, ao mesmo tempo, de todo o 

ecossistema. 

6. A Economia Solidária é um poderoso instrumento de combate à exclusão social, pois 

apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda e para a satisfação direta das 

necessidades de todos, provando que é possível organizar a produção e a reprodução da 

sociedade de modo a eliminar as desigualdades materiais e difundir os valores da 

solidariedade humana. 

 
2.2  Princípios específicos 

2.2.1 Por um sistema de finanças solidárias 

1. Para a Economia Solidária o valor central é o direito das comunidades e nações à 

soberania de suas próprias finanças. São alguns dos elementos fomentadores de uma 

política autogestionária de financiamento do investimento do nível local ao nacional:  

2. A nível local, micro, territorial: os bancos cooperativos, os bancos éticos, as 

cooperativas de crédito, as instituições de microcrédito solidário e os empreendimentos 

mutuários, todos com o objetivo de financiar seus membros e não concentrar lucros através 

dos altos juros, são componentes importantes do sistema socioeconômico solidário, 

favorecendo o acesso popular ao crédito baseados nas suas próprias poupanças. 

3. A nível nacional, macro, estrutural: a descentralização responsável das moedas 

circulantes nacionais e o estímulo ao comércio justo e solidário utilizando moedas 

comunitárias; o conseqüente empoderamento financeiro das comunidades; o controle e a 

regulação dos fluxos financeiros para que cumpram seu papel de meio e não de finalidade 
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da atividade econômica; a imposição de limites às taxas de juros e aos lucros 

extraordinários de base monopólica, o controle público da taxa de câmbio e a emissão 

responsável de moeda nacional para evitar toda atividade especulativa e defender a 

soberania do povo sobre seu próprio mercado. 

 

2.2.2 Pelo desenvolvimento de Cadeias Produtivas Solidárias 
 

A Economia Solidária permite articular solidariamente os diversos elos de cada 

cadeia produtiva, em redes de agentes que se apóiam e se complementam: 

1. Articulando o consumo solidário com a produção, a comercialização e as finanças, de 

modo orgânico e dinâmico e do nível local até o global, a economia solidária amplia as 

oportunidades de trabalho e intercâmbio para cada agente sem afastar a atividade 

econômica do seu fim primeiro, que é responder às necessidades produtivas e reprodutivas 

da sociedade e dos próprios agentes econômicos.  

2. Consciente de fazer parte de um sistema orgânico e abrangente, cada agente 

econômico busca contribuir para o progresso próprio e do conjunto, valorizando as 

vantagens cooperativas e a eficiência sistêmica que resultam em melhor qualidade de vida 

e trabalho para cada um e para todos. 

3. A partilha da decisão com representantes da comunidade sobre a eficiência social e os 

usos dos excedentes, permite que se faça investimentos nas condições gerais de vida de 

todos e na criação de outras empresas solidárias, outorgando um caráter dinâmico à 

reprodução social. 

4. A Economia Solidária propõe a atividade econômica e social enraizada no seu 

contexto mais imediato, e tem a territorialidade e o desenvolvimento local como marcos de 

referência, mantendo vínculos de fortalecimento com redes da cadeia produtiva (produçáo, 

comercialização e consumo) espalhadas por diversos países, com base em princípios 

éticos, solidários e sustentáveis. 

5. A economia solidária promove o desenvolvimento de redes de comércio a preços 

justos, procurando que os benefícios do desenvolvimento produtivo sejam repartidos mais 

eqüitativamente entre grupos e países. 

6. A economia solidária, nas suas diversas formas, é um projeto de desenvolvimento 

destinado a promover as pessoas e coletividades sociais a sujeito dos meios, recursos e 
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ferramentas de produzir e distribuir as riquezas, visando a suficiência em resposta às 

necessidades de todos e o desenvolvimento genuinamente sustentável. 

 

2.2.3 Pela construção de uma Política da Economia Solidária num Estado Democrático 

1. A Economia Solidária é também um projeto de desenvolvimento integral que visa a 

sustentabilidade, a justiça econômica, social, cultural e ambiental e a democracia 

participativa.  

2. A Economia Solidária estimula a formação de alianças estratégicas entre organizações 

populares para o exercício pleno e ativo dos direitos e responsabilidades da cidadania, 

exercendo sua soberania por meio da democracia e da gestão participativa.  

3. A Economia Solidária exige o respeito à autonomia dos empreendimentos e organizações 

dos trabalhadores, sem a tutela de Estados centralizadores e longe das práticas cooperativas 

burocratizadas, que suprimem a participação direta dos cidadãos trabalhadores.  

4. A economia solidária, em primeiro lugar, exige a responsabilidade dos Estados nacionais 

pela defesa dos direitos universais dos trabalhadores, que as políticas neoliberais 

pretendem eliminar.  

5. Preconiza um Estado democraticamente forte, empoderado a partir da própria sociedade e 

colocado ao serviço dela, transparente e fidedigno, capaz de orquestrar a diversidade que a 

constitui e de zelar pela justiça social e pela realização dos direitos e das responsabilidades 

cidadãs de cada um e de todos.  

6. O valor central é a soberania nacional num contexto de interação respeitosa com a 

soberania de outras nações. O Estado democraticamente forte é capaz de promover, 

mediante do diálogo com a Sociedade, políticas públicas que fortalecem a democracia 

participativa, a democratização dos fundos públicos e dos benefícios do desenvolvimento.  

7. Assim, a Economia Solidária pode constituir-se em setor econômico da sociedade, distinto 

da economia capitalista e da economia estatal, fortalecendo o Estado democrático com a 

irrupção de novo ator social autônomo e capaz de avançar novas regras de direitos e de 

regulação da sociedade em seu benefício. 

3. A Economia Solidária não é:  

1. A economia solidária não está orientada para mitigar os problemas sociais gerados 

pela globalização neoliberal. 
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2. A Economia solidária rejeita as velhas práticas da competição e da maximização da 

lucratividade individual. 

3. A economia solidária rejeita a proposta de mercantilização das pessoas e da natureza 

às custas da espoliação do meio ambiente terrestre, contaminando e esgotando os 

recursos naturais no Norte em troca de zonas de reserva no Sul. 

4. A economia solidária confronta-se contra a crença de que o mercado é capaz de 

autoregular-se para o bem de todos, e que a competição é o melhor modo de relação entre 

os atores sociais. 

5. A economia solidária confronta-se contra a lógica do mercado capitalista que induz à 

crença de que as necessidades humanas só podem ser satisfeitas sob a forma de 

mercadorias e que elas são oportunidades de lucro privado e de acumulação de capital. 

6. A economia solidária é uma alternativa ao mundo de desemprego crescente, em que 

a grande maioria dos trabalhadores não controla nem participa da gestão dos meios e 

recursos para produzir riquezas e que um número sempre maior de trabalhadores e 

famílias perde o acesso à remuneração e fica excluído do mercado capitalista.  

7. A economia solidária nega a competição nos marcos do mercado capitalista que 

lança trabalhador contra trabalhador, empresa contra empresa, país contra país, numa 

guerra sem tréguas em que todos são inimigos de todos e ganha quem for mais forte, 

mais rico e, freqüentemente, mais trapaceiro e corruptor ou corrupto.  

8. A economia solidária busca reverter a lógica da espiral capitalista em que o número 

dos que ganham acesso à riqueza material é cada vez mais reduzido, enquanto aumenta 

rapidamente o número dos que só conseguem compartilhar a miséria e a desesperança.  

9. A economia solidária contesta tanto o conceito de riqueza como os indicadores de 

sua avaliação que se reduzem ao valor produtivo e mercantil, sem levar em conta outros 

valores como o ambiental, social e cultural de uma atividade econômica. 

10. A Economia solidária não se confunde com o chamado Terceiro Setor que 

substitui o Estado nas suas obrigações sociais e inibe a emancipação dos trabalhadores 

enquanto sujeitos protagonistas de direitos. A Economia Solidária afirma, a emergência 

de novo ator social de trabalhadores como sujeito histórico.  

Junho de 2003, III Plenária Nacional da Economia Solidária  
Fonte: http://www.fbes.org.br. Acesso em: 10 fev. 2012.  

 

 


