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RESUMO 
 

 

O presente trabalho, busca compreender como ocorre este processo, 

denominado “Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu 

processo histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam atributos 

sociais e coletivos, favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos conceitos de 

solidariedade, no qual fazem parte desta categoria social econômica. Para tanto, 

propõe um diálogo, entre o referencial teórico abordado no presente trabalho, com os 

relatos das “Histórias de Vidas”, desenvolvidos na pesquisa de campo, propiciando uma 

leitura das práticas solidárias, que possam despertar um novo sentido a comunidade, 

por meios culturais e da participação coletiva. O método de Pesquisa, utilizado foi a 

“Qualitativa”, de caráter “Exploratório”, e a análise dos dados levantados, se procedeu 

com inspiração “Fenomenológica”.  

A técnica de pesquisa utilizada foi a vivencial, por meio da abordagem de 

“histórias de vida”, visando compreender como os sujeitos da pesquisa, representados 

pela Olho Vivo Cooperativa de Confecções e Costura, da cidade de Santo André e da 

Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania Padre Léo Comissari, na 

cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, percebem o conceito sobre 

economia solidária, e qual a existência prática da solidariedade, que facilitam, 

interferem ou propiciam a geração de trabalho e renda, dentro destas comunidades. A 

análise dos relatos de vida, destes sujeitos da pesquisa, mostrou que a prática da 

solidariedade ocorre somente entre moradores em situações de extrema necessidade 

de sobrevivência, mas precisamente na comunidade da Sacadura Cabral.  

Percebe-se que esta ajuda mútua, dentro desta comunidade, ocorre de 

forma voluntária, desagregada da compreensão do termo solidariedade. A 

responsabilidade social das instituições de ensino Superior da região do ABC Paulista 

incentivou a criação do Corredor Cultural da Economia Solidária do ABC Paulista, cujo 

comprometimento com a pesquisa, a responsabilidade social e as práticas pedagógicas 

de ensino superior, apontam para a necessidade de apoio às comunidades locai, 
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visando principalmente o seu desenvolvimento, por meio de instrumentos de 

capacitação, que visam à geração de trabalho e renda.  

 
Palavras chave: Economia solidária, Cooperativismo, Auto-gestão, Comunidade, 

Historia oral e Inclusão (Educação).    
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ABSTRACT 

 

This work, seeking to understand how this process occurs, called "Community 

Development" (SOUZA, 1991), realizing it is his historical process, as well as its 

contemporary, which include collective and social attributes, favorable to the 

understanding and application of concepts the solidarity, which are part of this social 

category economical. For this, proposing a dialogue between the theoretical benchmark 

addressed in this work, with the reports of "Stories of Lives", developed in the field of 

research, providing a reading practice solidarity, which can arouse a new sense the 

community by means cultural and collective participation.  

The method of search, used was the "Qualitative" in character "Exploratory", and 

analysis of the data raised, if proceeded with inspiration "Phenomenological." The 

technique was used to search the experiential, through the approach of "stories of life", 

to understand how the subject of search, represented by Eye Live Cooperative de 

Confections and Doctors, in the city of Santo André and the Association for the 

Promotion and Human Rescue of Citizenship Father Leo Commissary, in the city of Sao 

Bernardo do Campo, in Sao Paulo, understand the concept of economic solidarity, and 

what the existence of the practice solidarity, which facilitate, or interfere promote the 

generation of employment and income, within these communities.  

The analysis of the reports of life, these subjects of search, showed that the 

practice of solidarity among residents occurs only in situations of extreme need for 

survival, but specifically in the community of Sacadura Cabral. See that this mutual aid 

within this community, occurs on a voluntary basis, disaggregated understanding of the 

term solidarity. The social responsibility of educational institutions in the region Superior 

ABC Paulista encouraged the creation of the Cultural Corridor of Economic Solidarity 

ABC Paulista, whose commitment to the search, social responsibility and teaching 

practices of higher education, pointing to the need for support local communities, 

targeting mainly its development through instruments of empowerment, aimed at 

generating jobs and income.  

 keywords: Economy solidarity, Cooperativismo, Self-management, Community, oral 

history and Inclusion (Education). 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de investigação, da vivência na comunidade nos remete a uma 

viagem espaço temporal. Entre os milhares de imigrantes, que surgiram na década 

de 80 na região do ABC Paulista, nos traz a lembrança de suas formas de vida, suas 

origens, seus laços de família, a formação profissional, os valores de vida, 

principalmente o amor ao próximo, ou em si mesmo. Este movimento, de migração e 

transformação da vida social, que se repete, não somente dentro de cenários 

materiais, mas dentro da própria história de vida da sociedade, o que Arendt (1991), 

chama de “Teia das Relações Humanas”. A busca pela sobrevivência marca atitudes 

individuais e coletivas, que caminham a sociedade, para as lutas de classe, para as 

abordagens sociais, e coletivas, que ao se pensar no outro, estamos pensando em 

nós. Dentro desta compreensão de amor ao próximo, surge a questão da 

“Solidariedade”.  

 

A discussão sobre “Economia Solidária”, na Região do ABC Paulista em São 

Paulo, iniciou-se na década de 1970, oriundos dos avanços da tecnologia, 

principalmente no setor automobilístico industrial, acarretando desemprego em 

massa. Os migrantes da zona rural, advindos de vários estados brasileiros, foram às 

vítimas deste processo de exclusão social. A ausência de formação escolar e 

profissional, não lhes garantiu a recolocação profissional, colocando-os à margem da 

sociedade. Alguns levados pela necessidade de sobrevivência, estes exclusos 

sociais, abriram seus pequenos negócios em suas próprias residências.  

 

A sobrevivência destas famílias passou a depender exclusivamente destes 

negócios familiares, dando inicio ao conceito de solidariedade econômica voluntária, 

denominada “Economia Familiar” (DEMOUSTIER, 2001, p. 133). E este tipo de 

“Solidariedade Econômica”, faz parte dos 18.878 empreendimentos solidários, 

mapeados hoje no Brasil, e contempla um faturamento que ultrapassa R$ 6 

bilhões/ano (SINGER, 2007).  

 

O crescente cenário de desemprego facilita a expansão das diversas formas 

de empresas, denominada de “Solidariedade Econômica”, na região do ABC 
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Paulista, entre elas estão as Associações Prestadoras de Serviços e as 

Cooperativas de Produção.   

 

As abordagens destas empresas focam principalmente os princípios teóricos 

de vínculos sociais, interpessoais, na mutualização e na solidariedade. E todas estas 

categorizações, fazem parte das diversas abordagens sobre o tema “Economia 

Solidária”, comumente citada no presente trabalho.   

 

Estudos apontam para a sobrevivência da sociedade pauperizada, por meio 

da própria comunidade, que comunicam as suas necessidades e as satisfazem, por 

meio da prática da solidariedade. Para melhor compreender esta questão, buscamos 

por meio da análise dos “Relatos de Vida”, as abordagens pessoais, os sonhos, as 

lutas, as conquistas, as crenças, e principalmente o significado de ser “Solidário”, 

nas comunidades investigadas.  

 

As diversas abordagens sobre “Economia Solidária”, é o palco das discussões 

em fóruns nacionais, articulações locais, encontros regionais, e apontam 

principalmente para diversas formas de geração de trabalho e renda, dentro das 

diversas comunidades carentes no Brasil. A compreensão prática da solidariedade, 

nas comunidades pesquisadas abrange o modelo  de “Economia Familiar” 

representada pelos empreendedores da Comunidade do Bairro Montanhão, da 

cidade de São Bernardo do Campo, representada pela Associação de Promoção 

Humana e Resgate da Cidadania Padre Léo Comissari, e o modelo de 

“Cooperativa”, da comunidade da favela Sacadura Cabral, na cidade de Santo 

André, em São Paulo.     

 

O presente trabalho, busca compreender como ocorre este processo, 

denominado “Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu 

processo histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam 

atributos sociais e coletivos, favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos 

conceitos de solidariedade, no qual fazem parte desta categoria social econômica. 

 

Os preceitos sobre “Desenvolvimento Comunitários”, aqui arrolados, não 

vinculam a informações referentes os meios econômicos e produtivos, de caráter 
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evolutivo. E este processo de desenvolvimento comunitário, explicita a necessidade 

de compreender, a forma de viver, as necessidades, e as abordagens, destes 

sujeitos, dentro da sua vivência na comunidade (SOUZA, 1991). E busca identificar, 

elementos endógenos, que esclareçam a compreensão, e a visão da prática da 

solidariedade nestas comunidades.  
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OBJETIVO GERAL 
 
 

Compreender como ocorre o processo, denominado “Desenvolvimento 

Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu processo histórico, bem como, sua 

contemporalidade, nas quais contemplam atributos sociais e coletivos, favoráveis à 

compreensão e aplicabilidade dos conceitos de solidariedade, no qual fazem parte 

desta categoria social econômica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar a prática da solidariedade nas comunidades investigadas; 

• Perceber a funcionalidade prática e resultados da autogestão; 

• Perceber quais são as condições econômicas e sociais, que propiciam a prática 

da cooperação e da participação; 

• Perceber quais são as influências do ensino e aprendizado, na lógica da 

solidariedade. 
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CAPITULO 1 - O TRABALHO SOB A ÓTICA DO CAPITALISMO 

 

 

O desemprego, sem dúvida, é um dos problemas que mais aflige a 

humanidade no mundo contemporâneo. Este dilema surge da relação entre 

produtividade e trabalho, e se instaura desde a época da revolução industrial. 

Porém, o trabalho se inicia com o princípio da história.  

 

Na esfera do tempo (criador e transformador) e do espaço, observa-se um 

tempo cíclico e o tempo linear. O tempo linear é cronológico, e procura as origens e 

a concepção entre passado e o futuro e passa pela idéia da evolução, a noção de 

progresso, e da felicidade futura, e o tempo cíclico, conforme Codo (2002) refere-se 

aos acontecimentos que se repetem ao longo da história. 

 

Passamos pelo tempo escolástico, da industrialização operária, para a 

revolução industrial, máquinas a vapor, revolução dos transportes, sendo 

substituídas pelas carruagens, ferrovias (percorriam espaços num tempo cada vez 

menor) até, chegarmos à era da informação digital. A partir desta época, os homens 

começam a ser avaliados pela sua produção, de bens e/ou serviços, e não 

consegue mais se libertar dos movimentos constantes e a sua alma também não 

(CODO, 2002). 

 

 A abordagem sobre a origem do trabalho e seus desdobramentos, se faz 

necessária, objetivando apontar ações presentes, que possam nos remeter ao futuro 

de forma igualitária, solidária e coletiva, possibilitando crer na possibilidade da 

perpetuação do trabalho, para cumprimento da sua missão maior, a manutenção da 

vida. 

 

1.1 A Origem mística do trabalho 
 

A abordagem a seguir, revela uma visão mística do viver e trabalhar, comprometida 

com a busca do conhecimento da realidade, Silva (2005) considera que “desta 
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forma, admite-se que todas as pessoas são místicas, pois buscam, 

conscientemente, o significado do viver”. 

 

E para Chiara, apud Silva (2005, p. 45) “a única realidade que existe é o 

evangelho”, regra de ouro e portador da vida: “acende a luz do mundo, dá sabor à 

nossa existência, tem em si o princípio da resolução de todos os problemas”. 

 

O início do trabalho, não se deu de forma automática, pois no princípio tudo 

era belo e perfeito, as árvores produziam bons frutos e a terra, livremente, fornecia 

tudo o que era necessário ao ser humano. Existia neste paraíso, apenas um 

princípio a ser seguido “De toda árvore do jardim se poderia comer livremente [...], 

porém a árvore da ciência do bem e do mal, dela não se podia comer (GÊNESES, 

2003)”. 

 

A desobediência a este princípio místico, inspirado pelo desejo de liberdade e 

a construção da sua própria história, levou o ser humano ao seu próprio 

aprisionamento, confinado ao castigo eterno do trabalho.  

 

Com a criação do homem, veio ao mundo o próprio preceito de início; 

isto é, naturalmente, é apenas outra maneira de dizer que o preceito 

de liberdade foi criado, ao mesmo tempo, e não antes, que o homem 

(GODO, 2002, p. 190).  

 

Tais afirmações nos remetem a pensar, segundo os autores citados, que no 

princípio, o homem nasceu livre e tornou-se prisioneiro do trabalho, a partir de um 

pecado, que o tornou sábio. 
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1.2 A origem do trabalho e a formação do Capitalismo 
 

A visão materialista do trabalho inspirou Karl Marx na introdução da sua obra 

A origem do Capital, quando menciona: 

 

A acumulação primitiva desempenha na economia política o mesmo 

papel, pouco mais ou menos, que o pecado original na teologia. Adão 

mordeu a maça, e o pecado surgiu no mundo. A origem do pecado 

explica-se por uma aventura que se teria passado alguns dias depois 

da criação do mundo (KARL MAX, 1977, p. 12). 

 

O princípio da sobrevivência humana se instaura pela necessidade de 

satisfazer as suas necessidades básicas, sendo que, na sua maioria, são supridas 

por meio de um bem material (produto) ou serviço. E, para tanto, o ser humano 

estabelece por meio do convívio social, uma relação de troca objetivando satisfazer 

estas necessidades. 

 

Esta “relação de troca” que Adam Smith, (2003) denomina como trabalho, 

permite que pessoas possam se sustentar ou subsidiar suas necessidades diversas, 

pelo simples ato da troca. E, para Smith, trabalho, refere-se ao: 

 

Valor de qualquer mercadoria, para a pessoa que a possui e não 

pretende utilizá-la ou consumi-la, mas trocá-la por outras mercadorias, 

é igual à quantidade de trabalho que tal mercadoria lhe permite 

comprar ou comandar (SMITH, 2003, p. 38). 

 

Com a ordem da relação de troca estabelecida, o poder de barganhar se 

fortalece, por meio de seus esforços físicos ou mentais, em troca de bens ou 

dinheiro, determinando desta forma o conceito de trabalho “que é a medida real do 

valor de troca de todas as mercadorias” (SMITH, 2003, p. 38). 

 

No momento em que se observou, a possibilidade de se converter estas 

trocas em capital (dinheiro), surge o conceito de mais-valia1. E o acúmulo de capital, 

oriundo deste conceito, desperta o interesse para os meios de produção em massa. 



  

 

8 

 

1.3 A dinâmica do emprego na economia capitalista 
 

O conceito do emprego apresenta-se como fundante na formação da 

dinâmica da economia capitalista, pois o mesmo “corresponde à soma de todas as 

pessoas ocupadas em alguma tarefa produtiva”.  

 

Para Souza (1981) entre os que “trabalham” existem duas situações básicas: 

Pessoas que realizam tarefas internas ao funcionamento do lar, sem perceber 

remuneração por este trabalho, como por exemplo, as donas-de-casa. E por outro, 

os que realizam tarefas remuneradas, dedicada à produção de bens ou serviços 

para o mercado.  

 

Sendo que, somente a 2ª colocação, se considera “ocupada produtivamente”, 

na produção de bens e serviços passíveis de serem transacionadas no mercado. 

Observa-se, neste conceito, que o nível de emprego em uma economia capitalista se 

refere à demanda de mão-de-obra que é utilizada na produção de mercadorias, em 

função do “valor de troca”, ou seja, para o mercado, não servindo para o 

autoconsumo. 

 

Como o emprego está relacionado ao volume de produção, a acumulação de 

capital, passa a ser decorrente do acréscimo produtivo, neste caso, a tecnologia e as 

exigências de especialização, contribuem para o aumento do desemprego. Este fato 

pode ser observado pela redução em 30% ao ano, das taxas da PEA - População 

Economicamente Ativa no Brasil, (SOUZA, 1981), conforme tabela a seguir: 

 

 

 

 

__________________ 

1 “Deduzindo o custo das matérias -primas, das máquinas e do salário, o restante do valor da mercadoria contribui a mais-valia, na qual estão contidos todos 

os lucros, segundo Marx K. A origem do capital, Ed. Global, 1977, São Paulo”. 

 



  

 

9 

Tabela 1: Números de Trabalhadores Informais e desempregados, comparados com 

a população economicamente ativa. Grande São Paulo. (1989-1995, em milhares). 

 

Trabalhadores informais 

 

Outubro 89 

 

Outubro 93 

 

Outubro 95 

 

 

Assalariados não-registrados 

 

Autônomos 

 

Serviços domésticos 

 

TOTAL 

 

Desempregados 

 

População economicamente ativa 

 

Proporção dos trabalhadores 

informais ou desempregados (%) 

 

597.1 

 

1,023. 5 

 

400.2 

 

2,020.8 

 

517.0 

 

7,078.0 

 

 

35.9 

 

651.3 

 

1,282.1 

 

79.9 

 

2,413.3 

 

1,098.0 

 

7,954.0 

 

 

44.1 

 

73.8 

 

1,318.0 

 

532.1 

 

2,580.9 

 

1,102.0 

 

8,221.0 

 

 

44.8 
Fonte: SEADE/DIEESE. Pesquisa de Emprego e Desemprego na Grande São Paulo, Outubro, 1995; 

 

Esta dinâmica do trabalho, dentro do sistema capitalista, contribui de forma 

significativa para melhor compreensão deste processo de desemprego. 

“Reconhecemos aí os paradoxos de uma sociedade baseada no ” trabalho “quer 

dizer, no emprego, enquanto o mercado do emprego está não só periclitando, mas 

até perecendo” (FORRESTER, 1997, p. 57). 

 

1.4 As instituições de Produção: Modo de operação no capitalismo avançado 
 

 

A formação inicial do capitalismo se estabelece entre: Dinheiro, Mais-valia e 

capacidade produtiva, este círculo gera um circulo vicioso, uma relação de 

interdependência e ao mesmo tempo de poder. A acumulação produtiva, bem como 
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o domínio do dinheiro sempre esteve nas mãos de poucos, que se utilizavam deste 

poder econômico para estabelecer uma relação mercantilista, por meio da 

dependência de propriedade ou espaços produtivos de terra. 

 

Tais fatos históricos compõem a chamada “acumulação primitiva, por 

pertencer à idade pré-histórica do mundo burguês” (MARX, 1977, p.14). As 

atividades de produção apresentam “características culturais, oriundas das 

sociedades primitivas às contemporâneas, que por sua vez estabelecem formas 

específicas de produzir, acumulando conhecimento e experiências ao longo da 

história” (PEDRÃO, 1996, p. 45). 

 

A ordem econômica capitalista saiu das entranhas da ordem 

econômica feudal, que, historicamente, predominava sobre os 

produtores, tornando-os escravos, para seus domínios serviçais 

(MARX, 1977, p. 15).  

 

O modo de produção característico de cada cultura estabelece formas 

positivas ou negativas de resultados. Dentro das exigências de educação e/ou 

especialização acompanhada da qualificação no trabalho, observa-se à necessidade 

de adaptação dos “modos operandi” com a necessidade de formação de pessoas, 

tais adaptações completam o funcionamento da relação capital e trabalho.  

 

Segundo o costume secular, atua aqui um princípio fundamental: para 

o individuo sem função, não há lugar, não há mais acesso evidente à 

vida, pelo menos ao seu alcance [...] tais aspectos mesmo que destrua 

o estatuto dos homens, deteriora vidas ou até mesmo pode dizimá-las 

(FORRESTER, 1997, p. 31). 

 

 

  A gestão do capital é visionária e egoísta, e traça métodos e técnica de 

absoluta garantia, visando somente seus resultados. Estipulando, um jogo de 

ganhadores e perdedores, e aqueles que possuem poder para investir em matéria-

prima e tecnologia possuem melhores condições para a barganha, e, principalmente, 
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para estabelecer laços de interesses e ações conjuntas, buscando sempre 

resultados produtivos. 

 

Segue-se a ordem, de que o domínio econômico prevalece sobre os meios 

produtivos, e que os mesmos são dependentes pela relação oficial entre o capital e 

o assalariado, entre o domínio e dominado.  

 

Ora, esse mundo em que o local de trabalho e o local da economia se 

fundiam, em que o trabalho de numerosos executantes era 

indispensável para os que tomavam decisões parece que está 

escamoteado [...] e que está sob o controle de forças que, 

discretamente, o regem e administram seu naufrágio (FORRESTER, 

1997, p. 24). 

 

Este domínio de forças, puramente econômicas se instaura por meio de um 

contrato de trabalho, que regulamentado, terceirizado ou tácito, denuncia um modo 

de apropriação da população, que dependendo das diversas transformações, 

tornaram-se reféns ou exclusos, dependendo da ótica da relação. 

 

Karl Marx (1977) aponta para o radicalismo entre o produtor e os meios de 

produção, como forma predatória, e ao estabelecer esta relação de troca, observa-

se uma ambivalência entre o risco e a capacidade produtiva. E, neste plano de 

análise subjetiva, que surge o tempo de produção “é o que corresponde à produção 

de cada mercadoria” (PEDRÃO, 1996, p. 48). 

 

 Porém, o tempo de produção é relativo a quantidade de horas/minuto, que se 

necessita para a sua execução de uma tarefa, aliando-se aos fatores de desgastes 

físicos, mental, treinamento e demais itens significativos e mensuráveis ao processo 

produtivo. 

O estabelecimento de parâmetros, de medição deste processo foi à alavanca 

para estudos sobre os métodos e processos de produção, implantados em vários 

países, inclusive no Brasil, cujo objetivo maior, é o acúmulo do capital. A questão da 

equivalência que é a proporcionalidades de tempo, onde se denota, portanto, 

equivalência tecnológica, quando não interdependências tecnológicas entre 
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diferentes linhas de produção, acaba por estabelecer o reconhecimento do valor da 

mercadoria (PEDRÃO, 1996). 

 

Com o uso intensivo da tecnologia em diversos setores industriais, 

estabelece-se a idéia de equivalência, que a partir da sua ampliação altera a 

formação do capital, pelo encurtamento do tempo, e maior capacidade produtiva e 

tipos diferentes de consumo.  

 

O trabalho, cujo valor jamais varia, é o único padrão genuíno e real que pode 

servir, em todos os tempo e lugares, para avaliar e comparar o valor de todas 

as mercadorias. É o seu preço real, o dinheiro, não é senão, seu preço 

nominal (ADAM SMITH, 2003). 

 

No século XVIII, o ser humano passa a ser visto não como uma mercadoria 

de valor agregado, mas sim, com seu valor absoluto como humano não passível de 

ser comercializado. 

 

1.5 A Produtividade: Fatores Agregados à Produção 
 

A competição que é gerada entre concorrentes, leva as organizações ao 

acúmulo da produção, para atender o conceito de mais-valia.   E esta corrida pelo 

acúmulo de capital, acelera os meios produtivos e reduz a necessidade do trabalho, 

gerando uma reação de disponibilidade de trabalho (DAL LOSSO, 1996). 
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Porém, ao mesmo tempo em que existe um controle sobre os resultados 

financeiros, não há como controlar, efetivamente, o tempo livre. E sob este aspecto, 

existe uma esperança de que possa haver espaços para se desenvolver potenciais 

coletivos.  

 

Dowbor (1998) enfoca a questão, da abertura dos espaços comunitários: 

 

O que está ocorrendo, é uma nova hierarquização dos espaços, 

segundo as diferentes atividades, envolvendo tanto globalização como 

formação de blocos, fragilização do Estado-nação, surgimento de 

espaços subnacionais fracionados de diversas formas, transformação 

do papel das metrópoles, reforço do papel das cidades, e uma gradual 

reconstituição dos espaços comunitários desarticulados por um século 

e meio de capitalismo (DOWBOR, 1998, P.30).. 

 

Com esta desarticulação e o afastamento do Estado, ocorre a aberturas para 

a construção de uma nova sociedade, que segundo Dowbor, possibilita a 

reconstituição de serem humanos mais integrados e humanizados. 

 

1.6 A libertação do homem pelo trabalho: Possibilidades de arranjos solidários 
 

Seria, então este o momento tão esperado, em que a humanidade alcançaria 

o tempo livre para pensar em viver a sua liberdade.  

 

Certamente, que não, pois a libertação do trabalho obrigatório, da 

maldição bíblica, não deveria, logicamente, levar a viver o tempo de 

maneira mais livre, com uma disposição para respirar, para sentir-se 

vivo, para atravessar emoções sem ser tão comandado, tão explorado, 

tão dependente, sem ter que suportar, também, tanto cansaço? Desde 

a noite dos tempos, não se esperou por uma mutação como essa, 

considerada um sonho inacessível, desejável como nenhum outro? 

(FORRESTER, 1997, p. 114). 
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Conforme menciona Lafer (2006, p. 352) “a construção da liberdade só é 

possível no espaço público”, na qual a liberdade de ação ocorre na esfera publica: 

 

Como a ação, palavra e liberdade não são coisas dadas, mas 

requerem, para surgirem, a construção e a manutenção do espaço 

público. A liberdade é um <<a fortiori>> da auto-revelação humana no 

seio de uma comunidade política no qual existe espaço público. A 

vocação da liberdade, que assegura o espaço público, exige, por isso 

mesmo, coragem para expor o ser em público. 

 

Para Arendt (1995), a ação ocorre na esfera pública, em função da 

necessidade da plena manifestação e esta identidade humana que surge no coletivo 

se faz dentro do conceito definido por teia, ao nascermos já fazemos parte dela. 

“Nós seres humanos fazemos parte de uma Teia de Relações Humanas, já 

existente, e, juntamente, com os novos integrantes, formamos a história”. Embora 

todos nós somos inseridos no mundo, ninguém é autor da própria vida (ARENDT, 

1995, p. 188). 

 

Contudo, a esfera pública está sendo reduzida, pois a participação do 

trabalhador vem se reconfigurando, por meio do trabalho informal, gerado 

principalmente pelas crescentes linhas de indigência e de pobreza, conforme mostra 

a tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: Brasil. Regiões Urbanas e áreas Metropolitanas. Linhas de indigência e de 

pobreza em 1989 (Renda per capita mensal em US$).

  
Fonte: Singer, P. Globalização e Desemprego: diagnóstico e Alternativas. 
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CAPITULO 2 - O QUE É DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E COMO ISTO 
OCORRE 
 

 

O ser humano, sapiens-sapiens, é um dos habitantes mais novos da terra, e 

aprendeu sobreviver de forma coletiva, habitava em cavernas e a sua sobrevivência 

era conquistada com o sol. As coisas mudaram, a evolução se fez presente, 

surgindo o fogo, a roda, o ferro, a carruagem, a máquina a vapor, o veículo, o 

computador. Só uma coisa não mudou, a vida do pobre. Porque, não dizer, também 

aumentou a pobreza.  

 

A questão do desenvolvimento comunitário que será abordado a seguir 

apresenta uma conotação com a preocupação social, e aparece mais, precisamente, 

no século XIX, no momento em que o capitalismo toma uma forma de exploração 

humana, principalmente na área industrial. Tais aspectos acarretaram aspectos 

negativos quanto à divisão do trabalho, industrializado, ou não.  

 

Conforme aponta Singer (2000, p. 182): 

 

Aqueles países que participaram pioneiramente da revolução industrial 

submeteram os demais países a uma divisão internacional do trabalho, 

feita em função das necessidades dos países que só se 

industrializaram em função dos recursos naturais dos países não 

desenvolvidos.   

  

Os impactos negativos deste processo podem ser observados a partir dos 

números que constituem o PIB mundial. Atualmente, dos U$ 23 trilhões de dólares 

que constituem do PIB (Produto Interno Bruto) mundial, apenas U$ 5 trilhões são 

possuídos pelos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Em países 

subdesenvolvidos vivem 80% da população mundial, equacionando a relação per 

capita nos países desenvolvidos de 1 para 15, enquanto que nos países em 

desenvolvimento é de 1 para 1 (SOUZA, 1991)  
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Toda a evolução da raça humana é percorrida por caminhos, que remetem ao 

senso de liberdade, e esta liberdade de tempo disponível, ocasionada pelo 

desemprego, revela uma oportunidade de evolução, para agir e relacionar-se, 

sugerindo uma harmonia nova necessária a sobrevivência, conforme aborda 

Giustina (2004). E, esta harmonia tão necessária ao equilíbrio entre as partes, 

resulta em solidariedade. 

Segundo o padre Lebret (1963, p. 30), o desenvolvimento é uma: 

 

Passagem de uma população determinada de uma fase menos 

humana a uma mais humana, ao ritmo mais rápido possível, ao custo 

financeiro e humano o menos elevado possível, tendo em vista a 

solidariedade entre todas as populações. 

 

2.1 Ações Coletivas e Participativas na Comunidade 
 

Este desejo de liberdade é motivado pela própria escolha em participar no 

processo de socialização, como agente responsável pela manutenção da vida. A 

necessidade de sobrevivência é colocada por Giustina (2004), como uma passagem 

do mundo: 

 

Pós-tecnológico gerado pela tecnologia, onde mostrou-nos que o 

homem, em sua forma de organizar-se, agir e relacionar-se, terá que 

se inserir na harmonia do universo, como forma de sobrevivência e 

não apenas como imperativo ético (DELLA GIUSTINA, 2004, p. 33) 

 

E, sobretudo, a partir da revolução urbano-industrial, que o fenômeno 

comunidade aparece em discursos: 

   

A partir de 1920, a comunidade passa a ser uma questão sujeita a 

contínuos estudos e indagações, sobretudo nos Estados Unidos. 

Joseph K. Hart, E. C. Lindeman, Bessi e A. McClenahan, Walter w. 

Petiti, Jessé F. Steiner e outros são apontados como estudiosos da 

comunidade e dos modos de intervenção junto à mesma (SOUZA, 

1991, p. 60). 
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Porém, o destaque que se dá sobre desenvolvimento no presente trabalho, 

está sob a perspectiva do desenvolvimento humanista e solidário, como movimento 

que ocorre nas esferas das relações sociais, levando-se em conta o poder e a 

legitimação da própria realidade social, no interior da comunidade. Observa-se que 

no Brasil, no inicio da década de 60, começam a surgir movimentos que englobam 

várias perspectivas, dentre elas o desenvolvimento humanista e solidário.  

 

Neste sentido, o desenvolvimento comunitário supõe um processo contínuo 

de criação de o homem no usufruir o progresso social, assim como no definir e gerir 

esse progresso em função das suas necessidades humanas e sociais. Permite a 

busca por respostas de interesses da população empobrecida, na busca por seus 

anseios de sobrevivência material, que se define por desenvolvimento do homem e 

da sociedade. 

Embora categorizada como solidariedade utópica por Paulo Freire, o 

desenvolvimento do homem, historicamente, se dá pela sua capacidade de ser 

pensante dotado de inteligência, que pode decidir e agir sobre seu destino de forma 

coletiva e por meio da comunidade.  

 

2.1.1 A participação do trabalhador no desenvolvimento da comunidade 
 
 

Desta forma, verifica-se a possibilidade fora do sistema capitalista, e como 

participante de uma “teia de relações humanas” as inter-relações na comunidade, 

instaladas na cidade, na vila, no coletivo, a possibilidade a manutenção da vida em 

sociedade. A comunidade existe em função destes trabalhadores, que nela residem 

ou participam, sendo essencialmente, composta por sua gente. A identificação entre 

esta gente ocorre, naturalmente, pela realidade vivida e compartilhada, criando laços 

comuns e sendo possível, somente, no seio da própria localidade (BORDENAVE, 

1983). 

 

Este convívio comunitário se traduz em qualidade de vida, harmonia social e 

riqueza de convívio, qualificada por Ladislau Dowbor (1998), como “Felicidade 
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Interna Bruta”. Porém o desenvolvimento destas comunidades pode ser observado, 

como um processo de desenvolvimento econômico, conforme abordado no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 1: Processo de Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Montoro Filho, André Franco et. Al., sob a coordenação de Waldemir Pereira. Manual de Introdução à economia. São 

Paulo. Saraiva, 1981, apud Arroyo & Schuch. Economia popular e solidária, 2006. 

 

O trabalhador que compartilha nestas comunidades pertence a certas áreas 

geográficas, que se caracterizam pelas marcas de seus habitantes. É notório 

observar modos de falar, se vestir, típicos de lugares, marcados pelo convívio 

daquele povo. 

 

O sentido histórico de comunidade guarda relação com a concepção 

grega de cidade, os gregos do século VII e VI antes de Cristo [...] 

conceberam a polis como uma comunidade, isto é, uma organização 

cujos assuntos eram de interesse coletivo. E neste sentido é possível 

afirmar que: “A polis foi um lugar aonde o homem chegava a ser ele 

mesmo”. Assim, para os gregos, muito mais do que o lugar do 

trabalho, isto é da produção, a polis foi o âmbito de encontro 

interpessoal, do diálogo e das celebrações... Ela pode estar referida 

tanto à vida comunitária em termos políticos, culturais e morais como 

econômicos (SOUZA, 1991, p. 60) 

 

O desenvolvimento destas comunidades, conta com a participação efetiva das 

Instituições, que prestam serviços essenciais à sobrevivência da estrutura social. 

Este papel de apoio contribui para melhoria das condições humanas. A participação 

é o caminho natural, para a expressão humana, quanto a sua tendência de realizar e 

Para caracterizarmos um processo de desenvolvimento econômico devemos 

observar ao longo do tempo a existência: 

 

I – De crescimento do bem-estar econômico, medido por meio dos indicadores de 

natureza econômica como, por exemplo, produto nacional total, produto nacional 

per capita etc. 
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sentir-se parte da natureza do mundo. E está participação é própria da sua natureza, 

e o acompanha em todo o processo evolutivo (BORDENAVE, 1983). 

 

2.2 Desenvolvimentos Comunitários e seus componentes estruturais 
 

 

Segundo os preceitos históricos, citados Quesada (1980), o desenvolvimento 

na perspectiva colonialista, não aconteceu de forma automática, exigiu-se a 

implantação de técnicas manipulatórias, objetivando alcançar este desenvolvimento. 

Neste sentido, e a exemplo das Nações Unidas, este processo ocorreu por forças da 

expressão de “reeducar comunidades”, que definindo, seria um processo de 

“explicar o esforço do povo que, unindo-se às autoridades governamentais, 

procuram melhorias das condições sociais, culturais e econômicas da comunidade” 

(QUESADA, 1980, p. 18). 

 

O desenvolvimento comunitário no Brasil ocorreu de forma paternalista, 

apoiado por entidades religiosas, que abraçaram a causa da dignidade humana, e 

trabalharam utilizando técnicas emancipatórias, para o resgate da cidadania, junto à 

população oprimida e exclusa da sociedade. As habilidades humanas, segundo 

Drucker (2002), denomina-se por “ócio”, faculta aos seres humanos, o privilégio de 

criar, de se desenvolver e aprimorar conhecimentos, contribuindo para atitudes de 

valores, energia e restauração, que são, fundamentalmente, importantes para o 

processo evolutivo. 

 

A família, considerada o núcleo da vida social, é acolhida pela comunidade, 

que por sua vez, abrem espaços para relacionamentos de aceitação e de lideranças. 

Neste sentido Arendt (1995) aborda que o ser humano, “só tem vida, no coletivo”, 

que por sua vez contribui para a comunidade por meio de ações econômicas, sociais 

e políticas (QUESADA, 1980). 

 

Este processo de envolvimento social ocorre de forma institucional, conforme 

demonstra a figura 1: 
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Figura 01: Modelo de mudança social em comunidades 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Quesada, G.M. Comunicação e Comunidades, 1980, p. 68. 

 

Os componentes do desenvolvimento comunitários requerem, principalmente, 

envolvimento com os poderes locais e nos projetos de melhorias de vida, apoiados 

pelas autoridades governamentais locais. As sugestões de melhorias, bem como o 

detalhamento das suas necessidades, devem ser pautadas prioritariamente dentro 

do orçamento, e deverão ser apoiadas de forma que possam ser identificadas e 

priorizadas dentro das suas necessidades locais. 

 

Os aspectos que favorecem a qualificação profissional, bem como a 

qualidade de vida, se não assegurados podem representar resultados desastrosos, 

para a economia local, e para a degradação do ser humano, dentro do convívio 

social. Tais aspectos devem, destacar, prioritariamente, os interesses humanos; 

conforme Dowbor (2003), os mercados que valorizam o ponto de vista econômico, 

constituem os meios, enquanto, o desenvolvimento humano é o fim. Neste sentido, 

“todas as ações, devem convergir para o bem-comum, para a qualidade de vida, e 

para isto, faz-se necessário que as parcerias sociais, deste processo gestionários 

foquem o ser humano”. 

 

Conforme o chamado “Triângulo de Evers” (figura 2), a organização 

econômica em sua globalidade, inclui o setor mercantil, o setor público (vetor de 

redistribuição), a economia doméstica (local de trocas baseadas na reciprocidade) e 
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a economia solidária ou terceiro setor (local de hibridação dos recursos humanos e 

financeiros): 

 

Figura 2: Triângulo de Evers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Jean-Louis, L`Économic solidaire,88, apud, Demoustier, D. A Economia Social e Solidária, 2001. 

 

Visando identificar quais são os parceiros sociais, que fazem parte deste 

processo de desenvolvimento local, o Relatório sobre Desenvolvimento Humano no 

Brasil (1996), aponta para todas as Organizações da Sociedade Civil, tais como: 

Organizações sem fins lucrativos, Instituições Filantrópicas, Associações 

Voluntárias, ONG´s, Fundações catalisadoras de responsabilidades sociais e 

sindicatos.  

 

Estes são os elementos participantes do processo de desenvolvimento local, 

sob uma nova ordem, dentro de um conceito mais horizontal, interativo e que, 

segundo Mance (1999), aponta como “Redes de Ações Solidárias”, onde o 

trabalhador torna-se o elemento principal, no papel de agente disseminador do 

desenvolvimento local, por meio da apropriação dos seus interesses e necessidades 

comuns, conforme veremos a seguir.  
 

 

Economia não-mercantil 

Economia solidária 
(hibridação) 

Economia mercantil 

Economia não-monetária (reciprocidade) 
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2.2.1 Participação do Coletivo 
 

 

O desenvolvimento da comunidade ocorre por meio do processo pedagógico, 

e verifica-se ao longo da história que este, geralmente, ocorre nos espaços da 

moradia. Conseqüentemente, de forma de ajuntamento de pessoas, dentro dos seus 

lares, em busca de interesses comuns, levam a: “População, por meio destes 

ajuntamentos, propõem a participação nas ações de política social” (Souza, 1991, p. 

13), criando e organizando movimentos sociais. 

 

Nos tempos atuais, verifica-se que a participação do povo, nestes 

movimentos atinge a classe pobre da população denominada excluída e 

marginalizada. Originários não, diferentemente, dos movimentos sociais históricos, 

denominados processos de ação comunitária, o movimento excludente do 

capitalismo emerge, tanto sobre a população rural como na população urbana, 

acentuando, principalmente, a super população e o desemprego. Neste último, 

pode-se observar o surgimento de movimentos que buscam a “mobilização e a 

organização popular [...] levando a população a um pensar e agir em comum, diante 

dos problemas de consumo coletivo que enfrenta” (SOUZA, 1991, p. 14). 

 

O desenvolvimento comunitário ocorre de forma de cooperação social, 

observada como um processo histórico, e sem dúvida é percebida, também, nos 

tempos atuais, como um sentido de cooperação, “que terminam por responder a 

necessidade de afirmação do modo de produção capitalista”, conforme menciona 

TRAGTENBERG (1980). 

 

A cooperação assume formas diferentes segundo as relações sociais 

existentes; ela é uma quando fazem propriedade comum, outra, na 

relação senhorio e servo e assume formas específicas na relação 

capital e trabalho (TRAGTENBERG, 1980, p. 21). 

 

A cooperação no sentido comunitário estabelece uma relação com os 

segmentos da população que tem interesses e preocupações comuns, e que fazem 
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parte dos processos de produção, das condições materiais e da existência humana 

e social (SOUZA, 1991). 

O sentido de cooperação requer a compreensão de que as práticas de 

participação não são consideradas subversivas, propõe a composição de processos 

de contra participação. Estas novas práticas comunitárias de enfrentamento aos 

desafios sociais resultam em dada realidade sobre a necessidade de consumo e 

usufruto de bens, que visam, principalmente, a reprodução da existência humana 

(SOUZA, 1991). 

 

Os aspectos revolucionários da produtividade do trabalho humano, que só 

permitiria o progresso pela escravidão de extensas camadas, conforme Ribeiro 

(2000) tenderá “a reduzir-se cada vez mais, até se extinguir completamente”. 

 

Para tanto, o capítulo 3, abordará várias visões em torno de possibilidades, e 

caminhos rumo à diminuição das desigualdades sociais, oriundas do sistema 

capitalista. 
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CAPITULO 3 - O CAMINHO DO FUTURO: AS GERAÇÕES DE IDÉIAS 
 

 

Uma visão perceptível sobre as tendências futuras, frente às sociedades do 

trabalho, foi registrada por Tocqueville (1979). 

 

Vejo uma multidão inenarrável de homens, iguais e semelhantes, que 

giram sem descanso sobre si mesmo, com o único fim de satisfazer os 

pequenos e vulgares prazeres, com que enchem suas almas [...] supre 

sua segurança, provê suas necessidades, facilita seus gozos, gestiona 

seus assuntos importantes, dirige sua indústria, regula suas 

sucessões, divide sua herança. Ah, se eu pudesse, livrá-los 

inteiramente do incômodo de pensar e da dor de viver! [1957:37] 

(TOCQUEVILLE, 1979, p. 177). 

 

Verifica-se por meio da citação acima, que os caminhos das futuras gerações 

do trabalho, advêm, principalmente, do princípio da transformação social, “que 

subjaz à teoria crítica moderna, e se assenta na inevitabilidade de um futuro 

socialista, gerado pelo desenvolvimento constante das forças produtivas e pelas 

lutas de classes em que ele se traduz” (SANTOS, 2005, p. 27). 

 

Outra forma de se ver a vida, de forma decente, é caracterizada como 

sinônimo de “paradigma” do conhecimento, pois: 

 

Sendo uma revolução científica, que ocorre numa sociedade, onde ela 

própria é revolucionada pela ciência, o paradigma a emergir dela não 

pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um 

conhecimento prudente), tem de ser também um paradigma social (o 

paradigma de uma vida decente). (SANTOS, 2005, p. 180). 

 

A soma dos diversos problemas, gerados pelas diferenças de classe, 

oriundos do sistema capitalista, impõe condições desumanas à maioria da espécie 

humana. E neste sentido, Ribeiro (2000), aponta para um novo tipo de sociedade do 
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futuro, “aquela que progredirá, de forma emancipatória, revolucionária, provocando 

rupturas entre o produto e o produto do seu trabalho”. 

 

Segundo Santos (2005), este projeto da modernidade, aponta para duas 

formas de conhecimento: o “conhecimento-regulação” cujo ponto de ignorância se 

designa pelo caos e cujo ponto de saber, se designa pela ordem e o “conhecimento-

emancipação”, cujo ponto de ignorância se designa por colonialismo e cujo ponto de 

saber se designa por solidariedade. Partindo do sentido do conhecer, denota-se uma 

preocupação, de conhecer o outro, elevando-o a categoria de objeto, para o sujeito. 

“Este conhecimento-reconhecimento é o que Santos (2005), aponta por 

solidariedade”. 

 

Os seres humanos deverão focar, principalmente, a capacidade de 

conhecimento, e da ação, e terão desde então, de enfrentar a sua própria 

capacidade criadora, possibilitando “libertar o homem de todas as formas de medo e 

de opressão” (RIBEIRO, 2000, p. 176). 

 

Desta forma, os trabalhadores terão a possibilidade de situar-se no 

seio do coletivo, cultivando e desenvolvendo as suas capacidades 

criativas e construtivas, resultantes de condutas que remetem ao 

senso “solidário e socialmente responsável” (RIBEIRO, 2000, p. 177).  

 

E este senso comum solidário, deverá ser construído a partir do princípio da 

comunidade, que na prática da solidariedade e da participação, deverá contar 

inclusive com a dimensão política. 

 

Todas estas representações e envolvimentos, que Santos (2005), define 

como “neocomunidade”, surgirão de uma relação espaço-temporal, local-global e 

imediato-diferida, sendo estes elementos os de responsabilidade pela criação do 

trabalho no futuro. 
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3.1 Desenvolvimentos Comunitários e seus componentes estruturais 
 
 

Na sua origem, a raça humana, participava das decisões, pela necessidade 

de manutenção da vida, porém na contemporalidade, observa-se que está 

participação apresenta, resultados positivos, em função dos objetos de liberação e 

de igualdade. 

 

Observa-se que a participação da comunidade, no sentido progressista, 

fortalece a consciência crítica da população, do poder de reivindicação e prepara a 

sociedade para adquirir mais poder na sociedade (Bordenave, 1983), por meio de 

ações reinvidicatórias e coletivas. 

 

3.2 Fundamentos de uma nova sociedade do trabalho 
 
 

A nova ordem, que se fundamenta no sentido de reverter os rumos dos 

processos de sobrevivência e continuidade da evolução humana, caminha pela 

ordem da sociedade, da natureza e da consciência humana (GIUSTINA, 2004). 

 

Tais elementos necessários ao processo de transformação, produção, 

organização e funcionamento, desta nova ordem social, deverá passar pelos 

componentes da economia, da cultura, da política, das relações sociais, respeitando 

a ética individual e coletiva, permitindo efeitos universais e globais.  

 

Conforme Giustina (2004) está nova ética, resume-se na participação e na 

solidariedade, contrapondo a exclusão social e a competição. E, está nova 

abordagem, propõe aspirações de justiça e sentimentos igualitários, que fortalecem 

os laços afetivos, e superam a exclusão. Pressupõe ações, que visam corrigir os 

diversos aspectos negativos e corrosivos da sociedade, em busca da 

sustentabilidade.  
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A tabela 3 aponta para os diversos motivos para a criação dos 

empreendimentos solidários, sendo o fator de maior grandeza, se estabelece pela 

necessidade de uma “alternativa ao desemprego”. 

 

Tabela 3: O que motivou a criação dos empreendimentos 

MOTIVOS ORDEM 1 ORDEM 2 ORDEM 3 TOTAL 

1. Uma alternativa ao desemprego 5.482 1.720 937 8.139 

2. Obtenção de maiores ganhos em um 

empreendimento associativo 
2.907 2.687 1.333 6.927 

3. Uma fonte complementar de renda para 

os(as) associados(as) 
2.476 3.646 1.748 7.870 

4. Desenvolvimento de uma atividade 

onde todos são donos 
1.385 2.145 1.738 5.268 

5. Condição exigida para ter acesso a 

financiamentos e outros apoios 
2.654 1.304 990 4.948 

6. Recuperação por trabalhadores de 

empresa privada que faliu 
77 36 31 144 

7. Motivação social, filantrópica ou 

religiosa 
509 225 151 885 

8. Desenvolvimento comunitário de 

capacidades e potencialidades 
712 656 385 1.753 

9. Alternativa organizativa e de 

qualificação 
788 409 342 1.539 

10. Outro. Qual? 915 380 236 1.531 

Fonte: Relatório Nacional de Empreendimentos (SIES, 2005). 

 

Para Giustina (2004), este novo sentido ético, deve inspirar o mecanismo 

prático da “cooperação”, que levará a um novo rumo de relacionamentos humanos, 

mais participativos e solidários, servindo de instrumento para a construção de uma 

sociedade, mais humana e com mais amor. 
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3.2.1 O fomento à economia solidária 
 

 

Diante de um contexto institucional desfavorável, e uma crise de 

desenvolvimento econômico, verifica-se que: 

 

A economia popular e solidária cresce no País e configura-se como 

um movimento de resistência social e como um espaço público de 

construção e estabelecimento de outras relações econômicas e 

sociais, que podem ser também caminhos para a inclusão e o 

desenvolvimento justo, eqüitativo sustentável e solidário 

(POCHMANN, 2003, p. 140). 

 

As organizações não-governamentais, criadas pela sociedade, as 

denominadas ONGs, entre outras formas associativas, vêm-se multiplicando no 

Brasil e no mundo. Estas ONG´s desempenham várias atividades, multiplicam a 

participação social, capacitam pessoas e a sociedade de forma ativa em processos 

de cidadania e gestão (GIUSTINA, 2004). ´ 

 

Além das ONG´s, existem dezenas ou milhares de outras instituições, que 

contribuem para o fortalecimento das estruturas sociais e merecem destaque e 

apoio, estão entre elas as instituições de ensino, voltadas ao campo da educação 

comunitária, os clubes de troca diversas (Laser e cultura), Igrejas, Grupos de 

reflexão (místicos, filosóficos e desenvolvimento da ciência), clube de serviços, 

organizações assistenciais, organizações cooperativas, sindicatos e empresas de 

porte variado, desde que adotem o sistema de auto-gestão. 

 

Para todos estes modelos de estruturas sociais, Giustina (2004), aponta para 

a necessidade de reflexão frente a uma “sociedade complexa e evoluída, onde, 

certamente há lugar para a participação e solidariedade”.  
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3.2.2 A construção do conceito de cooperar 
 

 

Diante desta nova ordem social, de participação e solidariedade, surge o 

conceito de “cooperação”, que vêm inspirando a cada dia, um número maior de 

pessoas e de instituições, na construção de mudanças sociais, que viabilizam, 

sobretudo a sobrevivência humana (GIUSTINA, 2004). E para sustentar esta 

construção, Giustina (2004), destaca a importância das Nações e dos Estados, das 

pessoas e das Instituições, no sentido, de desenvolverem modelos e mecanismos de 

cooperação, realizáveis e possíveis às necessidades atuais. 

 

A construção de uma sociedade, baseada na cooperação, é inspirada pela 

ética da solidariedade, e se estabelece no âmbito das pessoas solidárias e 

cooperativas, e pode-se verificar que se trata de dados progressivos, conforme 

dados estatísticos, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico- 

IBGE. 

 

Que cerca de 40 milhões de pessoas, participam de alguma atividade 

de cooperativa ou voluntária, individualmente, ou através de 

organizações de solidariedade (GIUSTINA, 2004, p. 161). 

 

É preciso considerar que, o movimento de adeptos as ações de solidariedade 

ou cooperação, aponta para a percepção de que “a cada quatro pessoas, ou a cada 

três adultos, um transforma sua consciência de solidariedade, em ação de 

solidariedade ou cooperação” (GIUSTINA, 2004, p. 161). Diante do crescimento, em 

número de adeptos, bem como, a partir de dezenas, milhares de formas e 

programas, que existem, atualmente, se faz notória, a necessidade de compreendê-

las e apontá-las, nas suas dimensões humanas, estruturais, os procedimentos e a 

forma de organização, como uma forma de apoio e atendimento à sua importância, 

no processo de sobrevivência da sociedade do trabalho, exclusa socialmente pelo 

desemprego. 
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Para tanto, o capitulo 4 abordará as formas e programas de ações solidárias, 

nas suas diversas dimensões construtivas e conceituais, com vistas a identificar as 

diversas categorias, proposições, realizações e resultados a crítica, como modelos 

propostos. 

 

CAPITULO 4 - PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS SOBRE SOLIDARIEDADE 
 

 

O termo “economia solidária” surgiu dos debates na França, sobre a 

identidade da economia social, no período (1975-1990) “caracterizado, por sua 

impotente desqualificação dos grupos sociais declarados inempregáveis e dos 

territórios pauperizados” (DEMOUSTIER, 2001, p.55).  E por volta de 1900, o termo 

utilizado era “economia social”, cujo objetivo, designava-se ao desenvolvimento 

autônomo de associações, cooperativas e sociedades mutualista. 

 

Em 1977, Henri Desroche na França, substituiu o termo “organização” pelo 

termo “empresa”, para enfatizar sua dimensão econômica e distinguir as empresas 

gestionárias (instituídas) das emergentes (instituintes). Tais empresas tornam-se 

referencia, em documento de economia social, publicado em 1980 e afirma a 

natureza democrática e humanista a serviço dos seres humanos. (DEMOUSTIER, 

2001). Os relatórios Mérand e Bailly, emitidos na França em 1990 e 1995, 

evidenciam a “pobreza do crescimento dos empregos”, e passam a defender o 

desenvolvimento dos serviços de proximidade, que no Brasil são chamados por 

Dowbor (1999, p. 11) de “espaço local”. 

 

A partir, desta consciência a pobreza, inicia-se a mobilização de associações 

de bairros, das grandes centros urbanos e bairros carentes, em busca do 

desenvolvimento de serviços coletivos de proximidade ou de espaços públicos, que 

se traduzem em oportunidade de trabalho. 
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Tais ações se declaram fazer parte da economia solidária, pela sua 

especificidade e dimensão social, pois: 

 

Trata-se especialmente de fazer admitir a necessidade e a 

possibilidade de desenvolver a solidariedade por meio da atividade 

econômica, ao mesmo tempo solidariedade entre membros de um 

mesmo grupo social e solidariedade (DEMOUSTIER, 2001, p. 63) 

 

Para Arroyo & Schuch (2006), o segmento da economia popular e 

solidariedade, passa pelas demandas da população, que se movimentam pelos seus 

insumos e produtos, corroborando para as chamadas cadeias do arranjo produtivo 

local, entre outros negócios, de diferentes formas de combinação entre capital e 

trabalho, considerado hegemônico pelo trabalho, por meio da economia popular. 

 

4.1 Tentativas que deram resultados 
 
 

O surgimento da abordagem sobre solidariedade surgiu no Brasil, na década 

de 80, por meio dos movimentos de geração de trabalho e renda, associada aos 

moradores das periferias de regiões metropolitanas e rurais, das diferentes regiões 

empobrecidas do País. Este primeiro movimento deu-se o nome de PACS – Projetos 

Alternativos Comunitários, que aos poucos foi se transformando em unidades de 

economia solidária, consolidada pelo mercado, por meio da venda de seus produtos. 

 

Em 1991, surgiu a Associação Nacional dos Trabalhadores, em empresas de 

auto-gestão – ANTEAG, cujo objetivo maior centrava-se no fomento, apoio e 

transformação de empresas em crise, em cooperativas de seus trabalhadores. 

 

Estes dois modelos de movimentos, sendo o primeiro promovido por entidade 

religiosa (Cáritas) e o segundo pela União e Solidariedade das cooperativas do 

Estado de São Paulo (UNISOL), representaram movimentos de ações solidárias, 

que segundo Singer (2002, p. 123) “foi uma forma encontrada pelos trabalhadores, 

de se defender da hecatombe industrial, preservando os seus postos de trabalho e 

se transformando em seus próprios patrões”. 
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Percebe-se que o primeiro faz inferência à “ações comunitárias”, voltadas à 

venda e o consumo de seus produtos e a segunda para empresas de “auto-gestão”, 

denominadas de cooperativas de trabalho. As dimensões a seguir, abordarão os 

conceitos formadores, anseios e objetivos, que nortearam estes espaços de 

discussão, sobre economia solidária.  

 

4.2 Categorizações da economia solidária 
 
 

Antes de iniciar este processo de categorização da economia solidária, faz-se 

necessário definir a palavra “solidariedade”, que se origina do “sentido moral, que 

vincula o indivíduo à vida, aos interesses dum grupo social, duma nação ou da 

humanidade”.   

 

Pode-se verificar que o conceito de solidariedade, com destaque ao outro, ou 

grupo, leva a pensar no coletivo. Este sentido de solidariedade aponta para o lado 

contrário da competição e do individualismo, que Mance (1999, p. 17) denomina 

como sendo: 

 

O bem-viver, pois parte do conceito de doação natural de tudo que se 

tem, para o bem do próximo, sem que haja negação alguma, 

aceitando e respeitando o desejo de cada um, promovendo a 

realização igualitária e promovendo a transformação da sociedade. 

 

No entanto, no momento em que ocorre a exploração do homem, pelos meios 

produtivos, surgem as ações coletivas, ou individuais, que se movimentaram, 

pensando no coletivo, durante vários momentos da história da humanidade. 

Posturas de generosidades, aliadas ao envolvimento dos que sofrem, levam 

pessoas, ao sentimento e ações denominados de solidariedade. 

A primeira categorização do termo solidariedade centra-se na palavra “amor”, 

pois se trata do único sentimento que predispõe alguém, a desejar o bem de outrem, 

sendo esta, uma inclinação que se dá principalmente por laços de família. 
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Outra categoria, que se enquadra à economia solidária, centra-se numa 

proposta da relação de como se organizar, socialmente, a atividade produtiva, de 

forma “igualitária”, que em outras palavras, somente poderá ocorrer segundo Singer 

(2002, p. 9) “se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para 

produzir, comerciar, consumir ou poupar”. 

 

Dentre as categorias, que se enquadra à economia solidária, verifica-se que o 

amor e o igualitarismo surgem como sentido maior, focando, principalmente, o senso 

comum, dos interesses coletivos. 

 

4.3 O contexto sobre economia solidária: A sua primeira versão 
 

 

Os primeiros autores, a pensar economia solidária tiveram seu início no 

século XIX, na França, sendo eles: Claude Saint-Simon (1760-1825), Charles 

Fourier (1772-1873), Pierre Proudhon (1809-1865), e, na Inglaterra, Robert Owen 

(1773-1858), que Arroyo (2006, p. 25) comenta” ser “eles que elaboraram modelos 

de sociedade mutualista, cooperativista e solidária [  ] foram eles os precursores e 

idealizadores de processos econômicos como resultados de articulação solidária”. 

 

Na Inglaterra, precisamente, na Grã-Bretanha, a economia solidária nasceu, 

logo após a Revolução Industrial, marcada por um momento histórico de grandes 

diferenças sociais, em que predominava a exploração de mão-de-obra e o domínio 

do poder econômico.  Conforme citado, o britânico Robert Owen, um dos 

idealizadores da economia solidária, que apesar de ser empresário de sucesso na 

época, começou a proibir ações de exploração de menores.   

 

Tal postura generosa e visionária de Owen contribuiu, positivamente, não 

somente para os meios produtivos de sua fabrica, como também, para diagnosticar 

as principais causa da depressão da economia em 1815. A sua participação e 

envolvimentos com os assuntos discriminatórios da época resultaram em um “Plano 

de construção de Aldeias Cooperativas”, apresentado ao governo britânico, com o 
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objetivo de proporcionar aos trabalhadores, condições para sua subsistência, por 

meio do próprio trabalho. 

 

O raciocínio econômico, de Owen, facilitou a criação de riquezas e o retorno 

sobre os investimentos iniciais. Após, 119 anos surge, também Keynes, que durante 

a década de 30, contribui, teoricamente, para políticas de pleno emprego. 

 

A continuidade do trabalho de Owen, não se sustentou dentro do regime 

capitalista, que, por sua vez, privilegia classes dominantes, provocando o seu 

afastamento automático, pela falta de apoio político e social. A retomada de 

envolvidos na cultura cooperativista divulgada por Owen ressurge, somente, em 

1824, pelo seu adepto, George Mudie, que embora, praticasse atividade intelectual 

de jornalismo, também, buscava as práticas trabalhistas para a sobrevivência de 

seus membros. Várias outras cooperativas surgiram na época, porém, em 1827 o 

aparecimento da Associação Cooperativa de Troca de Brighton, apontada como 

importante empreendimento na época, estimula os seus participantes pelo 

arrendamento de terras e cultivo agrícola como forma de sustento do armazém 

cooperativo, predominantemente, administrado por operários.  

 

Em agosto de 1830, registros contemplam a existência de mais de 300 

cooperativas na Inglaterra, e passa a ser uma cultura aceita pelo sindicato e pela 

classe trabalhadora. A força sindical da época passou a adotar os movimentos 

sociais, fato que “Tornou-se comum que grevistas, em ramos que podiam ser 

operados sem muita máquina, em vez de cruzar os braços, se lançassem em 

competição com seus empregadores à base de planos de produção cooperativa” 

(Singer, 2002, p. 29), surgindo, a partir daí, um acréscimo de novas cooperativas. 

 

Esta postura de luta da classe trabalhadora foi o marco para a continuidade e 

o sucesso destas cooperativas, pois os trabalhadores lançavam mão do trabalho 

assalariado para buscar o seu próprio sustento, identificando-se como pano de 

fundo para uma aspiração a liberdade em busca de possibilidades de se manter e 

cuidar de si próprio e da sua família. Durante este período de adaptações e 

aberturas de novas cooperativas, retoma-se o conceito de Owen, com a criação de 
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Aldeias Cooperativistas, atualmente chamadas de “cooperativas integrais”, conforme 

Singer (2002 p. 29). 

 

O principal objetivo destas cooperativas, era a troca de mercadorias por 

escambo, no qual se praticava a troca de produto a produto, sem a utilização 

monetária. O uso desta prática era uma forma de combater o lucro parasitário, pois 

se acreditava que o envolvimento dos atravessadores de mercadorias acarretava a 

acumulação de riquezas, para poucos.  

 

As práticas de trocas de mercadorias oficializaram-se em 1832, através da 

criação da Bolsa Nacional de Trabalho Eqüitativo pelo Britânico Owen, que retoma 

as suas atividades. Tais práticas de trocas recebem o apoio do Comitê Sindical de 

Londres, que, por sua vez, se voltaram para aos meios produtivos, contribuindo, 

ainda mais, para o fortalecimento do fluxo de produção e armazenamento dos 

produtos. O período de 1833 foi marcado pela lutas sindicais que se pronunciavam 

contra o regime capitalista e movido pelo fortalecimento das cooperativas. O vulto 

deste ousado movimento culminou na proposta de geração da Grande União 

Nacional Moral das Classes Produtivas do Reino Unido, e segundo Cole, apud 

Singer, a sua formação: 

 

Era para ser constituída por delegados de todos os ramos organizados 

de atividades à base de sindicatos paroquiais, distritais e provinciais e 

parece que tinha por objetivo tomar toda a indústria do país do mesmo 

modo que os construtores se propunham a tomar a indústria de 

construção. Os delegados partiram comprometidos com o 

estabelecimento deste instrumento espantosamente ambicioso e a 

realização de um novo congresso em Barnasley na páscoa seguinte 

(SINGER, 2002) 

 

Finalmente, a economia solidária da Inglaterra, demonstrou um caráter, 

excepcionalmente, revolucionário, tanto pelas lutas sindicais em busca de melhorias 

no trabalho, como pela participação e o engajamento dos trabalhadores. Porém, 

este glorioso período, teve seu fim no ano de 1833, quando uma greve patronal pôs 

fim as lutas reivindicatórias, excluindo, literalmente, os adeptos do movimento. E 
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este caráter revolucionário foi considerado o marco da origem da economia solidária 

na Inglaterra do século XIX. Em 1844, surge o “armazém cooperativo”, fundado 

pelos 28 tecelões na Inglaterra em 21 de dezembro, marcado por uma nova 

estratégia de sobrevivência da classe trabalhadora, que, a partir de então passou a 

ser representado por uma organização social coletiva, que buscava condição de 

subsistência aos seus membros, face às referências de seu funcionamento, 

conforme especifica a figura 3. 

 

Figura 3: Rochdale: Uma referência cooperativa 

A experiência dos Eqüitativos pioneiros de Rochdale, inaugurada em 1844, é 

importante por duas razões. A primeira é que ela mostra o objetivo das cooperativas 

de consumo (que compram no preço do atacado e revendem no varejo aos 

societários, economizando assim o que se perderia com os intermediários) que 

difere do das cooperativas de produção (empresas possuídas majoritariamente por 

seus próprios assalariados). 

A segunda razão é que a maior parte das regras de funcionamento dos Eqüitativos 

pioneiros de Rochdale constitui, até hoje, uma referência para os princípios 

cooperativistas: 

Controle democrático (1 homem = 1 voz, qualquer que seja o montante de capital 

que ele possui na cooperativa); 

Justiça econômica (divisão dos lucros proporcional à atividade de cada membro); 

Remuneração limitada do capital; 

A empresa cooperativa financia ações de formação, profissional ou geral, para seus 

membros. 

Estas regras foram retomadas no início do século XIX pela Aliança cooperativa 

internacional. 
 

Fonte: Demoustier, D. A Economia Social e Solidária: um novo modo de empreendimento associativo, 2001. 

Certamente, que a idéia destes tecelões de Rochdale foi, altamente, 

reprodutiva e florescente, tornando-se, mais do que um “templo do cooperativismo”, 

uma concepção de formação de ações comunitárias, que somadas resultaram em 

práticas estratégicas de uma organização civil organizada, que visava, 

principalmente, sobreviver em épocas de instabilidade, propensas a riscos 

econômicos e sociais. 
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Após este período, de aproximadamente dois séculos, as empresas 

associativas operárias, passaram a reivindicar suas posições, diante do capitalismo, 

surgindo um novo conjunto de organizações. Algumas especializadas e 

concentradas em atividades específicas e outras mais recentemente, em territórios 

locais ou em torno de públicos marginalizados, e este conjunto de organizações, 

DEMOUSTIER (2001), denomina como sendo “economia social e solidária”. 

 

4.3.1 Economia Solidária no Brasil 
 

 

A crise financeira, que ocorreu no período de 1980-1990, levou as empresas 

a reduzir seus postos de trabalho, acarretando em desemprego, e no aumento da 

terceirização, estimulando o trabalho individual, o coletivo e solidário, principalmente 

criação de cooperativas e associações (ARROYO, 2006), como forma de geração de 

trabalho e esperança de vida. 

 

Observa-se, que no Brasil, a economia solidária, é inicialmente reconhecida 

pela iniciação das cooperativas, sendo que a primeira cooperativa fundada, foi em 

Ouro Preto, em 27 de outubro de 1889, conforme aponta Arroyo (2006); a partir de 

então, começam a surgirem outras cooperativas, voltadas às necessidades de 

crédito e produção, em diferentes estados brasileiros. 

 

A economia solidária é marcada pela imigração européia, que trouxe a cultura 

cooperativista, inicialmente, agrícola e de consumo, como forma de proteção à 

carestia, marcada pelos primeiros movimentos solidários. 

Para Singer, (2002) a economia solidária no Brasil, foi “reinventada” (1980 a 

1990), a partir da criação de um número cada vez maior de novas cooperativas e 

formas análogas de produção, associadas e emancipa tória que se multiplicou em 

organizações não governamentais (ONG´s) e em movimentos de libertação, em 

promoção de comunidades, que buscam por iniciativa própria melhorias nas 

condições de vida e renovam suas culturas. 
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Neste sentido de reinvenção da economia, que Singer (2002, p. 112), aponta  

“sobretudo para o resgate de comunidades miseráveis, destituídas do mínimo de 

recursos que permita encetar algum processo de auto-emancipação”. 

 

4.3.2 Primeiros acontecimentos solidários no Brasil 
 

 

Dentro do contexto socioeconômico, a partir de 1980, surgem diversos 

movimentos solidários no Brasil, que Arroyo & Schuch (2006), denomina-os como 

movimentos da economia popular ou solidária, entre eles estão a: 

 

a) Agência de Desenvolvimento Solidário - ADS, com iniciativa da CUT – Central 

Única dos Trabalhadores; 

b) A Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e 

Participação Acionária – ANTEAG; 

c) Entidade católica  “CÁRITAS”; 

d) Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional – FASE; 

e) Fundação Universitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho – 

UNITRABALHO.  

 

Em 1990, dá-se ao inicio a criação das “incubadoras de cooperativas 

populares”, conhecidas por “ITCP” (Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas de 

Produção), que buscam participar com a comunidade, conhecimento e apoio para 

ações necessárias para geração de trabalho e renda.  

 

Percebem-se também, a constituição de vários empreendimentos coletivos e 

populares, sob forma de fóruns, redes, associações, que estão ocorrendo 

simultaneamente em todo território nacional (MANCE, 1999), e que se ordenam por 

cooperação, o mutualismo, a solidariedade e o associativismo, e partem um busca 

de um ideal comum como forma “alternativas de trabalho e renda”. 
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A) O 1º movimento solidário no Brasil. 

 

O primeiro movimento solidário no Brasil surgiu em 1980, apoiado pela entidade 

“Cáritas” (entidade religiosa), pertencente a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil). Este entidade foi a responsável pelo financiamento de vários Projetos 

Alternativos Comunitários (PACS), que tinham como objetivo, a geração de trabalho 

e renda de forma associada, para moradores das periferias pobres de regiões 

metropolitanas e rurais das diferentes regiões do País. 

 

O resultado destes projetos (PACS) transformou-se em unidades de economia 

solidária, umas necessitando de apoio financeiro, outras se consolidaram com o 

mercado, através da venda de seus produtos.  

 

B) O 2º movimento 

 

Ano: 1991 

Entidade: União e Solidariedade das Cooperativas do Estado de São Paulo (Unisol) 

Projeto: ANTEAG – Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de auto-

gestão. 

Objetivos: Fomento, apoio e transformação de empresas em crise em cooperativas 

de seus trabalhadores. 

Resultados: Filiação de centenas de cooperativas. 

 

C) O 3º Movimento 

 

Ano: 1991 

Entidade: MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

Projeto: SCA – Sistema Cooperativista dos Assentados. 

Objetivos: Promoção da agricultura sob forma de cooperativas autogestionários. 

Resultados: Assentamento de centenas de milhares de famílias em terras 

desapropriadas de latifúndios improdutivos. Conta vária cooperativas em diversos 

estados brasileiros, atendendo três níveis de produção: Agropecuária e Prestação 

de Serviços e Crédito. 
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D) O 4º Movimento 

 

Ano: 1999 

Entidade: ITCPS – Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. 

Projeto: Cooperativas e grupos de produção associada, incubadora por entidades 

universitárias. 

Objetivos: Formação em cooperativismo e economia solidária e apoio técnico, 

logístico e jurídico, para grupos comunitários, possibilitando a viabilização de 

empreendimentos autogestionários, através de ações multidisciplinares, integradas 

por professores, alunos de graduação e pós-graduação e funcionários, pertencentes 

às mais diferentes áreas do saber. 

Resultados: União de várias universidades e prestação de serviços nas mais 

diferentes áreas, ao movimento operário, estudos e pesquisas em torna da 

economia solidária. 

 

4.3.3 A consolidação da economia solidária no Brasil 
 

A partir dos conceitos de cooperação e solidariedade, verifica-se a cada dia, 

várias experiências de empreendedorismo popular de sucesso, que se propagam e 

se organizam, experimentando ações coletivas de empreendimentos, fóruns, redes, 

associações, que demonstram solidariedade (ARROYO, 2006), (vide tabela 4): 

 

Tabela 4: Formas de Organizações Solidárias 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO QUANTIDADE 

Grupo informal 6.316 

Associação 9.776 

Cooperativa 1.876 

Sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada 53 

Sociedade mercantil em nome coletivo 52 

Sociedade mercantil de capital e indústria 152 

Outra 117 

TOTAL 18.342 

Fonte: Relatório Nacional de Empreendimento (SIES 2005). 
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O conceito de economia solidária ficou por anos sucumbidos pela literatura, 

dentro de conceitos de auto-gestão, cooperativismo, economia informal ou economia 

popular. Mas, recentemente “a palavra popular, foi acrescentada aos conceitos de 

economia solidária e ao cooperativismo”, conforme Arroyo (2006).  

 

Atualmente, no presente governo, existe a SINAES (Secretaria Nacional de 

Economia Solidária), o que demonstra a importância sob o enfoque da economia 

solidária no Brasil. Também existe o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – 

FBES, cuja responsabilidade converge para os assuntos ligados aos 

empreendimentos solidários, incubadoras, entidades de assessoria e gestores 

públicos, envolvidos com o tema economia solidária. 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária com o objetivo de 

proporcionar a visibilidade, a articulação da economia solidária e 

oferecer subsídios nos processos de formulação de políticas públicas, 

está realizando o mapeamento da economia solidária no Brasil. Para 

isso, foi desenvolvido o Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária (SIES), composto por informações de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de Entidades de 

Apoio, Assessoria e Fomento (EAF) (ARROYO, 2006). 

 

Além de articulações sobre economia solidária o FBES – Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária, se relaciona com outras referencias nacional e internacional, 

entrando no palco do Fórum Social Mundial – FMS (ARROYO, 2006). 

 

Em 2004, o I Encontro Nacional de Empreendimentos Solidários, com 

a participação de mais de 2.200 empreendedores, a criação da Unisol 

(Universidade Solidária) como central articuladora do novo 

cooperativismo e o surgimento do FACES (Fórum de Articulações do 

Comércio Ético e Solidário) do Brasil – articulação de iniciativas de 

apoio ao mercado justo e solidário – confirmam a tendência de 

aperfeiçoamento institucional dos sujeitos que atuam para o avanço da 

economia solidária (ARROYO, 2006, p. 40). 
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A diversidade, integralidade e realimentação de ações realizadas na esfera 

pública, não-estatal, que envolvem as ONG´s, organizações populares, associações, 

movimentos diversos, que praticam a economia solidária, articulam seus recursos e 

consolidam projetos, são chamadas de “Redes de economia solidária”.  

 

Para Singer (2002) os movimentos emancipatórios, voltaram-se, 

então, cada vez mais, para a sociedade civil: multiplicaram-se as 

organizações não-governamentais (OBG´s) [...] o resgate da dignidade 

humana, de grupos oprimidos e discriminados e a promoção de 

comunidades, que por sua própria iniciativa, e empenho melhoram 

suas condições de vida, renovam suas tradições culturais, etc. 



  

 

43 

CAPITULO 5 - CONTEXTUALIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO TEÓRICA DA 
SOLIDARIEDADE 
  

 

Os efeitos multiplicadores da economia solidária, que ocorre nas 

comunidades, principalmente, ativados pelo assalariamento das mulheres, 

emancipou a tutela familiar para organizar o seu tempo livre, e contribui para o seu 

crescimento (DEMOUSTIER, 2001). 

 

5.1 Princípios filosóficos, da teoria socioeconômica da solidariedade. 
 
 

As grandes diversidades de empresas associativas que passam a se 

organizarem, a partir do seu quadro de referências jurídicas, são identificadas por 

suas múltiplas atividades, que se destinam, sendo elas: às famílias, 

empreendedores e as empresas de médio e pequeno porte. Dento destas 

diversidades, surgem várias pressões institucionais e econômicas, que apontam 

para a necessidade de ajustes da personalidade jurídica de seus membros, e a 

natureza de suas atividades, objetivando regulamentar seus interesses. 

 

Para tanto, a constituição destas empresas associativas, assumem três 

estatutos, representado pelas seguintes formas de adesão: as associações e as 

sociedades mutualista e as cooperativas (DEMOUSTIER, 2001). 

 

A sociedade mutualista: São agrupamentos de pessoas (os membros), 

cujo compromisso, esta relacionada à contribuição financeira, ou por 

meio de competências e de tempo de trabalho. Estes agrupamentos, 

não possuem fins lucrativos, asseguram aos seus societários, por 

meio do pagamento fixo ou variável, de acordo com o grau de 

compromisso, assumido na associação. (DEMOUSTIER, 2001, p. 82). 

 

A Cooperativa assume uma forma jurídica de sociedade de capitais, com fins 

lucrativos, cujos proprietários do capital são conhecidos nominalmente, possuem 

objetivos essenciais e podem ser distintos pela sua identidade e natureza da 
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atividade. Possui princípios básicos, entre eles o compromisso com a qualidade 

comercial, dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores. Redução do preço 

de custos, no caso o preço de venda de produtos ou serviços, para benefícios de 

seus membros.  

 

A Associação trata-se de uma convenção, por meio da qual duas ou várias 

pessoas, colocam em comum, de um modo permanente, seus conhecimentos ou 

sua atividade, com um objetivo diferente que o de partilhar seus lucros. Existem os 

modelos de associações “de fato”, caracterizadas juridicamente, por atividades 

comuns, sem declarar nenhuma pessoa jurídica, e as coletivas que se enquadram 

nos estatutos, registrados na Prefeitura, assumindo personalidade jurídica. 

5.1.1 Princípios comuns da economia solidária 
 

 As empresas associativas, denominadas cooperativas, mutualista e 

associativas, possuem em suas identidades, os valores humanistas (primazia do 

homem sobre o capital) e os princípios de justiça social (igualdade e solidariedade), 

conforme figura 4. Livre adesão ou “porta aberta”, Independência política, Fins não-

lucrativos, Gestão democrática e transparência de gestão. Percebe-se pela zona 

cinza da figura 4 a seguir, que existe uma influência da Economia Social e Solidária, 

em diversos campos da economia, representados pela economia pública, economia 

com fins lucrativos, economia paritária, bem como da economia doméstica e de 

vizinhança. Sendo todas elas focadas na economia social e solidária. 

Figura 4: As “zonas cinza” influentes da economia social e solidária: 

 
Fonte: Henri Desroche, Pour um traité d´économie sociale, Paris, CIEM, 1983, 205, apud, Demoustier, D. A Economia Social e 

Solidária: um novo modo de empreendimento associativo, 2001. 
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5.2 Implicações políticas da economia social e solidária 
 

As evoluções dos conceitos, sobre as empresas coletivas, implicam em 

compreender as diversidades, particularidades e coerência de cada componente da 

economia solidária. 

 

Diferentes autores, com base nas suas escolhas políticas e sociais, na qual 

estão inseridos, identificam e analisam a economia solidária, sobre diferentes 

especificidades e buscam principalmente, esclarecimentos quanto a melhor opção, 

para melhor alocação de seus recursos. 

Os questionamentos sobre as melhores escolhas tendem, então, ao papel 

das políticas públicas sociais, e das instituições de economia social.  

 

Para este trabalho, o enfoque será sobre as atividades econômicas, 

portadoras de vínculos sociais, de inserção e de satisfação de necessidades de 

grupos populares marginalizados e grupos comunitários, qualificados de “economia 

solidária”, conforme a figura 5. 

 
Figura 5: As formas de solidariedade econômica voluntária 
 

Economia familiar 

Vizinhança – Economia informal 

Associações locais 

Associações prestadoras de serviços 

Sociedade mutualista 

Cooperativas 

 
Fonte: DEMOUSTIER, Danièlle. A Economia Social e Solidária, 2001, p. 133. 

 

5.3 Abordagens da economia solidária 
 

As diferentes formas de abordagens, da economia solidária, são 

representadas pelas empresas sem fins lucrativos, atividades não mercantis, e as 

associações, excluindo as cooperativas. A economia solidária, que se baseia nos 

vínculos sociais, interpessoais, na comunidade local “e na economia social, desde o 
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cooperativismo, bem como atividades não mercantis e mercantis, baseado na 

mutualização dos recursos e na democracia econômica” (DEMOUSTIER, 2001, 

p.133).  

 

 

5.4 Missões da economia solidária 
 

 

Os objetivos heterogêneos, e as diversidades dos discursos dos próprios atores 

dificultam afirmar uma identidade comum, sobre o tema economia solidária. Para 

tanto, coloca-se em destaque, as suas missões, como forma de compreender suas 

prioridades, que lhe são determinadas (DEMOUSTIER, 2001, p. 135), sendo elas: 

 

• Ênfase na cidadania e no vínculo social para sustentar a democracia, a 

integração e a paz social, privilegiando então o papel não mercantil das 

associações.  

 

• Mobilização sobre a luta contra as exclusões, que defende o reconhecimento 

de “empresas sociais” que acolhem as populações mais marginalizadas. 

 

• Encorajamento à iniciativa local para renovar o tecido produtivo e ajudar a 

criação de atividades, com base em “dinâmicas solidárias”. 

 

• Apoio à participação da economia social e solidária no desenvolvimento 

socioeconômico regional. 

 

• Utilização das empresas cooperativas, de economia social, para conservar 

um setor financeiro nacional, capaz de financiar especialmente a inovação 

socioeconômica, o desenvolvimento local e as PME (Pequenas e Médias 

Empresas), no quadro da concorrência, da instabilidade e da concentração 

internacionais, e um setor mutualista suscetível de completar a solidariedade 

social obrigatória. 
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No capitulo a seguir, será abordado a Metodologia da Pesquisa, onde serão 

tratados os dados referentes aos métodos da pesquisa, análise dos dados e 

resultados esperados do presente trabalho.  

CAPITULO 6 - METODOLOGIAS E MÉTODOS DA PESQUISA 
 

 

No presente capítulo, a pesquisadora, apresenta os caminhos percorridos 

antes e durante a pesquisa, explicitando como se chegou na escolha do tema da 

pesquisa, nas comunidades investigadas, nos sujeitos da pesquisa, qual foi o critério 

para a seleção do Método e da Técnica, utilizado na presente trabalho de pesquisa.  

 

6.1 A escolha do tema 
 

O interesse, pelo tema “Economia Solidária”, ocorreu durante a própria 

trajetória, acadêmica da pesquisadora, no momento em que se inicia, a leitura dos 

autores que problematizam o tema “Humanização da Gestão”, como possibilidade, 

de um diálogo entre o desenvolvimento sustentável, e o mundo do trabalho. 

Esta base, formadora despertou o interesse da pesquisadora, em contribuir com a 

pesquisa, dentro da comunidade local-regional, na qual esta inserida, na Região do 

ABC Paulista. 

 

A partir deste interesse, a pesquisadora, iniciou a sua trajetória de trabalho 

envolvendo-se com o tema “Economia Solidária”, por da participação das reuniões 

do “Corredor Cultural de Comercialização Inter-Universitária”, do ABC Paulista, 

sendo eles: 

 

1 – Desenvolver as Políticas de Extensão Universitária que vem sendo objeto de 

construção pelo Fórum de Extensão Universitária; 

2 – Fomento as Políticas Públicas, voltadas ao mundo do trabalho; 

3 – Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local; 

4 – A agência de desenvolvimento econômico do Grande ABC. 
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Atenta principalmente, ao papel das Instituições de Ensino, quanto às suas 

responsabilidade nas práticas das “Políticas Públicas, voltadas ao mundo do 

trabalho”, como promotoras de novas culturas, onde procura inserir em seus 

currículos, a produção de um conhecimento, que parte da realidade local-regional.  A 

pesquisadora questiona neste momento: - Qual seria o papel das Instituições de 

Ensino, quanto à produção do conhecimento, que não pode estar distante das 

demandas locais-regionais, e que possam apoiar o Desenvolvimento Local? 

 

Por meio deste trabalho de pesquisa, a pesquisadora, espera contribuir com o 

fomente sobre “Economia Solidária”, buscando responder os objetivos, mencionados 

neste trabalho de Dissertação de Mestrado. 

 

6.2 A escolha das Comunidades Investigadas 
 

 

A escolha, das comunidades envolvidas com a pesquisa, surgiu da própria 

necessidade de envolver estas comunidades, em projetos de pesquisa, que 

pudessem contribuir para estudos sobre suas demandas locais-regionais, como 

parte da responsabilidade social e fomente de Políticas Públicas da região, pois 

ambas as entidades fazem parte do Corredor Cultural de Comercialização Inter-

Universitária do ABC Paulista. E estão divididas em dois grupos de pesquisa, 

conforme a seguir: 

 

1º Grupo de Pesquisa: São cinco empreendedores moradores da região do 

Montanhão, em São Bernardo do Campo, que estão envolvidos diretamente com a 

Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania. Centro de Formação 

Profissional Padre Léo. São famílias (homem e mulher), e trabalham diretamente 

nestes empreendimentos. Estes sujeitos representam, 50% dos participantes do 

grupo de “Economia Solidária”, da comunidade local. Todas as entrevistas foram 

gravadas no mesmo dia e tiveram um tempo de gravação em torno de 20 a 40 

minutos. 
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2º Grupo de Pesquisa: O segundo grupo de pesquisa, são três mulheres, 

moradoras da comunidade Sacadura Cabral, pertencentes a Olho Vivo Cooperativa 

de Confecções e Costura de Santo André. Estes sujeitos representam 50% das 

mulheres associadas à cooperativa. Todas as entrevistas foram realizadas dentro da 

própria cooperativa, em dias e horários variados, incluindo dias que não estavam 

trabalhando. Entre os sujeitos da pesquisa estão a Conselheira Fiscal, que é uma 

das fundadoras da cooperativa, e mais duas costureiras cooperadas, que trabalham 

para na cooperativa deste a sua fundação.  

 

6.3 A escolha dos Sujeitos da Pesquisa e a Dinâmica dos encontros 
 

 

6.3.1 A escolha dos Sujeitos da Pesquisa 

 

A) Para o primeiro grupo de pesquisa, acima mencionado, a escolha dos 

sujeitos da pesquisa, ocorreu de forma aleatória, dentro dos diferenciados tipos de 

negócios da comunidade, cujo tempo de atuação e formação profissional são 

diferenciados. Estas diversificações contribuíram de forma qualitativa, para a 

pesquisa, por meio das suas diferentes abordagens, e experiências profissionais. Os 

convites e o agendamento das entrevistas foram feitos pelo agente V.S.T, do GAES 

– Grupo de Ação Economia Solidária, da Associação Padre Léo, a pedido da 

pesquisadora, com uma semana de antecedência.  

 

B) Para o segundo grupo de pesquisa, a escolha dos sujeitos da pesquisa, 

ocorreu pela própria importância de cada sujeito dentro da cooperativa, disposição e 

aceitabilidade em participar da pesquisa. Embora 50% das cooperadas participaram 

das entrevistas, o método de observação e acompanhamento das atividades no 

local de trabalho possibilitou a compreensão dos fatos relacionados às diversas 

abordagens da pesquisa, bem como na formatação das Considerações Finais. 
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6.3.2 A dinâmica dos encontros 

 

Na medida do possível, procurou-se um lugar reservado, para se fazer às 

entrevistas, mas nem sempre isto foi possível. Porque, as entrevistas ocorreram 

durante o expediente de trabalho destes empreendedores. Desta forma, foram 

utilizados todos os espaços disponíveis, para a realização das entrevistas, tais 

como: balcão de atendimento ao cliente, em cima de mesas de corte de costura, em 

cima das máquinas de refrigeração e até mesmo no quarto da entrevistadora (Neste 

caso, a entrevistadora pediu desculpas, porque a luz da cozinha estava queimada, e 

não havia luminosidade suficiente, para se trabalhar). 

 

Durante as entrevistas, não houve interrupção por parte de outras pessoas, 

porém tinha que se acostumar, com alguns barulhos próprios do local, tais como: 

funcionamento de motor, rádio ligado, comentários de clientes, pessoas que 

entravam no ambiente, apresentações e informações que eram solicitadas por 

outras pessoas, alheias a entrevista. Todas as entrevistas tiveram um tempo máximo 

de gravação de 40 minutos, não ocorreu nenhum problema com o aparelho de 

gravação, e as dinâmicas ocorreram forma tranqüila, alegre, interativa e de forma de 

desabafo.   

 

6.4 Método da Pesquisa 
 
 

O Método de Pesquisa, utilizado foi a “Qualitativa”, de caráter “Exploratório”, e 

a análise dos dados procedeu com inspiração “fenomenológico”, pois se trata de um 

convite ao exercício reflexivo, a partir da experiência do vivencial, para a construção 

de novos paradigmas da produção do conhecimento. 

 

Etapas da Pesquisa: O trabalho de pesquisa ocorreu por meio, das 

seguintes etapas: 

 

1. Inicialmente ocorreu a submissão do Pré-Projeto de Pesquisa ao Comitê de Ética 

em Pesquisa – CEP – UMESP, datado em 31/05/2007, pelo protocolo nº 

134.814/07 e encaminhado para Apreciação Ética do Ministério da Saúde: 
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Conselho Nacional da Saúde, em 07/05/2007, pelo protocolo nº CAAE – 

0019.0.214.000-7, cuja aprovação ocorreu em 28 de junho de 2007, pela profª Dra. 

Sandra Duarte de Souza, coordenadora do CEP-UMESP de São Bernardo do 

Campo (Conforme Modelo Anexo 3).  

 

2. Levantamento bibliográfico das comunidades investigadas, por meio de arquivos 

históricos fornecidos pela própria Associação e de histórias da região, relatadas 

pelos depoentes envolvidos nos relatos, bem como consultas a anais das câmaras 

de municípios locais e sites sobre economia solidária; 

  

3. Com base nos cinco primeiros capítulos desta dissertação (referencial teórico), a 

pesquisadora elaborou um “Roteiro Geral de Perguntas”, constando questões 

inerentes a análises dos autores consultados, cujas abordagens, tinham significado 

para o estudo, remetendo a itens chaves para a compreensão dos objetivos 

propostos; 

 

4. Com base neste “Roteiro Geral de Perguntas”, a pesquisadora procedeu às 

entrevistas individuais, onde se buscou acrescentar, ou retirar, questionamentos, de 

acordo com a necessidade de cruzamento da biografia do depoente, com o objetivo 

da pesquisa. Tal procedimento favoreceu, a qualidade das entrevistas, pela própria 

relevância, de cada depoimento dentro dos objetivos do projeto de pesquisa; 

 

5. Durante a realização das entrevistas individuais, bem como durante as visitas 

realizadas, nas comunidades, utilizou-se o “Caderno de Campo”, que auxiliou a 

pesquisadora na documentação a cerca das percepções e considerações 

importantes para análise das considerações finais; 

 

6. As entrevistas foram gravadas e transcritas de forma literal, constituindo a 

primeira versão escrita do depoimento, o que significa que os depoimentos foram 

gravados de forma fiel, ao que foi falado, e esta fase chamada de “Transcrição 

Literal”, das entrevistas, chamou-se de “Relatos Ingênuos” (colocados em anexos). 

Para facilitar a leitura, das histórias de vidas, os relatos ingênuos foram literalizados 

pela autora.  

 



  

 

52 

7. A fase de “Literalização”, constitui a narrativa das histórias de vida, analisadas sob 

inspiração “fenomenológica”. Onde se propõe um retorno à “coisa mesma”, como um 

caminho que permite a compreensão da realidade em sua dinamicidade e a 

existência de um ser humano que é atribuidor de significados. Pelo método e pelo 

referencial teórico adotado, fenomenólogos (como Merleau-Ponty, por exemplo) 

serão utilizados como base para a trajetória da pesquisa: a trama existencial deve 

ser estudada (e compreendida) na situação vivida sem, porém, buscar relacionar 

fatos em termos causais, mas sim desvelá-los. 

 

Durante a análise fenomenológica dos dados, foram coletados com base na 

pesquisa-ação, que parte do princípio de que pesquisa e intervenção ocorrem 

concomitantemente como forma diferenciada de abordar um fenômeno; e com a 

técnica de história oral de vida, que permite buscar na fala dos sujeitos elementos 

que possibilitem um desvelar de sentidos.  

 

6.5 O que se pretende investigar 
 

Para o 1º Grupo de Pesquisa, que representa os empreendedores, que 

estão envolvidos diretamente com a Associação de Promoção Humana e Resgate 

da Cidadania. Centro de Formação Profissional Padre Léo. São famílias (homem e 

mulher), foram investigadas questões que visam atender o Objetivo Geral do 

presente trabalho, onde se busca compreender como ocorre o processo, 

denominado “Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu 

processo histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam 

atributos sociais e coletivos, favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos 

conceitos de solidariedade, no qual fazem parte desta categoria social econômica. 

Bem como, questões que abrangem os Objetivos Específicos, contemplando 

questões sobre: 

• A prática da solidariedade nestas comunidades; 

• Quais são as condições econômicas e sociais, que propiciam 

a prática da cooperação e da participação; 

• Quais são as influências do ensino e aprendizado, na lógica da 

solidariedade. 
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Para tanto esta investigação seguiu os seguintes questionamentos? 

 
2. Quem é o (a) cidadão (ã), que participa dos empreendimentos 

solidários? 

3. Como ocorreu o processo, e a trajetória profissional destes sujeitos? 

4. Quais foram às ampliações, que ocorreram nas condições de vida? 

5. Qual a participação em exercício de articulação da economia solidária, 

dentro e fora da comunidade? 

6. Quais foram às transformações, ocorridas na prática da Solidariedade? 

7. Qual a consciência, sobre a necessidade de participação, submissão, 

decisões, interesses e preocupações dos envolvidos, nos assuntos 

sobre economia solidária, dentro da comunidade. 

 
Para o 2º Grupo de Pesquisa: Que representa as cooperadas da 

comunidade Sacadura Cabral, pertencentes a Olho Vivo Cooperativa de Confecções 

e Costura de Santo André, foram investigadas questões visando atender o Objetivo 

Geral do presente trabalho, onde se busca compreender o processo de 

“Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu processo 

histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam atributos sociais 

e coletivos, favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos conceitos de 

solidariedade, no qual fazem parte desta categoria social econômica. Bem como, 

questões que abrangem os Objetivos Específicos, contemplando questões sobre: 

 

• A prática da solidariedade nesta comunidade; 

• A Funcionalidade prática e resultados da autogestão; 

• Quais são as condições econômicas e sociais, que propiciam 

a prática da cooperação e da participação; 

• Quais são as influências do ensino e aprendizado, na lógica da 

solidariedade. 
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Para tanto a investigação seguiu a seguinte subjetividade de 

questionamentos? 

 

1. Quem é a cooperada, da Cooperativa Olho Vivo? 

2. Como é a rotina de trabalho diário? 

3. Qual era a sua profissão, antes de trabalhar na cooperativa? 

4. O que mudou na sua vida, depois que começou a trabalhar na 

cooperativa? 

5. Como são discutidas as sugestões de melhorias na cooperativa? 

6. Qual a compreensão de solidariedade, entre as cooperadas? 

7. Existe o exercício de articulação sobre economia solidária, dentro e 

fora da comunidade? 

 

6.6 Técnica utilizada 

 
 

As técnicas utilizadas na presente pesquisa são: método fenomenológico, 

história oral de vida e diário de campo.  

 

6.6.1 História Oral de Vida 

 

A proposta de utilização da técnica de “História Oral”, se deu pela 

necessidade, de se conhecer os relatos vivenciados nas comunidades, como parte 

da compreensão de como vive na comunidade, a prática dos conceitos de 

“Economia Solidária”. Para tanto, se fez necessário está investigação comunitário, 

com o objetivo de compreender como ocorre o processo, denominado 

“Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu processo 

histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam atributos sociais 

e coletivos, favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos conceitos de 

solidariedade, no qual fazem parte desta categoria social econômica. 

 

A técnica de “História Oral” por ser uma prática de apreensão de narrativas, 

foi utilizado equipamento de gravação (Dados, voz), possibilitando documentar os 
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relatos de vida, promovendo a análise de processos sociais dos depoentes e 

facilitando o conhecimento do meio imediato. 

Esta técnica possibilita (MEYRY, 2002, apud FEITOSA, 2006). 

 
 
O uso sistemático do testemunho oral, esclarecendo trajetórias 
individuais, eventos ou processos que às vezes não têm como ser 
entendidos ou elucidados de outra forma [...] São histórias de 
movimentos sociais populares, de lutas cotidianas encobertas ou 
esquecidas, de versões menosprezadas, que permite inclusive que 
uma vertente da história oral se tenha constituído ligada à história dos 
excluídos, possibilitando ao pesquisador recupera seu objeto de 
estudo por intermédio da memória dos informantes, a instância da 
memória que se passa, necessariamente, a nortear as reflexões à 
cerca do fenômeno estudado. 

 
 

6.6.2 Diário de Campo 

 

O “Diário de Campo” trata-se de um caderno de anotações, que foi utilizado 

durante a etapa de pesquisa, onde se procurou anotar às impressões, as incertezas, 

os pressentimentos e abordadas pelos sujeitos da pesquisa, servindo de aporte as 

possíveis hipóteses relacionadas ao assunto. De caráter intimo da entrevistadora, 

possibilitou um diálogo freqüente e constante em relação ao projeto inicial, acerca 

das suas abordagens e impressões coletadas. Este instrumento contribuiu para 

documentar a trajetória da evolução do trabalho e os dados abordados neste diário, 

encontram-se documentados em Anexo deste trabalho. 

 

Segundo Meihy (2002, apud Feitosa, 2006), é essencial para o pesquisador 

ter o acompanhamento das entrevistas, assim como o registro da evolução de seu 

projeto, sendo que para isto, deve-se ter um caderno que funcione como “Diário de 

Campo”, onde o roteiro prático do projeto é arrolado, estando registrado neste: 

quando foram feitos os contatos, quais os estágios para se chegar à pessoa 

entrevistada, como correu a gravação e eventuais incidentes de percurso. 

 



  

 

56 

Figura 06 Pe Leo e as meninas da Creche 
Oleoduto. Fonte: Associação Padre Leo. 
2007. 

  

CAPITULO 7 - CONTEXTUALIZAÇÕES DAS BIOGRAFIAS 

 

O capitulo atual aborda o processo histórico, das comunidades investigadas, 

representadas pela Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania. 

Centro de Formação Profissional Padre Léo Comissari, e da Olho Vivo Cooperativa 

de Costura de Santo André, seguido dos respectivos relatos de vida, Literalizados 

pela autora. 

 

 

7.1 A ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA. 

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PADRE LÉO COMISSARI.  

 

O relato a seguir, aborda principalmente a pessoa do padre Léo Commissari, 

e o contexto do seu trabalho, destacando o seu modo particular de atuação, como 

missionário e empreendedor, na sua luta pelos empobrecidos.  

 
O Padre Léo Commissari 

 

O Associação de Promoção Humana e 

Resgate da Cidadania foi pensada e criada 

principalmente pela ação de Padre. Leo 

Commissari, (na época, em 1996 era 

Centro de Formação Profissional) 

missionário italiano pertencente à diocese 

de Imola/Itália, vindo ao Brasil com uma 

equipe missionária através do projeto de 

Igrejas Irmãs, Imola-Santo André (diocese 

do ABC Paulista). Devido ao seu brilhante 

empreendimento, é importante, neste momento, falar um pouco dele e de como sua 

idéia foi-se construindo e concretizando ao longo de mais de 25 anos. 
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Padre Léo era muito atencioso e preocupado com todos. Gostava de ajudar, 

para que cada um pudesse viver sua missão, mas dentro de um contexto e dinâmica 

de comunidade. Com os mais envolvidos, como catequistas, ministros e os 

componentes da equipe missionária, ele era muito exigente; mas com as pessoas 

sofridas, a quem ouvia com muita paciência e atenção, era muito compreensivo. 

Consigo mesmo era extremamente exigente e inquieto, sempre querendo se 

aproximar e identificar-se com o povo. Vestia-se de forma simples, usando tênis, 

calça jeans e camisetas brancas com desenhos e dizeres de compromisso social. 

Em ocasião do aniversário e datas comemorativas, as comunidades tinham muita 

segurança sobre qual presente lhe dar.  

 

Morou, quase sem interrupção, em barracos de favela. Morava sozinho no 

barraco quando, voltando para casa, foi assassinado em 21 de junho de 1998, em 

uma situação de fatalidade. 

 

Nasceu em Bubano - Itália, em 19 de abril de 1942, em plena Segunda 

Guerra Mundial. O pai dele foi um dos fundadores da confederação dos sindicatos 

em Imola, a CISL, ligada à igreja, e foi arrolado pelo fascismo nas campanhas 

militares italianas pela ocupação de colônias da África e depois na Segunda Guerra. 

Descendente de família religiosa, numerosa e camponesa, viveu a infância numa 

situação de pobreza.  

Sétimo de oito filhos ordenou-se sacerdote em 1969, como o irmão primogênito, que 

assim como ele quis ser missionário: o irmão na China, e ele, no Brasil. 

 

Sua formação religiosa, que se iniciou no seio de sua família, deu-se no 

contexto de profunda ligação com a vida e o trabalho. De fato, quando adolescente, 

trabalhou como empregado na Fiat. Sua fé se sustentou na visão de ser humano 

como ser integral, com várias dimensões que precisam ser vividas intensamente e 

contemporaneamente.  

 

Veio pela primeira vez ao Brasil em 1969, junto de um casal leigo, para 

Itapetininga, uma região no nordeste do Brasil chamada “Triângulo da fome”. Ali 

permaneceu seis anos com mais dois padres e um casal, vivendo em comunidade, 

dedicando-se ao trabalho pastoral na periferia da cidade. 
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O contato com os pobres lhe fez nascer o desejo de compartilhar a maneira 

de ser dos pobres, que se exprimiu também com a opção de um trabalho manual de 

caráter agrícola, para satisfazer, juntamente com os companheiros, as necessidades 

de sua comunidade familiar. Depois esta atividade transformou-se em cooperativa 

agrícola e, por conseguinte, em emprego para alguns jovens da área. 

 

Essa experiência terminou em 1976, e Padre Léo retornou à Itália com a 

intenção de voltar em missão ao Brasil, mas de uma forma mais articulada e com um 

projeto missionário diocesano com objetivos bem precisos para melhorar a vida 

daqueles que devem lutar quotidianamente contra dificuldades inauditas para 

sobreviver.   

 

Foi atrás de sua idéia e fez o possível para concretizá -la, envolveu os bispos 

da diocese de Imola e de Santo André, procurou apoios, envolveu congregações e 

procuraram seus companheiros de seminários para participar do projeto “Igrejas 

Irmãs”. 

Foi assim que, em 1979, ele veio novamente como missionário para o Brasil, mas 

com um projeto de igrejas irmãs, seguidas no ano vindouras por toda a equipe, 

composta por três padres diocesanos e cinco irmãs de cinco congregações 

diferentes. Só não pôde participar a componente leiga, porque o governo brasileiro 

não deu os vistos ao casal.  

 

Na promoção humana, três eram os objetivos da equipe: 1- Projeto Vida 

Nova, para mais de 1000 crianças, com atividades de reforço escolar e atividades 

lúdicas; 2- Uma farmácia e creche comunitária na favela; 3- Um projeto de formação 

profissional para iniciação dos jovens ao trabalho. 

 

O projeto Vida Nova foi uma ação educativa e de resgate social das crianças 

em situação de risco e das próprias educadoras. Com fundos coletados junto às 

comunidades da Itália, foram registradas em carteira, como monitoras educacionais, 

vinte e seis mulheres, a grande maioria entre dezoito e vinte e dois anos. Elas 

ganhavam um salário mínimo mais transporte. Quem quisesse recebia uma bolsa 

para pagar os estudos, sendo que doze cursaram e terminaram a faculdade que 
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escolheram livremente. O projeto iniciou em 1990 por um período de três anos, foi 

prorrogado por mais um ano e terminou em 1996, nas treze comunidades da 

paróquia, com quatro turmas por dia em dois períodos. Eram atendidas mais de mil 

pessoas, entre  crianças e adolescentes.  

 

As atividades se desenvolviam de segunda a quinta era de reforço escolar, 

complemento alimentar e acompanhamento na escola e nas famílias, com visitas 

periódicas. Às sextas-feiras, as educadoras se encontravam com a equipe de 

coordenação, composta pelo padre Léo, uma irmã e três educadoras, durante o dia 

inteiro.  Desenvolviam-se atividades de formação e organização, bem como a 

apresentação dos relatórios dos trabalhos desenvolvidos, suas dificuldades e 

avanços obtidos. No segundo período de três anos, o número de educadoras 

diminuiu para doze e, em conseqüência, reduziu-se o número de atendimentos. Por 

isso houve uma mudança na dinâmica do trabalho, o que possibilitou sua realização. 

As atividades passaram a ser desenvolvidas na rua, onde as crianças se 

encontravam e ali eram oferecidas oficinas pré-profissionalizantes.  

 

Ao final, deu-se por encerrado esse projeto por vários motivos, um dos quais 

foi a percepção de que precisava investir mais na formação dos adultos, para que 

eles mesmos pudessem prover as necessidades das crianças e melhorar suas 

condições de vida. Encontramos o desenvolvimento desta idéia na constituição da 

Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania, onde atualmente 

trabalham dois  daqueles educadores . 

 

A equipe missionária assim constituída era muito heterogênea, mas sua figura 

carismática destacava-se. Ela desenvolvia um papel de grande intermediação e 

coesão grupal, levando todos à reflexão e compreensão mútua. Padre Leo era um 

homem de muitos interesses e conseguia fazer sínteses fantásticas entre vários 

campos de atuação. Além de todo o trabalho pastoral de formação de comunidades, 

era coordenador das pastorais sociais da cidade e, antes de morrer, foi nomeado 

coordenador diocesano. Ministrava aulas de grego e de História do Povo de Israel 

para leigos, no Instituto de Teologia da Diocese de Santo André, que ajudou a 

fundar e estruturar. 
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Desde sua chegada, procurou estabelecer contato com o Senai para oferecer 

cursos de iniciação ao trabalho nos locais dos centros comunitários, o que depois, 

cerca de 16 anos mais tarde, daria vida ao projeto do Centro de Formação 

Profissional, que hoje leva o seu nome. 

 

Era, para a equipe, uma exigência do evangelho, vivida com naturalidade,  

interessar-se intensamente pelos problemas e momentos políticos que aconteciam 

no País; entender o que era a educação popular,  incentivar o nascimento e 

organização  das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base),  apoiar os grevistas do 

ABC, inclusive oferecendo os locais da paróquia para reuniões.  A equipe procurava 

estimular a organização popular para que se amenizassem os problemas. Padre Leo 

fazia uma síntese concreta entre sua vontade imensa de evangelizar e a 

necessidade de transformar a sociedade como centro de ação humana indissociável. 

A fé, sem ação, não fazia sentido. Era com esse argumento que procurava alertar o 

povo que ficava à mercê de fáceis pregadores; de religiões que não levavam a 

nenhum emprego e tornava as pessoas cada dias mais escravos da ignorância e da 

miséria.  

 

Em sua atuação de promoção humana, estimulava a estruturação de CEBs, 

Comunidades Eclesiais de Base, e das diversas pastorais, como a Pastoral da 

Criança, com forte compromisso social e aberto às necessidades dos demais 

segmentos sociais. Na urbanização das favelas, além de estimular incessantemente 

os fiéis, participava ativamente das reuniões e apoiava o Movimento Regional dos 

Favelados. Promoveu a fundação de vários clubes de mães, em particular o da 

favela do Parque, umas das mais antigas e grandes da cidade, onde conseguiu, na 

época do governo Montoro, vender o leite in natura diretamente às famílias, a um 

custo menor.  

 

Organizava visitas aos acampamentos do Movimento dos Sem-Terra, 

promovendo encontros de trocas de experiência além de ajuda concreta com coleta 

de roupas, alimentos e remédios. Houve um ano que, em conjunto com outras 

paróquias da diocese, coletava e levava periodicamente, sempre acompanhado de 

pessoas das comunidades, 200 kg de leite em pó, aos acampados de Yara, cidade 

do interior, distante 350 Km, na rodovia Castelo Branco. 
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Antes do surgimento do Mova em 1988, funcionavam com o voluntariado 

algumas salas de alfabetização de adultos na favela dos Cafezais. Depois de 

oficializado pela Prefeitura, em  todas as comunidades que dispunham de centro 

comunitário e educador disponível, foram abertas salas de alfabetização, que 

chegaram  ao número de vinte, com uma média de vinte e dois alunos em cada . A 

última sala foi fechada em 2003. 

 

Tinha consciência de seus limites e imperfeições, que lhe eram causa de 

sofrimento, mas acreditava que, em grupo, sempre se podia construir algo melhor 

numa dinâmica de contínua mutualidade e cooperação. Estes são valores que a 

educação popular, em particular, sob a influência direta de Paulo Freire, naquele 

início da década dos anos 80, procurava estimular, objetivando alcançar resultados 

positivos do processo educativo com os adultos, além do compromisso social e 

histórico de transformação da sociedade dos alunos e educandos. A convicção e fé 

de padre Léo, de serem os pobres os verdadeiros preferidos de Deus; os que 

movem a história porque não têm vida digna e querem tê-la; os que carregam os 

valores da fraternidade, igualdade e da luta contra as injustiças mostram como suas 

profundas motivações e seu conteúdo cultural estavam perfeitamente em sintonia 

com o momento histórico da  sociedade brasileira em transição. 

 

Foi natural sua identificação com os princípios da Teologia da Libertação 

porque já faziam parte de sua cultura. De fato, pregava que a diocese de Imola 

também poderia aprender com essa experiência de igrejas irmãs. A proposta e o 

alcance do projeto Igrejas Irmãs eram muito inovadores, e por vários aspectos 

“revolucionários” para a época. Realmente não havia, no mundo católico italiano da 

época, outras experiências missionárias desse tipo, que permitissem a constituição 

de uma casa religiosa com cinco religiosas de cinco congregações diferentes, cuja 

direção era eleita, mas que na prática era colegiada, atuando em vida comunitária 

com três padres diocesanos. Essa experiência teve uma autorização especial do 

Vaticano, para poder existir.  

 

Padre Léo, antes do projeto igrejas irmãs, trabalhou em comunidades pobres 

da Bahia, por cerca de 6 anos, assim já havia assimilado muitos aspectos da cultura 

brasileira. Essa fase funcionou como uma pré-inserção, quase uma incubação para 
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Figura. 07- Centro de Formação Profissional Pe Leo 
Commissari. Fonte: Associação Padre Leo. 2007. 
 

suas idéias e posturas futuras. Em parte, pode ajudar a entender a firmeza de suas 

posições e antecipação de idéias, que, compartilhadas e assumidas pela 

comunidade missionária, conseguiram envolver grupos de diferentes matizes e 

nacionalidades para uma proposta inovadora e de ações concretas, capazes de 

estimular uma promoção humana junto aos grupos. Mesmo nas comunidades 

italianas da região de Imola, as idéias da Teologia da Libertação transmitida através 

do projeto não criavam resistência porque elas fluíam de um compromisso social 

legítimo e coerente, reconhecido por todos, até das administrações municipais e 

sindicatos. 

 

A Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania 

 

A Associação de Promoção Humana e 

Resgate da Cidadania, mais conhecida 

como Centro de Formação Profissional 

Padre Léo Commissari (CFP), tem, como 

objetivo primordial, incluir os 

empobrecidos e marginalizados no 

convívio social, resgatando sua dignidade 

de “gente” através de uma formação 

integral, para que possam gerar renda 

e melhorar suas condições de vida, mostrando que é possível mudar, que é possível 

fazer diferente e criar uma sociedade mais sadia, justa e com paz.  A solidariedade é 

seu princípio norteador e está na origem deste projeto, que, desde o início, priorizou 

o intercâmbio  cultural e o encontro entre pessoas e grupos das comunidades da 

Itália e do Brasil. 

 

Toda a atuação da Associação está voltada para os empobrecidos, iniciando 

pela sua sede, que se encontra no começo da favela do oleoduto, uma das favelas e 

periferias mais violentas e abandonadas de São Bernardo do Campo. A Associação 

acredita que, educando, conscientizando o povo propiciando-lhe instrumentos de 

análise, autogestão e profissionalização, ele se tornará autor e condutor de sua vida 

e história. 
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A Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania foi criada pelo 

Projeto de Solidariedade Imola - São Bernardo, como fruto de atenção da equipe de 

padres e irmãs das paróquias São Geraldo Magella e Jesus de Nazaré, missionários 

de Imola, operantes na região periférica da cidade de São Bernardo do Campo. Em 

1980, começaram a animar uma atividade de promoção social e humana procurando 

soluções para os graves problemas sociais da realidade da periferia da cidade. 

Mergulhando ainda mais em um processo de Promoção Humana e Social, a equipe 

missionária percebeu que só seria possível combater a miséria e pobreza através de 

uma formação sólida, que permitisse às pessoas inserir-se no mercado de trabalho 

formal e informal, superando, assim, o estado de exclusão social, resgatando, então, 

sua dignidade e cidadania. 

 

A Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania está situada 

próximo à Rodovia Anchieta, no lado oposto ao da Volkswagen, na entrada da favela 

do Oleoduto, uma das favelas mais precárias de São Bernardo do Campo, à rua 

Padre Léo Commissari (idealizador do projeto, assassinado no dia 21/06/98, nas 

proximidades da Associação). É articulada em vários setores: industriais, civis, 

comerciais, artesanais, empreendedores, culturais, esportivos, de terapias holísticas 

e psicologia. 
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Figura. 08 - Favela do Montanhão – São Bernardo do 
Campo. Fonte Associação Padre Leo Comissari, 2007. 

A Associação iniciou em 1996 e, desde então, vem em um progressivo 

enraizamento no contexto sócio-econômico da região periférica atendida, tornando-

se um referencial de crescimento e desenvolvimento local. 

È interessante notar como a mudança 

na sua identificação marca a 

passagem de momentos de 

amadurecimento provocados por 

estímulos externos e por tomada de 

consciência dos educadores que dela 

participam. Na fase de elaboração do 

projeto  e até depois da morte do 

Padre Leo, falava-se em escola de 

formação profissionalizante. Com o 

tempo, ela passou a ser conhecida na 

região, mas sua identificação como escola a confundia como unidade do ensino 

estadual ou municipal, pois, no bairro onde se situa a Associação, encontra-se, 

também a EMEB - Padre Leo Commissari de ensino fundamental. Essa percepção 

levou a equipe a discutir, em várias reuniões do colegiado, a conveniência de mudar 

o nome para Centro de Formação Profissional Padre Leo Commissari. O nome do 

Padre Leo foi usado logo após sua morte de forma tão espontânea que parecia 

lógica e óbvia.  A passagem de “escola profissionalizante” para “Centro de formação 

profissional” foi importante porque sinalizou que era algo diferente de uma escola, 

mas que estava dentro do campo da formação profissional.  

 

Momento forte de discussão e de muito embate ocorreu durante a elaboração 

do estatuto, de como seria sua organização interna formal, que de alguma forma 

haveria de respeitar uma prática já consolidada de participação direta e ativa de 

todos os envolvidos. Em 1999, o então Centro de Formação Profissional passou a 

executar um Projeto de cooperação internacional, financiado pela Comunidade 

Européia, em parceria com a ONG italiana Movimento e Comitê de Solidariedade 

pró-São Bernardo, da região de Imola.   

 

A execução do mesmo levou a equipe a vários questionamentos, como, por 

exemplo, a necessidade de se constituir em associação com personalidade jurídica 
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própria e deixar de ser vinculada estruturalmente à paróquia. Essa discussão foi 

profunda porque colocava em questão a autonomia e certa independência da futura 

associação frente à coordenação paroquial. A solução de se criar uma associação 

com personalidade jurídica própria foi pressionada pela necessidade de poder 

apresentar projetos junto a agências financiadoras internacionais e nacionais, mas a 

discussão sobre o nome da associação revestiu-se mais de um embate sobre a 

identidade, a filosofia, objetiva e metodologia que ela assumiria, sem, contudo, 

perder suas origens e relações. 

 

Assim, a expressão Promoção Humana, contempla-se uma postura e ação 

que fazem parte do modus operandi  da equipe originária do projeto igrejas irmãs,  e 

a expressão Resgate da Cidadania abre espaço para uma atuação mais política e 

de transformação social que contempla os anseios e expectativas  dos mais radicais. 

Porém, em seus estatutos constitutivos, fica claro que o nome Centro de Formação 

Profissional Padre Léo Commissari permanece como segundo nome, mas que, na 

realidade, é assim que é mais conhecida a associação. 

 

Outro questionamento que surgiu ao longo destes últimos dois anos e que 

intensifica e qualifica a discussão como reflexão sobre a ação educativa que a 

Associação se propõe a realizar é a identificação de todos os operadores, 

especialmente os do corpo docente, que assume um papel de educador, mais 

próximo da visão e conceituação dada por Paulo Freire. De fato a nomenclatura 

mais usada, e que foi herdada pela parceria com o Senai, é a de instrutor ou 

monitor. Instrutor e monitor são dois vocábulos que contêm toda uma visão de 

educação tecnicista e reprodutivista. Esta se contrapõe aos objetivos e desejos da 

associação. Até mesmo no Senai está ocorrendo um movimento de reflexão sobre o 

entendimento e eficácia de sua formação para os jovens no atual momento histórico. 

Por outro lado, a nomenclatura que o SEBRAE propõe, de identificar os que 

ministram os cursos como facilitadores e os que os recebem como clientes, 

introduzem de forma subliminar os valores de coisificação e mercantilização da 

relação educativa, próprios do neoliberalismo, na medida em que cliente é um 

comprador de produtos e serviços, e o facilitador é uma mera figura intermediária 

entre os conteúdos a serem introjetados e os cérebros que, de forma mecânica, hão 

de retê-los.  Para a Associação, foi um desafio muito grande conseguir iniciar uma 
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parceria com o SEBRAE-SP e continuá-la com enriquecimento recíproco, sendo que 

ambas as partes tiveram de assumir novas posturas e aprender novas formas de 

colaboração. 

 

A Associação aprendeu a planejar com instrumentais de planejamento, 

monitoração e avaliação própria de uma empresa, e o SEBRAE aprendeu a adequar 

sua linguagem empresarial de concorrência, competitividade, finanças e 

administração para um público simples, em sua maioria, com pouca instrução 

escolar e dentro da ótica da economia solidária.  

 

Diante disso a Associação está promovendo um movimento de autocrítica e 

reflexão sobre suas ações na tentativa de aproximar cada vez mais a teoria da 

prática, também em seu modo de expressar conceitos, valores e práticas. No 

planejamento que ocorreu em 2006, discutiram-se as mudanças de linguagem, em 

particular aquela relacionada à identificação de todos os associados como 

educadores, independentemente da função que exerçam como problematizados a 

seguir no capitulo do quadro teórico. 

 

Em sua organização interna e funcionamento, a Associação procura se 

orientar com base no cooperativismo, (ocorrem reuniões de colegiado e de setores 

periodicamente) para que os educadores se sintam responsáveis, colaborem no 

planejamento e execução dos projetos, bem como na manutenção, divulgação, 

panfletagem e limpeza dos ambientes.  

 

Atualmente os cursos ministrados pelo Centro são: Informática Nível I, II, 

Programador Visual Basic, Manutenção e Montagem de micro, Padaria e Confeitaria 

básica e industrial, Marcenaria, Pedreiro, Vidraceiro e Hidráulico, Mecânica de auto, 

Eletricista Instalador Residencial, Corte e Costura, Moletom, Bordado à máquina, 

Pintura em tecido, Crochê, Artesanato, Cabeleireiro na área profissionalizante. Para 

a formação empreendedora, cooperativista e solidária, são ministrados cursos de 

cidadania, administração, marketing e finanças. No âmbito cultural, em latu-sensu, 

ministram-se cursos de: Inglês, Espanhol, Italiano, Dança (Balé), Dança de Salão, 

Capoeira, Yoga, Teatro e Música. Finalmente, para a  saúde, oferecem-se  

Atendimento Psicológico e terapias holísticas. 
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Para desenvolver suas atividades desde o início, teve como seu parceiro o 

SENAI, que certifica seus cursos profissionalizantes; e atualmente firmou parceria 

também com o SEBRAE e o Banco do Povo Solidário, com sede em Santo André.  

No exterior, conta com o apoio do Comitê de Solidariedade, com sede em Imola, 

bem como com a ONG de cooperação italiana Movimondo, com sede em Roma. 

 

Suas atividades centram-se em um processo circular de educação que visa 

explicitar as várias dimensões humanas em diferentes momentos da vida. 

Em 1996, a Associação iniciou suas atividades 

de formação técnico-profissionalizante junto ao 

SENAI, mas com uma visão de 

conscientização, portanto cada curso tem 

formação em cidadania. A equipe que iniciou 

esse projeto era oriunda de experiência 

heterogênea, mas com uma vivência de 

comunidade de base, sem muita experiência 

em projetos de formação profissionalizante. 

Tudo estava para construir, sendo que não 

havia modelos a serem seguidos dentro dos 

objetivos que se pretendiam alcançar. Sem 

dúvida, o desemprego era o que mais se queria 

atacar. Imaginou-se, de início, que a formação 

técnica e profissionalizante seria o que mais ajudaria a enfrentar o problema. 

  

Porém, nos últimos anos da década de 90, o desemprego na região alcançou 

níveis assustadores, e a Associação foi cobrada por ex-alunos para repensar sua 

formação. De fato a possibilidade de encontrar emprego formal nas empresas 

tornou-se quase uma ilusão, pois a oferta de emprego formal havia praticamente 

desaparecido para a maioria dos desempregados. 

 

Em menos de três anos de atuação, o Centro percebeu que a formação 

oferecida com o respectivo certificado do Senai, válido em todo o território nacional, 

tornou-se algo ineficaz e, para muitos, era motivo de frustração, uma vez que, 

Rede de Economia Solidária 
e Alternativa do ABC 

Luta Contra a Pobreza e Resgate da 
Dignidade Humana 

Grupo De Geração De Renda 

Associação de Promoção Humana 
e Resgate da Cidadania 

Figura 09 - Processo Circular da Ação da 
Associação. Associação Padre Leo 
Comissari. 
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consciente de ter mais capacidade para o trabalho, não via possibilidade nenhuma 

de poder usufruir o novo aprendizado. Os ex-alunos indiretamente questionavam o 

porquê de a Associação ministrar cursos e dar formação a tantos alunos se depois 

eles não encontravam emprego. A equipe resolveu então investir rapidamente na 

outra linha de ação que estava dentro dos objetivos da entidade, mas que, por falta 

de recursos humanos, até então não se viabilizara: a da formação de grupos de 

cooperativas. Na época, ainda não se falava em economia solidária. 

 

Através da aprovação de alguns projetos de cooperação internacional, 

estruturou, em 2002, uma equipe interdisciplinar formada por cinco pessoas de 

formação acadêmica, com a tarefa especifica de estimular a formação e/ou fortalecer 

grupos de geração de renda alternativa sobre os princípios do cooperativismo e da 

economia solidária, formais ou informais. 

 

A equipe identificada como GAES - Grupo de Apoio à Economia Solidária - 

passou inicialmente por um processo de formação específico, que lhe possibilitou 

atuar na Associação como elo de todas as atividades do mesmo. Sua presença nas 

aulas de cidadania estimulava os alunos a pensar em outras possibilidades de gerar 

renda assumindo os riscos de uma atividade econômica autônoma, mas com uma 

assessoria e possibilidade de acessar o crédito solidário. 

 

Para alcançar seu objetivo, a associação trabalha dentro de um processo 

circular. Na primeira etapa, oferece uma formação técnica profissionalizante, através 

de convênio com o Senai. Simultânea e intercaladamente ocorrem encontros de 

formação em cidadania, que estimulam a problematização da realidade, do motivo 

pelo qual ela é assim e se é possível mudá-la. No segundo momento, para quem 

deseja continuar uma formação empreendedora, com vistas a iniciar um próprio 

negócio ou melhorar o que já tem, é oferecida uma formação de marketing, gestão, 

administração, entre outras, em convênio com o Sebrae. 

 

Enfim, a quem solicitar recursos econômicos para iniciar ou ampliar seu 

empreendimento, é oferecida a possibilidade de acesso ao crédito solidário, através 

da associação ao Banco do Povo – Crédito Solidário. O GAES é quem movimenta 
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todo esse processo circular, monitorando e estimulando os alunos desde sua 

entrada nos cursos técnicos. 

 

Ao final desse processo, realmente os alunos, através do desenvolvimento de 

uma atividade econômica, conseguem gerar mais renda e assim podem terminar de 

construir ou ampliar sua moradia, ter uma alimentação melhor, ou assinar um 

convênio médico, entre outras possibilidades. A essa altura, fecha-se a primeira 

etapa do processo circular, uma vez que o desenvolvimento econômico transforma-

se ao mesmo tempo em desenvolvimento humano, alcançando-se plenamente o 

objetivo.  

 

Entretanto é preciso intensificá-lo. Na seqüência, estimulam-se os grupos a se 

articularem em rede para poderem reproduzir os mesmos benefícios de forma 

coletiva e integrada, em que cada um se torne produtor, prestador de serviços  e 

consumidor  ao mesmo tempo. 
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Figura 10. Emissão do Primeiro Crédito 
Solidário. Fonte. Associação Padre Leo 
Comissari 

 A Rede em fase de construção baseia-se em treze princípios que abrangem 

o respeito aos direitos humanos contra a exploração do trabalho infantil, o respeito 

ao meio ambiente, aos direitos do consumidor; e comprometem a todos com a 

participação e respeito às decisões dos grupos. 

 

Em síntese o objetivo da Associação é 

alcançado de forma circular, iniciando-se 

com uma formação técnico-

profissionalizante, em convênio com o Senai. 

Na seqüência, é oferecida uma formação 

empreendedora com o Sebrae. Enfim quem 

precisa pode ter acesso ao crédito solidário 

no Banco do Povo. O resultado concreto é a 

criação de renda, que se reverte 

diretamente em uma melhora de condições e desenvolvimento humano.  

 

Todo esse processo é acionado e sustentado pelo GAES, que alimenta, 

através da formação em cidadania, o resgate pessoal e individual, propondo, enfim, 

a todos os grupos assim criados uma articulação em rede para repetir os benefícios 

de forma integrada e articulada. 

 

A Associação articula, no mesmo espaço, uma proposta cultural, com vistas a 

estimular outras dimensões do ser humano no contexto de periferia e favela. Ela 

oferece cursos de dança clássica para crianças e adolescentes, música, teatro, 

dança de salão, yoga, capoeira, projeção de filmes educativos; cursos de idiomas, 

italiano, espanhol e inglês para todas as idades; proporciona atendimento 

psicológico e de terapias holísticas; e administra uma creche comunitária em 

convênio com a municipalidade dentro da mesma favela onde está situado. 
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7.1.1 Relatos das Histórias de Vida 
 
 

Os relatos a seguir, foram documentados a partir de entrevistas gravadas, no 

próprio local do empreendimento, orientado por meio de um roteiro de perguntas, 

cujo objetivo é ampliar o conhecimento sobre os acontecimentos e conjunturas, 

vividas pelos entrevistados, visando investigar “Como os entrevistados viam e vêem 

o tema em questão”, contribuindo cada qual, com o seu papel e experiência no qual 

ocupava, ou ocupa no contexto histórico.  

 

7.1.1.1 Empreendedora V.S.C.T. 
 
V.S.C.T é proprietária do Armarinho Yasmin, desde 2004, tem 25 anos, e sua 

formação é 2º grau completo. Além de trabalhar no armarinho, também participa da 

Rede de Economia Solidária.  

 

1ª entrevista: 04/06/2007 

 

Literalização 

 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco 

da sua história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu quem são 

seus pais, como foi a sua infância? 

 

V.S.C.T. - Eu nasci em Espinosa, Minas Gerais, lembro pouco da minha infância, o 

que me lembro é somente o que aconteceu depois dos seis anos de idade. 

Morávamos de favor, na casa do meu tio, aqui na vila São José, em São Bernardo 

do Campo. Nesta época, meu pai trabalhava de pedreiro e lutou muito para comprar 

um terreninho aqui no bairro do Montanhão, na rua Padre Léo Comissari.   

Era um pequeno barraco, “humilde mesmo”, e todos nós viemos morar aqui, eu 

estava nesta fase com 7 anos de idade. 
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É complicado falar nisso, (emoção), junto com o barraquinho, o meu fez um barzinho 

e eu ajudava ele cuidar. A minha mãe, que trabalhava na Volkswagen, como auxiliar 

de limpeza, foi demitida, e com o dinheiro da indenização, ajudou meu pai a construir 

este barraquinho.  Morávamos neste barraco, meu irmão que na época tinha 14 

anos, eu tinha 8 anos, minha irmã de 4 e o caçula com 2 anos. Aí, até passo o 

tempo ele conseguiu construir, quando tinha 13 anos comecei a namorar meu 

marido, e com 16 nos casamos. 

 

L.C – Como era o relacionamento com teus pais, era bom, era uma vida difícil, 

era complicado? 

V.S.C.T. - Eu comecei a trabalhar na verdade, com nove anos, na casa da minha tia, 

na vila São José, de empregada doméstica. Quando fiz 10 anos, fui trabalhar em 

uma floricultura, trabalhei durante cinco anos lá, de florista. Trabalhei muito lá, eu 

tinha uma vida muito difícil, mas o meu pai nunca deixou faltar nada para gente. Meu 

pai era muito responsável.   

 

Quando completei 16 anos, a situação ficou um pouco difícil, meu pai ficou 

desempregado quase três anos, nesta época a minha mãe fazia serviços 

comunitários para igreja do Padre Léo, até hoje ela faz. E graças à ajuda da igreja 

do Padre Léo, não passamos necessidade, porque se não tínhamos passado fome.  

 

L.C. - Que tipo de coisas que conseguiram na associação Padre Léo? 

V. S.C.T: De tudo, principalmente, a cesta básica, e ajuda financeira. Meu pai ficou 

três anos desempregados, sem fazer nada, sem fazer nenhum um bico, ele nunca 

tinha passado por isso. 

 

L. C. – Como foi a sua trajetória profissional, como chegou até o comércio? 
V.S.C.T - Eu trabalhava na floricultura, na verdade comecei a trabalhar nesta 

floricultura. 

 

L.C. – Com quantos anos, você começou a trabalhar lá? 

V.S.C.T. – Comecei a trabalhar em uma floricultura com 10 anos, e fiquei lá até os 

15 anos. Mas também, fazia outras coisas, como bolo, e vendia tudo na escola. Com 
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este trabalho, eu conseguia meu próprio dinheiro, e comprava as minhas coisas, de 

forma que não precisava do dinheiro dos meus pais.  

 

Com 15 anos fui trabalhar na empresa White Life, como revendedora de produtos de 

beleza. Fui promovida, para gerente de venda, e estava ganhando muito bem. 

As pessoas desta empresa (White Life), tinham inveja de mim, por causa no meu 

salário e não se conformavam, com a minha habilidade em vendas. Cheguei a 

ganhar até três mil reais, nesta empresa. Acabei ficando com depressão, e resolvi 

ficar em casa, também estava grávida nesta época, e não tinha condições de 

continuar trabalhando.  

 

Quando a minha filha Yasmin nasceu, comecei a trabalhar novamente. Comecei a 

fazer em casa ovos de páscoa, cestas de café da manha. Fiz os cursos de lingerie e 

panificação no Padre Léo. Cheguei, cheguei a fazer lingerie e parei. Aprendi a fazer 

arranjos florais, e cestas de café da manhã, com uma amiga e fui me virando com 

isto, também fazia bolo, tortas e bingo. Aos 17 anos, a empresa Star Bit, me chamou 

para trabalhar de operadora de telemarketing. Trabalhei três anos e fiquei afastada 2 

anos, desta empresa, foi quando engravidei do meu 2º filho.  

 

L.C. – Você tem quantos filhos? 

V.S.C.T – Dois, a Yasmin que vai fazer oito anos, e o menor tem três anos. [...] 

 

L.C. O teu esposo faz o que? 

V.S.C.T O meu marido hoje, é operador de retorno, na Paulicéia, antes ele era 

tapeceiro. Ele trabalhou cinco anos em uma empresa e, até hoje não recebeu nada 

pelo tempo de serviço. Tudo o que conseguimos, foi com muito trabalho mesmo.  

 

L.C. - Como chegou no empreendimento: Armarinho Yasmin? 

V.S.C.T – Foi através de um convite na minha mãe, para sermos sócias. Então, eu 

falei para meu marido: “Acho, que eu vou montar um negócio”. Meu marido estava 

mexendo com o terreno, que hoje é o armarinho Yasmin, na época não tinha nada 

neste terreno, era um morro, tinha dois barracos, e não tinha asfalto. 
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O relacionamento na casa da minha mãe não estava indo bem, quando eu tive a 

idéia de comprar um terreno, para mim e meu marido [...]. Compramos um terreno 

com a entrada de 700 reais, emprestado de um amigo do meu marido, e, mais 800 

reais de material de construção, o restante, quatro mil e quinhentos reais, 

conseguimos parcelar e pagar tudo direitinho, mês a mês.  

 

Pouco tempo depois, falei para meu marido: “Acho que eu vou montar uma coisa lá 

na casa da minha mãe”. Meu marido falou assim: ”Valquiria, mas você vai mexer 

com isto?” Eu respondi:  “Claro, que eu vou, vou sim, vou entrar como sócia da 

minha mãe, e a gente abre este negócio”. 

 

Durante esta trajetória, eu não tinha nada, não tinha nenhum centavo, aí meu marido 

falou: “Como você vai montar um negócio, sem dinheiro?”. “Então eu respondi: Mas, 

me falaram que tem um banco do povo (Associação Padre Léo) que ajudo então eu 

vou lá”. [...]. Peguei emprestados 500 reais na Associação Padre Léo, e os outros, 

quinhentos reais, peguei emprestado com meu irmão, isto foi em 2002.   

 

Com este dinheiro comprei material de trabalho, reformei o local e paguei as contas 

de telefone da minha mãe, que estavam atrasadas. Ganhei dinheiro fazendo cestas 

de café da manhã, nos dias das mães, e no dia dos namorados. Sendo que, dos mil 

reais emprestados, renderam três mil reais. Todo este dinheiro, não foi usado para 

coisas pessoais, guardei tudo para investir na lojinha, que hoje é o armarinho 

Yasmin. Como a minha mãe, não entendia que tínhamos que investir no negócio, ela 

me pediu para fechar a lojinha, que ficava na casa dela. Então eu falei: “O que eu 

faço, meu Deus do Céu, eu não vou fechar, não vou destruir o que eu já consegui”.  

Então, com o dinheiro que consegui guardar e com ajuda do meu marido, que 

também trabalha, mais o dinheiro que guardava da empresa Star Bit, no qual estava 

afastada, construímos uma pequena loja aqui, neste local, que hoje é o armarinho 

Yasmin [...]. Naquela época tinha pouca mercadoria [...] e conforme foi girando o 

dinheiro da lojinha, comprei as prateleiras, comprei o freezer, a máquina de xerox e 

o computador. Tudo foi melhorando, e hoje já posso fazer retirada, para ajudar na 

reforma e ampliação da casa. Estes dias uma funcionária, falou: “Que eu deixo a 

lojinha sem dinheiro”. Porque tudo o que preciso eu pego do dinheiro da lojinha [...], 

mas sempre deixo a loja estabilizada novamente.  
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L.C. - O que mudou na sua vida, com este empreendimento? 

V.S.C.T. - Tudo está diferente na minha vida. Eu tenho orgulho de mim mesma. Às 

vezes me olho, e falo: “Meu Deus, como eu consegui a minha casa, e meu 

comércio?” E se analisarmos todos os fatores, não tínhamos como chegar aonde 

chegamos, e eu não vejo explicação para isto [...] As vezes reclamo, mas penso:  

“Meu Deus do céu, eu to reclamando do quê? Eu não tenho do que reclamar? Eu 

passeio todo final de semana, eu ajudo o meu marido  em muita coisa” [...]. 

 

Hoje tenho 2 funcionárias que me ajudam, e não gosto que me chamem de patroa, 

porque eu não pago salário mínimo para elas, e se pudesse pagaria [...].  

 

L.C. - Você passeia o que mais você faz da sua vida? 

V.S.C.T. - Passeio, direto, todo final de semana .  

 

“Mas o meu dinheiro, não da para me divertir muito, porque eu tenho que pagar 

muitas coisas aqui em casa [...].” 

 

Quando preciso de um dinheiro extra, eu faço ovos de páscoa e ainda pago uma 

ajudante, tudo isto para não tirar o dinheiro do armarinho Yasmin.  

 

 

L.C. - Você participa da Comissão de Selo e Ética, da Associação Padre Léo?  

V.S.C.T - Sim, participo. 

 

L.C. – Em qual função? 

V.S.C.T – Eu não tenho certeza da minha função ainda, porque ainda não decorei o 

nome dela.  

 

V.S.T (Agente da Associação Padre Léo) – A rede está dividida em várias funções, 

ela (entrevistadora) quer saber qual a sua função na rede de economia solidária? 

 

V.S.C.T – Acho que é no Marketing, que vergonha, por não saber, qual a minha 

função.  
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L.C. – Você tem participado das reuniões? 

V.S.T.C. - Eu participo das reuniões. 

 

L.C. – Você já tem algum selo de qualidade da economia solidária? 

V.S.T.C - Ainda não tenho o selo, porque está sendo priorizada, para iniciar com as 

pessoas que estão mais tempo na rede de economia solidária.  

 

L.C. – Fale um pouco desta comissão, o que conhece dela? 

V.S.T.C. – Acredito que só consegui chegar até aqui, porque tive ajuda da 

Associação Padre Léo, principalmente pela ajuda administrativa, que tenho no meu 

negócio, porque eu não tenho conhecimento para gerir o meu negócio. Na 

Associação o pessoal fala, para mim: “Valquiria você não pode tirar dinheiro da 

lojinha, olha você ta devendo mais do que você ganha”. Então estas informações, 

ajudam à gente compreender melhor como poupar e investir no próprio negócio e 

isto ajudam a gente crescer.  

 

L.C. – Qual informação que recebe na Associação Padre Léo, em termos de 

investimento, como aplica seu dinheiro, como é um fundo fixo de caixa? 

V.S.T.C. – Nesta reunião, nós falamos da formação da Rede de economia solidária. 

Como nós, comerciantes podemos nos ajudar, que precisamos comprar em 

conjunto. Porque precisamos dar exemplo, para outras pessoas seguirem. Eu vou às 

reuniões e falo tudo o que penso.  

 

L.C. Com relação a que? 

V.S.C.T Todas as informações em geral, sobre o meu negócio, eu recebo da  

Associação. 

 

V.S.T. (É, agente do grupo de apoio da Economia Solidária – GAES, da 

Associação Padre Léo, e está presente na entrevista) – “O trabalho do GAES, é 

um trabalho de acompanhamento, visitas e assessoria aos grupos que estão dentro 

da rede”. Acompanhar a rede de um modo geral. E qual o trabalho das comissões? 

“É você envolver as pessoas que estão na rede, para que elas possam juntas, 

construir benefícios para todos”. Por exemplo: a equipe de marketing vai divulgar 

não só o empreendimento da Valquiria, ou do pessoal que está na comissão, a 
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gente tem que criar uma forma de divulgar a rede, porque se eu divulgo a rede, 

estou divulgando todos os empreendedores, estou divulgando esta idéia. Aí você 

traz novas pessoas, fortalece a rede, e automaticamente está fortalecendo o grupo. 

 

L.C. - Perguntou para o V.S.T (agente do GAES – Grupo de Apoio a Economia 

Solidária da Associação Padre Léo): - A Valquiria (Armarinho Yasmin) faz este 

trabalho de divulgação na Rede de economias solidária? 

 V.S.T. (Agente do GAES) - A Valquiria (Armarinhos Yasmin) está trabalhando na 

comissão de selo e ética. Como trabalha a comissão de selo e ética é justamente o 

que? Nós nos reunimos como comissão, e pautamos 13 princípios, deste 13 

princípios, quais destes princípios que o empreendedor está seguindo, e os que não 

estão sendo seguidos, porque não esta sendo seguidos, não num caráter de 

fiscalização, mas num processo educativo, da pessoa se perceber né? Onde ela não 

está seguindo, o que ela esta seguindo, e se ela não está seguindo, porque não faz 

parte da rede ainda, ou não faz nenhum empreendimento. Mas é um trabalho de 

autopercepção e ai vai da comissão, que trabalha pautado nos 13 princípios, que é 

garantir o que? A qualidade do empreendimento, o valor da economia solidária. 

L.C. - Qual a sua consciência sobre economia solidária e qual a importância 

disso para a comunidade? 

V.S.C.T – Com relação à Rede de Economia Solidária, “eu compreendo que nós, do 

bairro temos que nos ajudar, comprando aqui mesmo, dentro do bairro, porque desta 

forma estaremos ajudando a própria rede”.  

 

L.C. - Você acha, que está filosofia da Rede é real, pode acontecer, é 

importante na vida de vocês? 

V.S.C.T – Eu acho que é possível a rede de economia solidária, porque eu já 

comecei a compreender como funciona, e já estou fazendo. Mas eu tenho 

consciência, que tenho que mudar 90% do meu comportamento, porque sei, que 

ainda não faço as coisas de forma correta, e acabo comprando fora [...]. 

 

“Eu como faço parte da comissão de Selo e Ética, da Associação Padre Léo, e tenho que 

dar primeiro exemplo, me conscientizar sobre está idéia primeiro, para depois tentar passar 

esta idéia para os outros comerciantes, e isto eu sei falar, mais ainda não faço”. 
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L.C. -Quais os cursos que fez na Associação Padre Léo? 

V.S.C.T. – Todos os cursos que fiz, foram muito bons, por exemplo, fiz de lingerie, 

panificação e administração do SEBRAE. 

 

L.C. - Que tipo de consciência gerou em você, com os cursos de 

profissionalização, como empreendedora? 

V.S.C.T – Com os cursos que fiz na Associação Padre Léo, eu aprendi a ser mais 

solidária, com o próximo. Eu era muito egoísta, e queria tudo para mim. Hoje eu sei 

repartir, com as minhas funcionárias, o meu lucro e ajudar o meu marido nas coisas 

de casa[...] Também estou aprendendo a não pechinchar mais, porque isto não é 

bom, porque também sou comerciante e não gosto que façam isto comigo. 

Acredito que é através da mudança do nosso comportamento, para melhor, 

podemos ser exemplos para outros, podemos ser agentes de mudança.   

 

7.1.1.2 Empreendedor A.J.A. 
 
 

Literalização 

 

A J. A. É proprietário do mercado e adega São Jorge, desde 1988, tem 56 anos, e 

sua formação é 4ª série do 1º grau. Além de proprietária do mercado, é pintor. 

 

1ª entrevista: 04/06/2007 

 

L.C. – Fale sobre a sua história de vida, onde nasceu, como foi a sua vida? 

A. J. A - Eu nasci no municio de Condeúba, na Bahia, a minha vida começou na 

roça, porque quando fiz 10 anos, já ajudava meu pai na roça. Nós éramos muito 

pobres [...] Meu pai foi casado duas vezes, e teve trinta e três filhos de três 

mulheres.  

 

Todos os meus irmãos foram criados na roça, e muitos morreram, da mina mãe 

morreu 10 e da outra esposa morreram apenas 2 filhos. Eu acho, que hoje morre 

menos crianças, porque o governo ajuda mais. Eu penso que o País está melhor 

hoje. 
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Quando completei 18 anos, fui para o Paraná, morar com a minha irmã. Fiquei vários 

anos da minha vida, trabalhando na roça entre um lugar e outro. Quando percebi 

que nada dava certo para mim. Então resolvi tentar a vida, aqui em São Paulo. Vim 

morar em Santos, na praia Grande, onde trabalhei na construção civil. Também não 

deu certo [...], quando o meu pai me orientou, para vir para São Bernardo do Campo, 

em São Paulo. 

Quando cheguei aqui em São Bernardo do Campo, trabalhei em vários lugares, em 

serviços ruins e que pagavam muito mal, era tudo muito difícil naquele tempo. Todo 

o trabalho era manual, não tinha tecnologia [...]. Estava sempre voltando para Bahia, 

quando percebi finalmente, que eu era explorado, porque a forma de pagamento não 

era por hora trabalhada, e sim pelo relógio do tempo, ou seja, quando o sol nascia e 

se punha, era desta forma que recebíamos pelo nosso trabalho. Voltei para São 

Paulo, e consegui trabalho na Brastemp, onde trabalhei por 14 anos. 

 

L.C. – Você fazia o que  na Brastemp? 

A J. A -Comecei de ajudante, e, quando sai de lá já era pintor. Eu participava das 

greves em 85, até que me mandaram embora. Mas eu peguei, o dinheiro da 

indenização e montei um bazar, mas não tive sorte, porque os ladrões roubaram 

tudo de noite. Então, eu fui trabalhar na Volkswagen, e fui mandado embora também 

[....], consegui colocar alguma mercadoria para vender aqui na minha casa, que já  

era um comércio na época, e também vendia roupa na rua. Desde que saí da 

Volkswagen, nunca mais trabalhei registrado.  

Tentei uma sociedade de bebidas, com meu irmão, aqui mesmo no meu comércio 

[...], ele e minha mulher tomavam conta, mas não deu certo, e acabei ficando cheio 

de dívidas, e não agüentei mais e falei: “Não tem condições, de continuar nossa 

sociedade, porque vou acabar perdendo a minha casa”. Acabei perdendo a minha 

perua (Kombi), para o mercado atacadista, para pagamento de dívida. Quem me 

ajudou nesta época, foi o meu amigo Meirelles, porque todos me abandonaram, 

inclusive minha família.  

 

L.C. Como você conheceu a Associação Padre Léo? 

A J. A – Foi indicação de um rapaz, que me falou: “Você vai à Associação Padre 

Léo, faz um curso com eles, que eles te emprestam um dinheiro”. .  
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Quando conheci a Marina, que é Agente do GAES - Grupo de Apoio a Economia 

Solidária da Associação Padre Léo, eu falei para ela: “Isso aqui não tem mais jeito, 

aqui não tem mais remédio”, porque era tudo feio, era diferente do que é hoje, não 

tinha nada. 

Foi com a ajuda da Associação Padre Léo, que consegui um empréstimo de mil 

reais, e fui levando a minha vida [...] e as coisas foram melhorando. Está difícil, mais 

acho que já teve mais difícil ainda, porque está dando para viver.  

 

L.C. – O que mudou a sua vida, para melhor?  

A. J. A – A minha vida não mudou nada, continua tudo a mesma coisa [...] Mas eu 

falo para minha mulher, que o que aconteceu aqui, no meu comércio: “Foi um 

milagre de Deus”. Porque tudo o que precisamos, nós tiramos daqui do comercio, e 

não tem como isto acontecer. Então eu sou feliz, porque tenho minha família, e me 

dou bem com eles, todos são trabalhadores, tenho saúde, e acredito em Deus: 

“Então eu sou feliz”.  

 

L. C. O senhor tem carro, costuma viajar, tem assistência médica? 

A J. A – Tenho carro, assistência médica, mas não viajo, porque não sobra dinheiro. 

A perua que eu tenho, consegui com a ajuda de uma pessoa que considero muito 

meu amigo, porque me ajudou pagar, com o meu próprio trabalho.  Eu não tenho 

nada, porque o que eu tenho, é da minha mulher e dos meus filhos. Aqui é apenas a 

minha morada e onde trabalho.  

 

L.C. - O que é felicidade para o senhor? 

A J. A – É ter saúde, Deus no coração e minha família [...] porque o mundo está 

muito difícil e não é fácil educar os filhos na faculdade, e graças a Deus eu estou 

conseguindo.  

 

L.C. - A felicidade não tem nada a ver com bens materiais? 

A J. A – Não, a felicidade para mim é a família estar bem, porque você estando bem 

com a família, dinheiro você ganha. Da onde eu vim, até hoje, eu devo ficar feliz, 

com tudo que consegui. E se vier mais alguma coisa, tudo bem, se não esta bom 

assim. 
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L.C. - Você acha que a sua vida mudou muito? 

A J. A – Sim a minha vida mudou muito, porque de onde eu vim, não tinha 

condições de sobrevivência, morria-se de fome, não tinha trabalho, era uma 

exploração.  

Veja, tudo o que consegui hoje, tenho um comércio, meus filhos são estudados, 

todos tem faculdade. E eu, não teria condições de conseguir tudo isto, porque eu 

não tenho nenhum estudo, sou velho e não consigo mais arrumar emprego. E se eu 

fosse arrumar um emprego, ninguém iria me pagar, o que eu ganho aqui. Eu e 

minha esposa, não temos estudo, mas sabemos nos virar.  

 

“Tudo o que eu tenho, preciso agradecer a Deus, pela fé que eu tenho em Deus, e 

sei que ele me ajuda, então eu sou feliz”. 

 

L.C. - Você participa da rede de economia solidária? 

A J. A - Participo, desde que começou, é muito legal, passei a conhecer mais 

pessoas, e todos são muito legal. 

 

“Eles são para mim, como uma família, e nós se damos muito bem”. 

 

L.C. – O que você conversa nesta reunião?  

A J. A – Eu gostaria de estar sendo mais bem avaliado, pela Comissão de Sele e 

Ética, mas creio que isto vai acontecer mais para frente.  

 

“Acho que os pobres são muito desunidos, a gente convida o comércio para ir à 

reunião e eles não vão”. 

 

“Olha o meu sonho, era que todo mundo comprasse uma compra grande, porque 

além de sair mais barato para todos, iria ajudar os comerciantes” 
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Eu tenho um mercado e poderia fazer uma compra grande, mas ninguém se 

interessa, e ninguém vai à reunião.   

 

“Acho que eles não acreditam na Rede de Economia Solidária”. 

 

Estamos sendo dominados pelos grandes supermercados, e estamos correndo o 

risco de ser extintos e ninguém faz nada [...]. “Se nós comerciantes, não se unirem, 

nós vamos sumir”.  

 

L.C. – Esta faltando integridade entre as pessoas, está consciência de que 

precisam de união? 

A J. A – Falta à consciência de união, que temos que comprar um do outro, de 

comprar no comércio do outro. Eu pratico isto, e não aceito comprar de outras 

pessoas, só compro no bairro. Faço isto para ajudar a rede de economia solidária, e 

se todos nós pensarmos deste jeito, nós vamos crescer: “Então, estarei realizando o 

meu sonho”. Eu não estou pensando em mim, estou pensando como os outros 

podem crescer.  

 

L.C. - O que é economia solidária para o senhor? 

A J. A - Eu acho uma coisa boa, mas eu preciso fazer um curso sobre isto. 

 

“Eu penso que economia solidária é a união do povo, e sempre defendi isto”. 

 

Já fiz greve, mas não me considero grevista, sou uma pessoa que brigo pelos meus 

interesses, todos nós temos este direito [...] “Quando não tinha pão para comer [...], 

mesmo assim sobrevivíamos hoje nós temos como sobreviver, porque então não 

lutar mais, afinal eu acha que no Brasil, hoje se tem menos fome” 

 

L.C. - Foi na Brastemp que o senhor participou das greves, faz tempo? 

A. J. A – Faz 28 anos que fiz as greves, mais é o seguinte: 

 

“Eu não me arrependo de nada, eu penso que ajudei o Brasil, e infelizmente, as 

coisas aqui, só funcionam quando se faz greve”. 
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7.1.1.3 Empreendedor J.V.Q. 
 
 
Literalização 

 

J. V. Q. É proprietário do Mini Mercado Omeroga, desde 1991, tem 50 anos, e sua 

formação é 3º série do 1º grau. Além de proprietária do Mini Mercado, foi Torneiro 

Mecânico.  

 

1ª entrevista: 04/06/07 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco 

da sua história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são 

seus pais, como foi a sua infância? 

J.V.Q. - Eu nasci, na cidade chamada Souza, na Paraíba (Nordeste), tive uma vida 

muito difícil. O meu pai era agricultor, e teve dez filhos, trabalhávamos todos na roça.  

Quando fiz 19 anos, eu vim morar com meu irmão, numa pensão, em São Bernardo 

do Campo, isto foi em 1976. Toda a minha família migrou-se da Paraíba (Nordeste), 

para São Bernardo do Campo, e somente meus pais voltaram para o Nordeste, o 

resto da família, permaneceu aqui em São Bernardo do Campo.  

 

“Cheguei aqui em São Bernardo do Campo no dia 5 de maio, comecei a trabalhar no 

dia 09 de maio, somente 4 dias depois” (orgulho) 

 

Trabalhei nesta empresa chamada TRW, um ano e nove meses, [...] Nesta empresa, 

eu trabalhava de ajudante, e passava o dia todo, puchando um carro de mão, 

transportando caixas. Depois, fiquei sabendo que a Volkswagen estava recrutando 

gente, então: “Comecei trabalhar em um dia, noutro dia que eu fui pedir a conta na 

TRW”.  Trabalhei na Volkswagen, dois anos, e fui demitido. 

 

L.C. Com quantos anos o senhor casou? 

J.V.Q. Eu casei com 25 anos. Então fiz uma sociedade com meu sogro, em uma 

lanchonete, no bairro Assunção em São Bernardo do Campo [...], isto foi em 1982. 
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Trabalhamos juntos nesta lanchonete durante quatro anos. 

 

L.C. – A lanchonete não deu certo? 

J.V.Q. Deu certa a sociedade, mas tivemos problemas para renovar o contrato com 

o proprietário [...], mais mesmo assim, conseguimos na justiça ficar mais cinco anos, 

nesta lanchonete.  

Quando saímos dessa lanchonete dividimos o dinheiro, entre eu e meu sogro, e abri 

uma outra lanchonete na Av. Goiás em São Caetano, lá perto da GM, ficamos uns 

10 anos, trabalhando nesta lanchonete, isto foi em 1992. 

 

Então resolvi abrir meu próprio negócio, aqui na minha garagem: 

 

“A minha casa ficava no meio do terreno, derrubei a casa do meio, depois de uns anos 

derrubei esta coluna, e a casa já começou a ser construída. Depois de três anos, derrubei o 

resto da casa, e comecei a fazer o salão. O ano passado já fiz a casa em cima”. 

 

L.C. - Hoje é uma casa de dois andares, a casa em cima, e o comércio é 

embaixo. Qual a área total construída? 

J.V.Q. – São cento em vinte e cinco metros por andar, totalizando 250 metros de 

área construída.  

 

L.C. – O senhor começou com que tipo de comércio? 

J.V.Q. – Comecei com uma Mercearia, em 1992, mas somente em 1995, que fiz a 

abertura da firma.   

 

L. C. - Como foi que chegou na Associação Padre Léo?  

J.V.Q. – “Eu tenho vontade de voltar para o Nordeste, eu quero montar uma padaria 

lá”. 

Então eu fui fazer um curso de Panificação na Associação Padre Léo. Fiz o curso de 

panificação e aproveitei e peguei um empréstimo para comprar o maquinário. Assim, 

nasceu a padaria aqui no meu comércio. 

 

L.C. De quanto foi o empréstimo? 

J.V.Q. - O empréstimo foi de 10 mil reais. 
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L.C. – O senhor pagou o empréstimo, com o dinheiro da panificadora? 

J.V.Q. – O empréstimo que eu fiz, com a Associação Padre Léo, eu paguei com o 

meu próprio trabalho aqui, na panificadora. Também, fiz um investimento em outros 

equipamentos, no valor de cinco mil reais, com o meu próprio dinheiro. 

 

L.C. - Então resolveu ficar, não vai mais voltar para Paraíba? 

J.V.Q. - Não resolvi ficar, quero voltar para Paraíba, assim que minhas duas filhas 

gêmeas se estabilizarem. Por enquanto, não posso abandoná-las aqui sozinhas. 

 

L. C. - O que mudou no seu comércio, esta padaria? 

J.V.Q. – Mudou algumas coisas, porque a padaria é uma coisa boa para o meu 

comércio, embora não dá muito lucro. Com as vendas dos pães e o meu próprio 

trabalho, consegui pagar todos o maquinário, mas não dá para pagar funcionário, 

para trabalhar na padaria. 

 

L.C. - E que mudou na sua vida, esta padaria? 

J.V.Q. – Hoje eu trabalho muito mais, antes eu trabalhava, 10 horas por dia, agora 

estou trabalhando 14 horas.  

 

L.C. – O que melhorou na sua vida, qual foi o benefício, que gerou, este 

negócio? 

J.V.Q. – As coisas melhoraram para o meu comércio, porque a panificadora, ajuda a 

manter os clientes, porque o meu pão é de boa qualidade aqui no bairro. Mas 

preciso crescer muito ainda. 

 

“Eu vou fazer outra reforma na frente, no mês que vem, vou fazer propaganda do 

comércio e fazer novos investimentos, e para isso vou fazer novos empréstimos”. 

 

L.C. O que mudou na sua vida, de bom? 

J.V.Q. Na minha vida pessoal e social, não melhorou nada, pelo contrário, hoje: 
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“Eu fiquei mais preso e não saio mais, eu não vou mais na praia, não curto mais 

cinema, esta entrando mais dinheiro, mas na minha vida não mudou nada, só 

mantenho negócio, só trabalho”. 

 

L.C. - Com relação a bens materiais, o senhor conseguiu bastante coisa, já 

ampliou o seu negócio, hoje você tem um patrimônio maior, você tem um 

maquinário que você investiu, que esta valorizada, hoje você tem clientes que 

conhece a qualidade do seu produto, o senhor consegue visualizar isto como 

um retorno, em médio prazo pode resultar em algum benefício, ou não? 

J.V.Q. – Eu vejo que a minha vida, não tem saída, eu vejo: 

 

“Um túnel muito escuro, porque está difícil da gente vencer”. 

 

Porque se eu colocar mais funcionários, não tenho lucros, não posso manter a 

minhas filhas trabalhando comigo, então o que resta e: “Só trabalhar, e trabalhar”. 

 

Por isso é que eu digo: “Eu estou trabalhando no meu comércio, até eu terminar de 

fazer uma reforma. Quando eu terminar a reforma, ou eu vou arrumar um sócio, ou 

vou ter que vender. Porque não dá para continuar”. 

 

L.C. - O senhor participa da rede de economia solidária? 

J.V.Q. - Muito pouco, porque não tenho tempo, mas tenho desejo de participar mais.  

 

L.C. – O senhor tem alguma função, específica? 

J.V.Q. – Não, a minha esposa tem, nem sei qual a sua função da comissão de Selo 

e Ética da Associação Padre Léo.  

 

L.C. – Quantas vezes, o senhor participou das reuniões da Economia 

Solidária? 

J.V.Q. - Desde que começamos, nós fomos umas cinco vezes. 

 

L.C. - O que o senhor aprendeu lá? 

J.V.Q. – Não posso falar nada, porque apenas acompanho minha esposa, quem 

sabe sobre este assunto, e participa é minha esposa, este assunto é com ela. 
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7.1.1.4. Empreendedora M.L.P.S. 
 
 
M. L. P. S. é proprietária do Bazar Lued, desde 1997, tem 53 anos, e sua formação é 

8º série do 1º grau. Além de proprietária do Bazar, é coordenadora da Rede de 

Economia Solidária.  
 

1ª entrevista: 04/06/07 

 

Literalização 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco 

da sua história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são 

seus pais, como foi a sua infância? 

M. L. P. S. – Nasci em Cabralia Paulista, próximo de Bauru, num sitio chamado 

Águia Branca, no interior de São Paulo. Sou a 5ª filha de um casal com 10 filhos, 

meu trabalhava na roça, ele tinha um sitio de cinco “alqueires” de terra. 

Por falta de trabalho, meu pai teve que se mudar, para a cidade de Paulópolis, 

(Estado de São Paulo), com os cinco filhos mais velhos, os menores, inclusive eu 

fiquei em Cabralia Paulista, com a minha mãe e minha avó, que também morava 

com a gente. Neste lugar, eu estudei somente até a 4ª série, porque não tinha, os 

outros anos neste lugar. 

 

Todos ajudavam na roça, eu já estava com oito anos, e ajudava também, e eu 

gostava disso, eu levava a comida na roça, e ficava vendo meu pai trabalhar [...] O 

meu pai plantava arroz, e outras plantações da época.  

 

“Eu me lembro muito bem, quando chegava em casa, brincava na palha de arroz, ia 

escorregando, ia para escola, brincava de escorregar na beira da estrada (risos), ia 

para missa, que era longe seis quilômetros do nosso sítio”. 

 

Freqüentei o catecismo com sete anos, e cheguei a fazer a 1ª comunhão com oito 

anos, graças ao meu pai que levava e trazia todos os domingos depois da missa. 

Na época, em que meu pai se mudou para Paulópolis, isso aconteceu em 1966, eu 

fiquei com meus irmãos mais novos [...] e desta turma que ficou, eu era a mais 
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velha. Era uma época muito triste para nós, porque a família ficou desagregada, 

inclusive a minha avó, morreu neste mesmo semestre, que meu pai estava fora.  

 

A estação de trem ficava a seis quilômetros do nosso sitio, então eu ia sozinha, a 

cavalo, buscar meu pai na estação de trem [...], às vezes levava um irmão menor. 

 

“Certa vez, a minha mãe arriou o cavalo, para mim, buscar meu pai, e quando o 

cavalo foi sair, o cavalo refugou, e começou a pular, aí minha irmã caiu do cavalo, eu 

não cai não” (risos). 

 

Minha mãe ficou muito triste com a situação, mas eu tinha que buscar o meu pai a 

cavalo, porque eles aproveitavam na volta, para comprar querosene e açúcar, pois 

eram as únicas coisas que não tinha no sítio. Depois deste acontecimento, minha 

mãe não deixou eu ir buscar mais o meu pai, então ele tinha que ir e voltar a pé, da 

casa e para estação de trem, a seis quilômetros do sitio. Esta situação durou, mais 

de um ano. 

 

Já em 1967, a família se uniu novamente, todos nós fomos morar juntas, em 

Paulópolis, com meu pai e meus irmãos mais velhos. Nesta época, voltei a estudar 

na 3ª série, com 13 anos [...], porque não conseguia acompanhar a 4ª série. [...]. A 

8ª série, eu estudei a noite, a três quilômetros de casa, com meus irmãos, de dia 

tínhamos que trabalhar.    

 

L.C. - Com quantos anos começou a trabalhar? 

M.L.P.S. – Eu comecei a trabalhar em casa de família, com 16 anos. Mas quando o 

meu pai precisava de gente na roça, para trabalhar, nós deixávamos as nossas 

patroas, e trabalhávamos na roça: “As patroas ficavam loucas da vida” (risos). 

Trabalhei em duas casas de família e em super mercado também.  

 

Quando estávamos grandes, não queríamos mais ficar na roça, queríamos ir para a 

cidade. O primeiro a sair, foi meu irmão mais velho, que veio morar em Campinas, 

na casa da minha irmã de 18 anos, que tinha casado.  Todos queriam a cidade, 

então arrumamos uma casa e mudamos todos, os cinco filhos mais velhos para 
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Campinas. E novamente, a minha mãe ficou sozinha. “Eu também vim para 

Campinas, depois” (risos) 

 

L.C. – Quantos anos você tinha, quando veio para Campinas? 

M. L. P. S. – Eu não me lembro, quantos anos eu tinha, só me lembro que era 

solteira ainda, eu trabalhei em Campinas, em uma fabrica de sabão em pó, que se 

chamava Swift, depois trabalhei na Boch, industria metalúrgica, em seguida eu 

casei.  

 

L.C. – Que ano a senhora casou-se? 

M. L. P. S. – Eu casei em 1980, e vim morar em São Paulo, nesta época eu era 

dona de casa.  

 

“Eu morava numa casa, com quatro famílias num quintal, e todas as famílias usavam 

o mesmo tanque de lavar roupa, terrível não é?” (risos). 

 

Meu marido trabalhava na Volkswagen, e lá dentro da fabrica, fizeram propaganda 

para financiamento de imóveis, com 25 anos para pagar. Então, tivemos coragem e 

fizemos a inscrição, pegamos uma casa construída, com quatro cômodos e um 

banheiro, e é esta casa, que moramos até hoje.   

 

L.C. - E como surgiu a idéia, de abrir este bazar? 

M. L. P. S. – Em 1985, meu marido foi demitido da Volkswagen, e eu tinha os meus 

três filhos pequenos, ele ficou desempregado, bastante tempo. Então, eu peguei mil 

e quinhentos reais que sobrou, e falei para meu marido: “Eu quero abrir um bazar”. 

Este já era meu desejo, mas em função da grande necessidade, não tinha mais jeito, 

ou abríamos, ou iríamos passar necessidade. 

 

Improvisamos na garagem de casa, uma papelaria, compramos o material escolar, 

porque era o mês de janeiro, peguei um armário de cozinha, que eu tinha, arranquei 

o fundo, e fiz como se fosse vitrine, a frente do armário ficou de frente, fiz o balcão e 

comecei a trabalhar. Também fiz algumas propagandas no bairro, isto foi em 1987.  

 



  

 

90 

Com o passar do tempo tínhamos bastantes materiais escolares, e não tínhamos 

mais aonde estocar todo este material, a garagem ficou pequena. Quando, aqui do 

lado da minha casa, desocupou uma loja, e eu falei para meu marido: “Vamos alugar 

aquele espaço da loja, é um espaço bom, não é?”. Então alugamos, e estamos aqui 

há seis anos. 

 

L.C. - Como à senhora, descobriu  a Associação Padre Léo? 

M.L.P.S. - Eu conheço a Associação Padre Léo, antes mesmo da fundação da 

escola, nesta época eu até ajudei a procurar terreno, junto com o padre Santi. Mas 

como os preços dos terrenos estavam caros, eles acabaram comprando o terreno na 

atual Rua Padre Léo Comissário, onde funciona a Associação hoje. “Sou uma das 

mais antigas da associação” (risos). 

 

L.C. – Quais os cursos que a senhora fez na Associação Padre Léo? 

M. L. P. S. – Todos os cursos da Associação, são ministrados pelo Sebrae. Então eu 

fiz: “Líder Cidadão, Fluxo de Caixa, Aprender a Empreender, Oficinas de arte, 

Computação, e acho que é só, não me lembro mais?” 

 

L.C. – O que mudou na sua vida, estes cursos? 

M. L. P. S  – Aprendi a ter uma visão melhor, do negócio que estamos trabalhando.  

 

L. C. – Estes cursos ajudaram a gerir o seu negócio? 

M. L. P. S – Os cursos ajudaram muito, inclusive no curso “Aprender a Empreender”,  

aprendemos com o professor, a planejar nossos objetivos, estabelecer metas, para 

poder atingir estes objetivos. Desta forma, eu planejei, para a data do meu 

aniversário, a compra da máquina de xerox, aqui para o Bazar, e deu certo. 

 

L. C. – Você pediu empréstimo no banco do povo ou não? 

M. L. P. S – Foram dois empréstimos, que eu fiz com o banco do povo, na 

Associação Padre Léo, o primeiro foi para comprar a máquina de xerox [silêncio].  

 

L.C. – E esta máquina de xerox, trouxe alguma melhoria para o seu Bazar? 

M. L. P. S – Muito, porque os clientes vêm tirar xerox, e sempre leva alguma coisa. 

Quando a máquina  esta quebrada, as vendas caem.  
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L.C. Você trabalha junto com o seu marido? 

M. L. P. S  - Ele trabalha junto, mas ele não gosta, de trabalhar no Bazar (risos) 

 

L.C. – O que mudou na sua vida, este comércio, melhorou, trouxe benefício? 

M. L. P. S – Nós sempre vivemos com o dinheiro do Bazar. Hoje os meus filhos já 

trabalham, mas mesmo quando o meu marido trabalhava, eu continuava com o 

Bazar: “Vivemos do dinheiro do Bazar”.  

 

A minha maior satisfação é conviver com as pessoas, esta é a minha maior 

recompensa: “Isto me preenche, estar junto com gente, não gosto de estar isolada, 

gosto de estar no meio de pessoas”. 

 

Também percebo que cresci profissionalmente, porque antes eu achava que sabia 

alguma coisa, e descobri que não sabia nada. Embora muita coisa, a gente aprende 

na prática. 

 

L.C. – A senhora conseguiu algum bem material? Ou é mais para a sua 

sobrevivência este comércio? 

M. L. P. S – Infelizmente, o comércio serve para a sobrevivência da família. Nada 

mais do que isto, porque são muitas as despesas. Também teve a morte do meu 

filho do meio, que faleceu, esta fase foi muito difícil [...] 

 

L.C. – A senhora participa da Rede de Economia Solidária? 

M. L. P. S – O pensamento sobre a criação da Rede de Economia Solidária, surgiu 

na época que meu filho ficou doente. Nesta época, eu e minha família, recebíamos 

ajuda psicológica na Associação Padre Léo. A nossa psicóloga, falava sobre este 

sonho, de montar uma Rede de Economia Solidária, e isto me motivava a pensar em 

outras coisas, além da doença do meu filho. Este projeto me entusiasmou, então 

comecei a encontrar forças, para continuar a viver e “Então comecei a reconstruir 

minha vida, tudo de novo” (risos). 

 

L.C. - Qual a sua função, dentro da Rede de Economia Solidária?  

M. L. P. S – Como representante da Rede de Economia Solidária, eu viajei para 

Brasília, para representar a Rede de Economia Solidária da Associação Padre Léo. 
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Fui no Encontro Nacional de Economia Solidária, em Vitória (ES). Também, 

participei do curso sobre economia solidária na USP, ministrada pelo professor Paul 

Singer. Consegui aprende um pouco, “Mas confesso que fiquei mais voando, do que 

participando mesmo do curso” (risos).   Nas reuniões da Rede de Economia 

Solidária, na Associação Padre Léo, eu faltei, as duas últimas reuniões, mas lá eu 

sou atuante (risos). 

 

L.C. - O que é economia solidária, o que aprendeu sobre isto? 

M. L. P. S - Economia solidária, para mim, é a união de pessoas. São pessoas 

vivendo em comunidade, juntas. Acredito que: 

 

“Ninguém consegue viver sozinho, então a gente,  tem que se organizar, unindo os 

pensamentos e os conhecimentos que temos sobre trabalho, e divulgar este 

pensamento, desta maneira, tudo fica mais fácil a nossa sobrevivência”. 

 

7.1.1.5. Empreendedor C.M.A.F. 
 
 
Literalização 

 

C. M. A F. É proprietária da Confecção Sícera – Wind Cold, desde 1989, tem 55 

anos, e sua formação é 2º grau. Além de trabalhar na confecção como 

administradora, também participa da Rede de Economia Solidária.  

 
1ª entrevista: 04/06/2007 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco 

da sua história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são 

seus pais, como foi a sua infância? 

C. M. A F - Eu nasci no sitio Salgado, no município de Itaíba, em Pernambuco. Meus 

pais tiveram 12 filhos, e eu sou a 2ª filha do casal. Morreram alguns filhos, [...] 

porque a vida neste lugar era muito difícil, não tinha nenhum tipo de assistência 

médica. Morreram seis filhos “é incrível porque nasceram três homens e três 

mulheres, e morreram três homens e três mulheres”. [...]. 
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L.C. Nesta cidade não tinha hospital? 

C. M. A F. – Não, o que tinha mais próximo era uma farmácia. Quando tinha alguma 

mulher em estado grave, para se ter nenê, e a parteira não resolvia: 

 

“As pessoas, levavam o doente de rede, então era bem difícil, era uma situação 

muito triste, e às vezes morria a caminho”. 

 

Hoje, já esta um pouco melhor, porque já tem energia. No sitio Salgado, tinha 

bastante terra, gado, tinha de tudo, mas não tinha água: 

 

“Muitas vezes nós tirávamos água, de uma mina (cacimba)  que brotava água, 

conforme ia brotando a água, nós tirávamos com uma cuia, coava a água, para 

depois beber”. [...] 

 

Nunca faltou água, desta cacimba, mas de dia e de noite, as pessoas amanheciam 

na fila, para poder dar tempo, para todo mundo pegar água para beber. 

 

L.C. - Você estudou, neste lugar (Pernambuco)? 

C. M. A F. – Eu estudei até a 4ª série, e quem estudava até a 4ª série, poderia ser 

professor (a), depois de se cadastrar na Prefeitura de Buic em Campo Verde. As 

pessoas que podiam estudar mais tinham que se mudar para Arco Verde.  

 

“Mas graças a Deus, tenho só tenho boas lembranças da minha infância, a única 

dificuldade que não esqueço, era a falta de água”.  Meu pai plantava de tudo, na 

roça, e não faltava nada, feijão, mandioca, milho, abóbora.  

 

L.C. Quando você saiu desse lugar, para onde foi? 

C. M. A F. – Quando eu tinha onze anos, eu fui morar em Negras, em Pernambuco, 

morei lá até os meus quinze anos. Quando completei 15 anos, fui com pai e meu 

irmão para Petrolina, divisa da Bahia. 

 

Meu pai montou duas barracas na calçada, uma para mim, e outra para meu irmão. 

Ficávamos trabalhando nesta barraca, das sete da manhã, até as oito da noite, 
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vendendo cigarro, bala, doce... Almoçávamos na própria barraca, e fazíamos as 

nossas necessidades, em uma lanchonete que tinha perto da barraca. 

Morei também em Sobradinho, e trabalhei em um supermercado, até os meus vinte 

anos. Foi neste lugar que conheci o meu marido. Casei com 21 anos, e vim morar no 

Parque São Lucas, em São Paulo [...], depois de casada, trabalhei novamente em 

um super mercado, chamado Chicano.  

 

Eu tenho quatro filhos, uma menina e três meninos, o mais velho tem 30, o outro 29, 

a menina tem 27 e a menor tem 23, tudo escadinha (risos). Quando a minha irmã 

caçula fez cinco anos, a minha mãe faleceu, então eu a adotei, portanto tenho cinco 

filhos, agora [...] 

 

“Mas, graças a Deus, posso dizer que sou vitoriosa, com muita batalha, que tenho 

que enfrentar, mas na realidade, a vida é uma luta”. 

 

L. C. - Como chegou neste negócio? 

C. M. A F. – Então, foi quando casei, porque sempre gostei de trabalhar, deu para 

perceber que eu sempre fui de muito trabalho. Eu falei para meu marido: “Eu queria 

trabalhar, mesmo depois de casada”. Ele falava assim: “Enquanto não tiver filho eu 

até concordo que você trabalhe fora, mais depois quando tiver filho eu não gostaria 

que trabalhasse fora”.  

 

Então, enquanto não tive o meu 1º filho, eu trabalhava no super mercado, e fazia 

curso de costureira, e quando meu filho nasceu, fiquei trabalhando de costureira em 

casa e prestando serviço para outras oficinas [...]. 

 

L.C. – Quando você teve a idéia de abrir o seu próprio negócio? 

C. M. A F. – Antes de abrir meu negócio, eu costurava em sociedade com a minha 

cunhada. Nós costuramos, e eu vendia. Mas era difícil para mim, ir para casa dela 

todos os dias, por causa dos meus filhos, que eram pequenos, [...].Então comecei a 

trabalhar em casa, coloquei algumas costureiras, para trabalhar para mim, na minha 

casa.  
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L.C - Você tinha vontade de abrir seu próprio negócio, de ser empreendedora? 

C. M. A F. – Não se tratava de ter vontade de abrir um negócio, era uma questão de 

necessidade financeira mesmo, porque era difícil depender do marido em tudo, fica 

muito difícil, viver assim [...] e como eu já sabia trabalhar de costureira, eu queria 

ampliar o meu negócio.  

Continuei trabalhando por conta [...] até que comecei a sofrer pressão da 

fiscalização, para abrir uma firma: 

 

“Exigia-se a nota fiscal, e eu não podia comprar por atacado, porque não tinha 

CNPJ, então resolvi abrir a firma”. 

 

L.C. Quando você abriu, o comércio aqui neste local? 

C. M. A F. – Faz quatro anos, que deixei de trabalhar com outras pessoas, e 

trabalhar dentro de casa.  E assim, surgiu a minha confecção, aqui neste lugar. 

 

L.C. – Você começou o seu negócio com quantas costureiras? 

C. M. A F. -. Quando comecei a confecção, aqui neste lugar, eu tinha três 

costureiras. Hoje são sete costureiras fixas, duas costureiras de horários móveis e, 

uma balconista. São no total, nove pessoas trabalhando aqui, fora eu e meu marido, 

porque não conto como funcionários.  

 

L.C. - Você chegou pedir algum empréstimo para ampliar o seu negócio? 

C. M. A F. – Já, eu já peguei três empréstimos. E neste sentido, que eu falo que a 

Associação Padre Léo ajudou muito na ampliação do meu negócio, eles ajudam 

muito a gente.  

 

L.C. - Como ficou sabendo da Associação Padre Léo, como o seu primeiro 

contato com eles? 

C. M. A F. – Recebi um convite para participar da Rede de Economia Solidária, pelo 

Sr. Nilo, distribuidor de Água, ele faz parte da Rede de Economia Solidária. Então, 

eu fui à reunião, e gostei.  
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L.C. Quando começou a participar da Rede de Economia Solidária? 

C. M. A F. – Foi em 2003, antes disso eu já tinha feito empréstimo, no banco do 

povo, aqui em São Bernardo do Campo, para comprar maquinário. Comecei 

comprando uma ou duas maquinas, ao invés de guardar algum dinheiro, eu 

ampliava o meu maquinário.  

 

L.C. - Quando cheguei aqui na confecção, você disse que estava muito 

desmotivada, porque? 

C. M. A F. – Eu na realidade ainda estou chateada, porque eu ainda não descobri 

qual deveria ser a minha função aqui na Confecção. Porque eu fico muito no 

atendimento, no balcão, e na supervisão das costureiras, e não faço realmente o 

que gosto . 

 

“Mas eu ainda não descobri o que sou aqui na confecção, e gostaria de descobrir” 

(risos). 

 

Quando eu trabalhava em casa, eu vendia as minhas confecções nas casas dos 

outros, eu era “sacoleira”, e gostava de fazer isto [...] 

 

“Eu acredito muito na propaganda do meu negócio, e gosto de fazer isto, só que eu 

não posso mais fazer isto, porque não posso sair da loja, eu não tenho uma pessoa 

que possa me substituir aqui na loja”. 

 

Acredito muito no meu trabalho, e não consigo delegar esta função de supervisão 

para outras pessoas, sei também que não preparei outra pessoa para ficar no meu 

lugar. E isto me deixa chateada, porque não estou fazendo o que gosto, e também 

não tenho apoio da família para fazer isto, porque eles acham que eu sou a pessoa 

certa para fazer isto: “Só que eu não posso mais fazer isto, porque se eu sair daqui a 

confecção para de funcionar”.  

 

Acabo estocando mercadoria demais, fico com material parado, e isto não é bom 

para o meu negócio. A confecção tica na parte de cima do prédio, e não tem boa 

visualização do negócio, e isto também não me motiva a fazer propaganda.  
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“Então eu me irritei, porque não posso mais fazer mais o que gosto, então estou 

muito chateada” 

 

Sei que posso ampliar o meu negócio, “mas estou estacionada, a estrutura não está 

sendo aproveitada, está sendo inútil [...]”. 

 

Para mim, não é interessante pagar costureiras para trabalhar, e estocar o material. 

Em um destes dias, cheguei até comentar com uma funcionária, que ia parar de 

fazer propagando no Jornal Guia Mais, mas ela, me aconselhou, a não fazer isto, 

porque é através deste jornal, que consigo vender para o público empresarial, e é 

neste segmento que tenho mais procura, para confecção de uniformes.  

 

L.C. – Na realidade o negócio começou por uma necessidade financeira, e hoje 

existe a necessidade de ampliação do negócio? Porque na realidade você 

caminhou num processo de crescimento profissional, e você quer continuar 

crescendo, e não vê como fazer isto, certo? 

C. M. A F. – Isto, eu quero fazer isto, mas não vejo como. 

 

L.C. É a necessidade de continuar evoluindo, que todo ser humano deseja? 

C. M. A F. – Isto, é tudo isso aí!  

 
L.C. - O que mudou na sua vida, depois de todas estas conquistas, em termos 

de qualidade de vida, o que mudou para melhor? 

C. M. A F. - Mudou, porque qualidade de vida, para mim, esta relacionada à 

felicidade da minha família. Hoje eu tenho uma casa, os meus filhos têm faculdade. 

Somente a minha irmã, que crio desde os cinco anos, que ainda não tem faculdade. 

Ela fez curso de modista, vitrinista [...]. E ela não quer aprender a costurar, porque 

ela não quer chegar a ter vida que eu tenho. Ela fala: ”Você se prende muito ao seu 

trabalho, e não tem vida própria”. 

 

“Então eu falei para ela, que ela tem que ver bem, o que ela quer, porque eu quero o 

melhor para eles, e não acho que isto seja o melhor”. 
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L.C. O que mudou na sua vida para melhor, ou seu lema é trabalho? 

M. L. P. S. – Como diz aquele ditado popular: 

 

 “Meu nome é trabalho, e meu sobrenome é hora extra” (risos). 

 

Eu não tenho vida pessoal, deixei a minha para o trabalho, e não estou feliz. Mas sei 

que preciso de qualidade de vida [...]. Eu gosto de trabalhar e também me divertir, 

mas quando tenho problemas familiares, não consigo separa as coisas.   

 

“Eu tive um problema, com meu filho, que atrapalhou um pouco minha vida, perdi até 

a motivação para continuar vivendo” [...] 

 

Mas pela fé que temos em Deus, devemos levantar e batalhar muito. 

 

“Porque eu sei que, se eu cair, todos caem juntos, e quando vejo que estamos nos 

entregando, eu não deixo isto acontecer”. 

 

A vida é assim, uma pequena coisa, que nos acontece, acaba com a nossa vida, 

parece um jogo de dominó, tudo vai por água abaixo. 

L.C. - Você participa das reuniões da Economia solidária? 

C. M. A F. – Sim, mais eu tenho faltado (risos), estou sempre ocupada, não é? Eu 

tenho compromisso quinta e terça-feira de noite, e como mudou o horário das 

reuniões para este dia, não estou podendo freqüentar.  

 

“Estou procurando mudar a rotina da minha vida, que também não seja assim, só 

trabalho, só trabalho”. 

 

L.C. - O que aprendeu, sobre economia solidária? 

C. M. A F. – Não sei muito sobre economia solidária, mas eu gostaria de entender e 

gostaria que funcionasse. 

 

“Mas o meu lado de ver as coisas, para mim não funciona muito não, neste lado 

solidário”. 
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O que eu acho que funciona, são os cursos e o apoio que o pessoal do GAES – 

Grupo de Apoio a Economia Solidária, da Associação Padre Léo, dão para gente: 

 

“Porque o que eles puderem fazer para você, eles fazem, inclusive os cursos, são 

muito bons e ajudam muito, a administrar o nosso negócio”. 

 

L.C. - O que não funciona na Rede de Economia Solidária? 

C. M. A F. –  O que não funciona é vender e comprar solidário, no meu jeito de 

pensar (risos). 

 

Porque eu só compro água, da rede de economia solidária: 

 

 “Porque na realidade, o que a gente busca é facilidade em tudo, se vamos ao 

supermercado, encontramos tudo o que precisamos, então, porque vamos comprar 

de várias pessoas” 

 

“Eu também não posso reclamar, porque o pessoal não compra camiseta de mim, 

porque sei que não tenho o melhor preço. Tem também a facilidade de pagamento 

parcelado, e sei que não posso vender com esta mesma facilidade”. 

 

Então, não sei se funciona esta Rede de Economia Solidária, mas em uma coisa eu 

acredito, se: 

 

“Tivesse na rede de economia solidária, uma cooperativa, bem estruturada, vendendo de 

tudo, até mesmo as costureiras, eu pegaria de lá, e não precisaria ter tanta 

responsabilidade. Eu prestaria conta com a cooperativa, e poderia até indicar as minhas 

costureiras, para trabalhar na cooperativa”. 

 

 

L.C. Você está sugerindo a criação de uma cooperativa, com pessoas 

treinadas, para atende a Rede de Economia solidária? 

C. M. A F. – Sim. Porque eu poderia diversificar o meu negócio e ficar somente com 

o corte do tecido, e gostaria de passar o serviço de costura para uma cooperativa.  
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Eu ficaria com as peças “pilotos” e passava toda a costura para a cooperativa. 

Porque pela quantidade de funcionários que tenho, não posso aceitar pedido 

grande, porque não consigo atender no prazo que meus clientes exigem. 

 

E com apoio da cooperativa, conseguiria administrar melhor o meu trabalho de 

vendas, e ampliar o meu negócio, por meio desta associação [...] E é isto 

exatamente, que preciso da Rede de Economia Solidária e acho isto, uma coisa boa, 

que poderia acontecer [...].  

 

7.2 OLHO VIVO COOPERATIVA DE CONFECÇÕES E COSTURA DE SANTO 

ANDRÉ 

 

7.2.1 LOCALIZAÇÃO: 

 

Figura 11: Prédio da Cooperativa Olho Vivo 

 

 

A Cooperativa Olho Vivo de Confecções e 

Costura, esta localizada na Rua Livio dos 

Santos, nº 104 – Santo André / São Paulo. 

Pertence a favela Sacadura Cabral, que conta 

com uma população de nove mil habitantes, e 

esta localizada nas proximidades da fundação 

Santo André. O perfil da comunidade da favela 

Sacadura Cabral, mostra que uma parcela dos 

pais trabalha em indústrias, outros são 

autônomos e muitos, desempregados. Poucas 

mães trabalham fora de casa. Aquelas que 

fogem à regra são diaristas. A renda familiar 

dessa população varia de um a três salários 

mínimos.  
Fonte: A autora 
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 7.2.2 FUNDAÇÃO: 

 

A Cooperativa foi fundada em 16/06/1999, com o objetivo principal a 

cooperação, e não o lucro. Surgiu da necessidade, de ajudar as donas de casa 

desempregadas, na geração de trabalha e renda.  

 

A Prefeitura de Santo André, por meio do Projeto Renda Mínima, fez o convite 

a Angelina Nunes de Oliveira, para liderar a abertura desta cooperativa, com o apoio 

técnico e encaminhamento das relações públicas da Prefeitura de Santo André. O 

Projeto de Renda Mínima tem como objetivo gerar alternativas de trabalho e renda, 

para as donas de casas desempregadas naquela região, e com este objetivo, deu-se 

o inicio as discussões para a abertura da cooperativa “Olho Vivo”. 

 

A cooperativa recebeu apoio técnico para a sua formação, da faculdade 

UNIABC em São Caetano do Sul e apoio operacional da Incubadora da Fundação 

Santo André. Trinta mulheres e um homem foram convidados a participar de sua 

fundação, iniciando-se reuniões para se discutir as necessidades gerais da 

cooperativa. As maiorias destas mulheres não sabiam costurar, não tinham 

formação escolar e não conseguiam trabalho, pela dificuldade de conciliar os filhos e 

o trabalho. Durante os primeiros inaugurais receberam apoio técnico de uma 

modelista, responsável pela incubadora da Fundação Santo André, que auxiliou no 

corte dos tecidos e formação inicial das costureiras. 

 

 

7.2.3 PROCESSOS E DIFICULDADES INAUGURAIS: 

 

No início dos trabalhos existia uma carência financeira, para o compra de 

máquinas de costura e materiais de trabalho. E para este fim, os cooperados 

realizaram um bingo na comunidade, contando com a ajuda da Prefeitura de Santo 

André e de lojistas de São Paulo, e conseguiram iniciar o processo de confecção. 

Inicialmente existia também escassez de matéria prima, que foi atendida por 

doações de retalhos, cuja utilização resultou na confecção de lingerie. 
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Receberam doações de oito máquinas industriais da Comunidade Européia, 

por intermédio da Prefeitura de Santo André e do Banco do Povo e compraram mais 

seis máquinas de costura. Hoje a cooperativa conta com um parque de 14 

máquinas. 

 

Figura 12: Parque de máquinas de Costura da Cooperativa Olho Vivo 

 

 

O parque de máquinas foi constituído  

por doações e aquisições. 

Hoje possui catorze maquinam 

industriais, dos modelos galoneira, 

botoeiras, travet e costura reta e um 

ferro de passar roupa industrial.  

Fonte: A autora 

 

A locação do espaço físico partiu da iniciativa da Conselheira Fiscal, com o 

proprietário do imóvel, cuja garantia locatícia se deu, por meio do conhecimento e 

confiança pessoal. Esta negociação permitiu a cooperativa começar a pagar o 

primeiro aluguel, somente seis meses depois do funcionamento da cooperativa. Os 

sócios da cooperativa, principalmente a Conselheira fiscal, participam ativamente 

dos fóruns e eventos de economia solidária, além de ser Presidente da Associação 

do Bairro. 

 

A ajuda de todos envolvidos no processo de instalação da cooperativa foi 

primordial para dar inicio as suas atividades, e para tanto o seu reconhecimento é 

merecidamente recordado por sua fundadora, como forma de gratidão. A 

cooperativa possui independência para a sua gestão, e não faz parte do projeto de 

urbanização além de não possuir nenhum tipo vinculo com a Prefeitura de Santo 

André. 

 

O preconceito dos cooperados, quando diziam: “Você acha que uma pessoa 

de fora, vai se preocupar, com um bando de favelados?”, não foi motivo para que 

várias entidades sociais viessem até a cooperativa, acompanhar o seu 
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desenvolvimento e dar apoio político e financeiro a mesma. Hoje a cooperativa, 

conta com seis cooperadas, e não existe subdivisão de tarefas, todas as cooperadas 

costuram e auxiliam na limpeza da cooperativa. 

 

 

A atual Presidente faz o papel de Controle de Qualidade e distribuição das 

tarefas, principalmente na marcação dos bolsos e limpeza das roupas para a entrega 

final. O treinamento e o aprendizado para o ofício de costura são exercidos, pela 

Presidente da cooperativa. Trabalha atualmente somente com uniforme profissionais 

(jalecos), para duas empresas de forma terceirizada. A quantidade de peças 

produzidas é muito variada, e as cooperadas costumam trabalhar em horários 

alternados de segunda a sábado, de acordo com a demanda de trabalho. 

 

Atualmente a cooperativa não possui recursos financeiros, para investir em 

sua própria marca de confecção e conseqüentemente não consegue expandir o 

negócio, dificultando o seu crescimento, contratação ou permanência de suas 

cooperadas.  

 

7.2.1 Relatos das Histórias de vida 
 
 

A Cooperativa “Olho Vivo”, conta atualmente com seis cooperadas, sendo que 

três delas participaram das entrevistas. E apenas uma das entrevistas não foi 

gravada, a pedido da cooperada.  

 

Corpo de gestores da Cooperativa: 

 

Presidente (1) 

Conselheira Fiscal (1) 

Financeiro (1) 

Costureiras (3) 
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7.2.1.1 – Conselheira Fiscal 
 

Dados Pessoais 

 

v Nome: A.N.O. 

v Idade: 54 

v Quantidade de filhos: oito 

v Estado civil: Viúva 

v Escolaridade: 4ª série 

v Qualificação profissional: Costureira 

v Tempo de cooperativa: 7 anos 

v Função: Conselheira Fiscal e costureira 

 

Relato Ingênuo 

 

L.C. – Em quais dias e horários trabalha na cooperativa? 

A.N.O. – Quando tem bastante serviço mesmo, eu venho 4 horas da madrugada, 

adiantar o que tem para fazer, seis horas vou até minha casa, dar café para minha 

filha, a coloco na perua e volto a trabalhar. Faço apenas uma hora de almoço, e 

geralmente eu saio às 18 horas.  

 

L. C. – Você trabalha neste ritmo todos os dias, das 4 da madrugada até as 18 

horas? 

A.N.O. – Normalmente sim, porque quando não temos trabalho aqui da facção, a 

gente tem sempre conserto de roupas em geral, então a gente sempre tem serviço, 

pode não querer vir, mas que tem trabalho tem. A gente pega muitos consertos de 

pessoas aqui, todas as cooperadas pegam conserto aqui. 

 

L.C. – Como você faz os seus horários de trabalho, é de acordo com as suas 

necessidades pessoais? 

A.N.O. – É de acordo com as necessidades, eu paro muito o serviço para atender a 

comunidade, por eu ser líder da comunidade, então a gente tem muitos problemas. 

Às vezes estou trabalhando e recebo convite para participar de algum evento na 
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comunidade e também tem muita reunião sobre a urbanização, eu sempre que estar 

presente. E veja só eu não faço parte só da cooperativa e da associação dos 

moradores, eu estou envolvida com vários outros programas, por exemplo: eu sou 

conselheira suplente no programa de inclusão social, participo das reuniões da 

defesa civil que geralmente é sábado, e também em vários encontros que participo.  

Também faço parte do conselho alimentar em Santo André, então eu estou muito 

envolvida com muitas coisas das comunidades. Por conta disto, eu entro bem mais 

cedo no serviço, porque quando eu tenho que sair, pelo menos tento cobrir as horas 

que vou ficar fora.  

 

L.C. Você encontra espaço para lazer, na sua vida?   

A.N.O. – Não, o meu lazer é assim, nós somos uma família de dez irmãos, e 

geralmente quando os irmãos perdem pai e mãe, eles costumam se afastar um dos 

outros, no caso a minha família, foi totalmente diferente, depois que perdemos pai e 

mãe, a nossa união aumentou. O meu divertimento é a família, não saio para 

passear, ir ao parque com as minhas crianças, está mentindo. Eu tenho só o 

domingo para cuidar da minha casa. Não tenho dinheiro e não tenho tempo.  

 

L.C. – Antes de você trabalhar na cooperativa, o que fazia, qual era a sua 

profissão? 

A.N.O. – Minha profissão sempre foi costureira, mas teve um tempo que eu trabalhei 

em casa de família, porque a profissão de costura, não era suficiente para manter 

minha casa. Apesar de acabar com a saúde, o ganho era mais, então boa parte da 

minha vida eu trabalhei em casa de família, porque tive que criar sete filhos 

sozinhos.  

 

L.C. – O que mudou na sua vida, depois que começou a trabalhar na 

cooperativa? 

A.N.O. – Para mim não mudou nada, porque vejamos bem, nós não temos uma 

retirada fixa, lá fora você tem uma retirada fixa, mas você pode me perguntar, 

porque você fica aqui. “É exatamente porque nós somos mulher, mãe e donas 

de casa” e lá fora mesmo que eu não trabalhe registrada você tem que cumprir 

aquele horário com a minha patroa pode ser em casa de família, na costura, seja o 

que for, tem a obrigatoriedade do cumprimento do horário. Era só eu arrumar um 
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emprego fixo, os filhos começavam a dar problemas, e a gente vai ter problemas 

corriqueiros do dia-a-dia. Porque é reunião na escola, tem que levar no posto, a 

criança fica doente você tem que levar, e como eu não tinha marido, não tinham 

dinheiro para pagar ninguém, a minha mãe não tem nenhum conhecimento pra isto. 

“Então aqui, nós temos esta liberdade, de fazer tudo isto, levar o filho no 

médico, ou seja, tem liberdade para ficar saindo”.   

 

No meu caso, por exemplo, eu tive um trama de família (assassinato da filha de oito 

anos), então eu sei que não posso ficar sem fazer nada, então eu procuro ocupar 

todos o espaço da minha cabeça, para não sobrar espaço para mais nada, então me 

preocupo com a comunidade. “Me da prazer ajudar as pessoas”. 

  

Então o que mudou na minha vida: “Eu posso trabalhar, e fazer o que gosto, que 

é ajudar as pessoas na comunidade”. 

 

L.C. – Vocês fazem reuniões aqui na Cooperativa, entre as cooperadas? 

A.N.O – A gente fazia muito, quando tinha mais pessoas, hoje em dia é difícil a 

gente se reunir. As reuniões não podem ocorrer de forma coletiva, porque 

infelizmente tem um grupo pequeno e não tem muito consenso, então eu converso 

direto com a Presidente da cooperação. E se ela concorda com as coisas, aí então o 

resto concorda com ela, então isto é uma lei aqui. Porque aqui, a gente falava, e 

todo mundo ficava em cima do muro. E a presidente não falava nada, por isso que 

chegou nisto. Então a gente cansou disso, então não falo mais nada, “existe uma 

total falta de participação”. As cooperadas não querem aceitar nenhuma 

colocação principalmente quando vem da minha parte, elas acham que eu estou 

querendo me aparecer. 

 

L.C. – Se você tivesse que mudar alguma coisa aqui, o que mudaria? 

A.N.O – Eu mudaria a forma de trabalho, colocaria regras para se fazer cumprir o 

horário. Porque trabalhar e ganhar dinheiro, é cumprir horário de trabalho. Chega e 

começar a trabalhar, não é que não pode conversar, o que não pode muito é 

brincadeira, para o tempo todo, fica dando rizada, fica conversando. Porque aqui é 

assim, se a gente finge que esta tudo bem, porque se a gente fala que aqui é uma 

zona, a Presidente leva mal, e diz: “Porque você quer mandar, que quer ser a tal”, 
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e não é isso, resumindo eu estou numa fase tranqüila e não quero arrumar 

confusão. E eu além de social, eu tenho o espírito empreendedor, porque eu fiz 

vários cursos que eu já fiz, por isso que eu não falo mais nada, porque só quem faz 

o curso é que vai aprender, porque se você não aprende você não entende.  

 

L.C. - As cooperadas não possuem conhecimento suficiente, para participar de 

uma forma construtiva? 

A.N.O – Não, elas acham que eu estou sendo metida, e estou querendo mandar; 

 

L.C. – Como é o seu relacionamento com as cooperadas? 

A.N.O – A gente já teve vários problemas, hoje em dia acabou, se eu tenho alguma 

coisa para falar, converso com a Presidente e ela diz, que vai ver o que pode fazer. 

 

L. C. Como é o seu relacionamento com a Presidente? 

A.N.O – Teve uma época que cheguei até trabalhar for a, ela é muito estressada, 

mas hoje em dia, não falo mais nada. Eu acho que aqui esta complicada, “Eu vejo a 

solução trabalhar, somente em Rede de Economia Solidária, porque se os 

pequenos não se juntarem, se a gente continuar fazendo trabalho de 

formiguinha, vai ser difícil para os netos e bisnetos sobreviverem”. 

Eu tenho esta visão, mas não posso falar nada, mas a solução esta na Rede de 

Economia solidária, os pequenos unindo forças, para sobreviver. 

 

L.C. – Em que fase a Rede de Economia solidária, encontra-se? 

A.N.O – A rede de economia solidária de Santo André, ainda encontra-se somente 

das discussões, ela esta sendo idealizada por um grupo de pessoas. Todo ano eles 

fazem uma feira, “mas existe muita coisa só na teoria, na prática não esta 

acontecendo nada”.  

 

L.C. – Porque a Rede não funciona ainda? 

A.N.O – Porque as pessoas não aceitam, é difícil você colocar isto na cabeça das 

pessoas, elas falam: “Mas eu vou trocar o que? Então quem tem mais um pouquinho 

de consciência sobre isto? “São somente as pessoas, que fazem parte dos fóruns, 

sobre economia solidária, e é um grupo muito pequeno para uma região que nós 

temos. Porque nós temos pessoas de Diadema, Mauá, Santo André, Ribeirão Pires, 



  

 

108 

São Bernardo. Só São Caetano não participa, porque eles se sentem ricos, 

poderosos, não precisam de ninguém. Estas informações inclusive, a gente acha 

dentro do orçamento participativo. 

 

L.C. Você acha que as cooperadas compreendem o que é ser solidária, uma 

com as outras?  

A.N.O – Muito pouco, elas não acreditam nisto, e não querem fazer idéia do que é 

isto, porque elas não têm formação para entender isto, tudo o que precisa ser feito 

fora, dentro de discussões, fóruns, cursos, ninguém quer fazer, só eu vou. 

 

L.C. E qual a participação da Presidente, nestes fóruns e participações 

populares? 

 A.N.O – Ela fica muito aqui dentro, se ela sair daqui de dentro, as cooperadas 

depende muito delas. Agora eu não estando aqui, não tenho problema nenhum. 

 

L.C. – Quais diferenças que você encontra em trabalhar fora e na cooperativa? 

A.N.O – Quando eu trabalho em uma empresa lá fora, eu não quero nem saber, das 

contas do patrão. Aqui na cooperativa não, eu tenho que pensar primeiro, nos 

nossos custos fixos, que são as conta de água, luz, telefone. Aqui nós temos um 

gasto de no mínimo R$ 700,00 reais por mês.  

 

L.C. Você acha positivo ou negativo, esta questão de ter que se preocupar se 

vai ou não ter retiradas, se comparando com uma empresa onde você tem 

salário fixo?  

A.N.O - A gente tem que saber separar as coisas, porque existe vários tipos de 

cooperativas, “Eu para ser sincera, conheço várias cooperativas, uma das 

únicas que não tem retirada fixa, é a nossa”.  

 

L.C - E aqui não tem retirada mensal, porque? 

A.N.O – Porque a nossa mão-de-obra é muito barata e a gente acaba não 

conseguindo ganhar o suficiente para cobrir as despesas. 
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L.C. – Já teve algum mês que não conseguiram, fazer retirada? 

A.N.O – Isto acontece na maioria dos meses, geralmente o que fazemos é cobrir as 

despesas, e não sobra nada. O que favorece as cooperadas, são o dinheiro dos 

consertos de roupa usados, porque é deste dinheiro, que você vai tirar o dinheiro do 

leite, do café, da mistura. 

 

L.C. – O que teria que fazer para melhorar esta situação: 

A.N.O – Uma das coisas que falta, é melhorar o preço da mão-de-obra, e não pode 

subir, porque é preço de mercado. A única solução seria montar a nossa própria 

confecção. Nós compraríamos o tecido, e faríamos a venda também. Se nós 

tivéssemos capital de giro, para colocar a nossa própria etiqueta, porque se você vai 

numa loja sem etiqueta ou uma marca com qualidade, a loja não compra. “Além 

disso, o pobre é abençoado, se fizer alguma coisa errada, ele já preso”.   

 

L.C. E porque vocês não pegam empréstimo com o banco do povo? 

A.N.O – Este é outro problemas, porque a gente não quer correr este risco. Nós não 

somos ninguém, se tomarmos algum calote de cem reais, já é prejuízo. Imagina se 

levar um cano de três ou quatro mil reais (risos), aí o banco do povo, coloca a gente 

nas grades (risos). Então a gente que é honesta se preocupa com isto, e a gente  

não quer se arriscar.  

 

L.C. – Esta questão da auto-gestão, não funciona aqui na cooperativa? 

A.N.O – Isto só acontece na teoria, na prática eu desconheço isto. Hoje nós temos 

um patrimônio de máquinas, e para fechar a cooperativa, é muita burocracia, e 

depois de tanta luta, nós vamos fazer o que, colocar as máquinas na casa de cada 

uma. Então no fundo a gente tem aquela esperança, que um dia tudo vai melhorar. 

Eu estava contente esses dias, porque apareceu um serviço para a Prefeitura, para 

fazer umas roupas, o meu sonho era conseguir trabalhar para a Prefeitura, mas as 

cooperadas não estavam nem aí com isso. Sai para fazer o meu mostruário, fui lá 

peguei dinheiro do meu bolso, comprei tudo com o meu dinheiro, e como não tive 

ajuda de ninguém para continuar, acabei perdendo tudo, dancei legal, e ninguém 

perguntou quanto eu gastei. “Se as pessoas tivessem o mesmo tipo de 

pensamento, não sei talvez teria conseguido”.   
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Mas eu acredito que um dia, as pessoas vão ter consciência que terão que melhorar. 

“Aos pouquinhos elas vão começar a entender e aceitar, o que é economia 

solidária, porque do jeito que esta indo a nossa geração, as pessoas vão ter 

que começar a pensar melhor nisto”. “Elas irão enxergar a solidariedade de 

dentro do poço”. 

 

L.C. Mas você não acha que já estamos vivendo esta situação, ou você acha 

que tem piorar mais ainda? 

A.N.O – Pelas discussões sobre economia solidária que estão ocorrendo e que eu 

faço parte aqui em Santo André, eu não vou negar que o pessoal está começando a 

se mexer com isto , aonde você vai, Santo André, esta na frente. Mas o que a gente 

vê muito sobre economia solidária é muita “Politiquez” (muita conversa, mais se esta 

fazendo muito pouco).  

 

L.C. – Esta questão da solidariedade, que é eu ser solidário com o meu 

próximo, é algo que não se ensina, está no coração de cada um, é um dom, 

conforme você falou. Eu também não estou vendo a solidariedade entre as 

pessoas?  

A.N.O – Eu te pergunto existe amor entre o próximo hoje? Ta tão pouco não esta? O 

amor esta dentro de cada um de nós, todos nós temos, mas não queremos colocar 

isto para fora, não é praticado, vê os outros pratica pode ser interessante, mas para 

você mesmo pratica, vai ti custar, você vai se sentir “careta”. Principalmente para 

aqueles de nível social melhor, eles dizem: “Eu vou estar me misturando, com 

esta gente”. Sabe aonde realmente existe solidariedade? “É nas pessoas mais 

humildes, que se encontra a solidariedade”. 

 

L.C. – Aqui na cooperativa, você encontra solidariedade?   

A.N.O – Aqui nós vivemos isto, quando precisamos todos estão prontos para ajudar, 

e eu sei que onde você mora, não pode pedir nada para ninguém. Aqui na 

comunidade, nós participamos de tudo, todos se envolvem, participam e dão 

opinião, e na sociedade é um querendo comer o outro.  
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L.C. – Você acha que a solidariedade está na própria comunidade? 

A.N.O – Exatamente, esta na própria necessidade do povo de sobreviver, um 

precisando do outro. Quem esta lá em cima, quer puxar mais para o seu lado, aqui 

na comunidade a maioria das pessoas são solidárias umas com as outras. “O 

melhor lugar para se morar, é na comunidade”. Este grupo que esta aqui hoje na 

cooperativa, é como se fosse a minha família, inclusive, eu vivo mais aqui, no que na 

minha casa. “A solidariedade esta no meio do povão”.  

  

7.2.1.2 – Costureira – J.N.S 
 

Dados Pessoais 

 

v Nome: J.N.S. 

v Idade: 50 

v Quantidade de filhos: seis 

v Estado civil: Casada 

v Escolaridade: 4ª série 

v Qualificação profissional: Sem profissão 

v Tempo de cooperativa: 7 anos 

v Função: Costureira 

 

Relato Ingênuo 

 

L. C. – Quais dias e horários trabalha aqui na cooperativa? 

J.N.S. – Bom, eu tenho problemas de saúde, e também cuido dos meus dois 

netinhos, então eu chego aqui oito e meia, e saio quatro e meia para ir buscar meus 

netos na escola. Estou todos dias aqui, mas não tenho hora para entrar, nem sair. 

Se precisar ficar até mais tarde, eu também fico.  

 

L.C. – Você já trabalhou em outro lugar, fora da cooperativa? 

J.N.S. – Já trabalhei na limpeza, mas sempre trabalhei das seis às catorze horas, 

para poder conciliar, o trabalho com a família.  
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L.C. – O que melhorou na sua vida, trabalhar na cooperativa?   

J.N.S. – A única coisa boa é que aprendi a costurar, porque as coisas aqui estão 

muito difíceis, e a gente vai levando. 

 

L.C. – Como é o relacionamento com as colegas de trabalho? 

J.N.S. – Não temos nenhum tipo de atrito, mas às vezes, quando se precisa de 

alguma coisa, alguém sempre responde alguma coisa, mais isto é normal. Quando a 

gente vê que a colega, não esta muita bem, a gente prefere não tocar no assunto, e 

assim a gente vai levando. Nós não temos relacionamento fora da cooperativa, 

porque eu não tenho tempo, mas nos falamos quando encontramos na rua. Aqui a 

gente sempre pede favor uma para as outras, e elas sempre fazem o que pedimos.  

 

L.C. – O que você vê de diferença entre trabalhar numa empresa, e trabalhar 

em uma cooperativa? 

J.N.S. – Aqui é bom porque temos mais liberdade, e lá é bom porque temos um 

salário. Eu gostava de ter um chefe, mas não precisava pegar no meu pé. Nós 

precisamos ter um chefe quando não sabemos o que fazer. Aqui nós precisaríamos 

ter alguém para mandar. Aqui todo mundo sabe o que fazer, mas não faz direito. A 

gente fica muita à vontade, e precisaríamos de alguém para colocar as coisas de 

forma certa. Aqui não se tem muita responsabilidade, e não temos o resultado que 

deveríamos ter. Isto acontece com todas as cooperadas, todas elas não assumem a 

cooperativa, com responsabilidade. Às vezes tem até alguma cooperada que pega o 

serviço com mais responsabilidade, mais quando vê o desinteresse das demais, a 

pessoa até se intimida de pegar mais a sério, por uma coisa que ela vê que não tem 

participação. 

  

L.C. – Se você tivesse que mudar alguma coisa aqui na cooperativa, o que 

mudaria? 

J.N.S. – O que precisaríamos fazer mesmo somos todas nós trabalhar mesmo, e 

não ficar assim, cada uma faz o que quer. Todas as cooperadas deveriam trabalhar 

na hora certa. A gente poderia fazer a nossas costuras e vender direto, para outras 

pessoas, sabem que isto é complicado por causa da burocracia, mais isto é melhor, 

do que ficar pegando um real, para costurar para os outros.  
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7.2.1.3 – Costureira - E.D 
 

Dados Pessoais 

 

v Nome: E. D. 

v Idade: 29 

v Quantidade de filhos: dois 

v Estado civil: Solteira 

v Escolaridade: 8ª série 

v Qualificação profissional: Sem profissão 

v Tempo de cooperativa: 7 anos 

v Função: Costureira; 

v Possui parentesco, com alguém da cooperativa: Nora da Conselheira Fiscal. 

 

Relato Ingênuo 

  

L. C. – Quais dias e horários trabalha aqui na cooperativa? 

E.D. – Eu trabalho na cooperativa, só de vez em quando, porque eu ajudo a minha 

irmã do mercado. Mas quando tem muito serviço, eu venho ajudar. Eu ainda não sei 

costurar, então eu ajudo em algumas coisas. 

  

L.C. – Quais as vantagens de se trabalhar na cooperativa? 

E.D. – É bom porque eu consigo conciliar a obrigação da casa, fora isto, não vejo 

mais nenhuma vantagem. 

 

L.C – Você prefere trabalhar fora, ou na cooperativa? 

E.D. – Eu prefiro trabalhar fora, porque eu gosto de ter um chefe, eu acho importante 

ter alguém que possa tomar decisões. Eu acho, que aqui na cooperativa, se tivesse 

um chefe, as coisas iriam melhor. 

 

L.C – O que você gostaria de mudar aqui na cooperativa, se fosse possível? 

E.D. – Eu prefiro não falar nada. Não sei te explicar mais nada. 
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CAPITULO 8 – ANÁLISES DOS RELATOS DAS HISTÓRIAS DE VIDA 

 

 

O capitulo atual, surge da intencionalidade da pesquisadora, em estabelecer 

um diálogo entre os relatos das histórias de vida, e o Objetivo Geral da pesquisa, 

que visa compreender como ocorre o processo, denominado “Desenvolvimento 

Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu processo histórico, bem como, sua 

contemporalidade, nas quais contemplam atributos sociais e coletivos, favoráveis à 

compreensão e aplicabilidade dos conceitos de solidariedade, no qual fazem parte 

desta categoria social econômica, conforme as categorias mencionadas a seguir, 

abordadas inicialmente no capitulo 6. Metodologia da Pesquisa, Item 5. 

 

8.1 Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania. Centro de 
formação profissional Padre Léo Comissari. 
 

O objetivo desta Associação é fornecer formação profissional, apoio 

financeiro, por meio do crédito e assessoria administrativa, para empreendedores da 

comunidade. Os seus princípios são de Economia Solidária, representada por seu 

estatuto social, denominada empresa do setor sem fins lucrativos, de atividades não 

mercantis. 

 

Os sujeitos da pesquisa representam os empreendedores na comunidade do 

bairro Montanhão, de São Bernardo do Campo/SP, fazem parte do Grupo de 

discussão sobre Economia Solidária, promovido pela Associação de Promoção 

Humana e Resgate da Cidadania. Receberam treinamento profissionalizante, 

recursos financeiros e apoio na gestão dos seus negócios. A seguir, serão relatadas 

as perguntas aplicadas nas entrevistas, bem como as suas respostas: 
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8.1.1 Quem é o (a) cidadão (ã), que participa dos empreendimentos solidários? 
 

 

A resposta de “quem sou”, e não “do que seria” o cidadão (ã), é a primeira 

forma diferenciada de indagação de como estas respostas podem ser avaliadas. A 

resposta a essa pergunta, poderia ser induzida pela percepção à cerca da pobreza e 

humilhação, na qual todos os indivíduos entrevistados passaram boa parte de suas 

vidas. Porém, na visão dos próprios sujeitos, a sua infância, a sua origem, é algo, 

que seguramente não querem lembrar, pois retratam momentos de lembranças 

desagradáveis. O trabalho, para eles é uma forma de valorização humana e faz com 

que se sintam importantes e inseridos no contexto social. É o seu bem maior, e os 

fazem se sentirem vivos. A importância e a valorização, pelo trabalho, se confundem 

como a própria existência. 

 

Às vezes me olho, e falo: “Meu Deus, como eu consegui a minha casa, e meu 

comércio?”. 

 

Neste relato, a entrevistada se questiona quem ela é, e como resposta, só 

consegue enxergar o seu bem maior, que é o seu comércio. A luta pela  

sobrevivência, certamente deve ter anulado os seus desejos como pessoa, a luta 

pela sobrevivência foi maior. 

 

Outro relato menciona: “Mas eu ainda não descobri o que sou aqui na 

confecção, e gostaria de descobrir”. Neste momento, percebe-se que a preocupação 

com o trabalho, não permite que visualize o que realmente, a faz feliz. Trata-se de 

depoimentos de pessoas sofridas, onde a luta pela sobrevivência, não se permite 

enxergar as suas necessidades interiores. 

 

8.1.2 Como ocorreu o processo, e a trajetória  profissional destes sujeitos? 

 

As maiorias dos empreendedores investigadas passaram pelo processo 

migratório, do meio rural, para o urbano, de forma paulatina, ou seja, de pequenas 

zonas rurais, para cidades circunvizinhas. As suas imigrações, para a região do ABC 

Paulista, se deram somente na suas idades adultas, entre 18 a 25 anos. 
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O cenário industrial automobilístico, nos anos 70, foi o palco que acolheu 

estes imigrantes, de diferentes estados brasileiros. Fizeram desta região, as suas 

terras natais, construíram suas famílias, tiveram filhos e abriram o seu próprio 

negócio, dentro da própria residência. 

 

Os empreendedores da comunidade do Montanhão da cidade de São 

Bernardo do Campo possuem na sua maioria, apenas a 4ª série do ensino 

fundamental. Foram trabalhadores braçais, grevistas, floristas, costureiras, donas-

de-casa, boleiras, sacoleiras, metalúrgicos e ajudantes gerais. 

Trabalhei nesta empresa chamada TRW, um ano e nove meses, [...] Nesta empresa, 

eu trabalhava de ajudante, e passava o dia todo, puchando um carro de mão, 

transportando caixas. 

 

E dentro desta frágil formação escolar, foram os primeiros, a serem excluídos 

pela tecnologia, e substituídos pelas máquinas. Levados pelo desespero, e a 

necessidade de sobrevivência, abriram na própria casa, o seu comércio, a 

mercearia, a padaria, a papelaria e a costura terceirizada. 

  

A minha casa ficava no meio do terreno, derrubei a casa do meio, 

depois de uns anos derrubei esta coluna, e a casa já começou a ser 

construída. Depois de três anos, derrubei o resto da casa, e comecei a 

fazer o salão. O ano passado já fiz a casa em cima. 

 

A vida familiar é confundida, com o próprio espaço do trabalho, onde não há 

espaço para diversão. Tudo se resume em luta, cansaço e trabalho. A necessidade 

de sobrevivência e a necessidade de manter o sustento da família fizeram destes 

empreendedores, atores do seu próprio destino. Não se percebe, a identidade e os 

sonhos destes empreendedores, pois a vida lhes proporcionou apenas a chance de 

sobreviver.  

 

Meu pai montou duas barracas na calçada, uma para mim, e outra para meu 

irmão. Ficávamos trabalhando nesta barraca, das sete da manhã, até as oito da 

noite, vendendo cigarro, bala, doce... Almoçávamos na própria barraca, e fazíamos 

as nossas necessidades, em uma lanchonete que  tinha perto da barraca. 
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Os empreendedores começaram a trabalhar com 10 anos de idade, 

principalmente em atividades rurais, onde se corria o risco de vida, não se tinha 

assistência médica e escola. 

 

 

8.1.3 Quais foram às ampliações, que ocorreram nas condições de vida? 
 

 

Cabe inicialmente esclarecer, nesta pergunta, o significado sobre condições 

de vida, sob o ponto de vista do empreendedor. Durante os relatos, verificou-se que 

a melhoria da qualidade de vida, jamais será percebida ou aproveitada, por estes 

empreendedores, uma vez que, tudo que resulta em prazer, é percebido por meio da 

sobrevivência e a satisfação de se ter uma família. 

 

Ser Feliz é, ter saúde, eu tenho Deus no coração, então eu tenho 

minha família, graças a Deus todos estão com saúde, tudo bem, coisa 

mais difícil do mundo, que hoje nos vive não é difícil você educar uma 

família. 

  

A educação dos filhos está em primeiro lugar, em segundo a segurança da família, e 

a qualidade de vida, não é percebida como uma necessidade na vida. 

 

Estou procurando mudar a rotina da minha vida, que também não seja assim, só 

trabalho, só trabalho. 

 

Contudo a luta pela sobrevivência continua, mesmo depois da abertura do 

empreendimento, já que agora os empreendedores são patrões e empregado, ao 

mesmo tempo. 

 

Hoje eu fiquei mais preso e não saio mais, eu não vou mais à praia, 

não curto mais cinema, esta entrando mais dinheiro, mas minha vida 

não mudou nada, só mantendo o negócio, a vida social nada, nada. Só 

trabalho. 
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8.1.4 Qual a participação em exercício de articulação da economia solidária, 
dentro e fora da comunidade? 
 

O exercício de participação nas discussões sobre economia solidária 

acontece de forma pessoal. O perfil do ser humano, enquanto pessoa, o que ele 

pensa seus valores, pode ser vistos, como fatores fundamentais, na iniciativa e na 

sua participação dentro e fora da comunidade. 

 

  Já fiz greve, mas não me considero grevista, sou uma pessoa que brigo pelos 

meus interesses, todos nós temos este direito [...] “Quando não tinha pão para 

comer [...], mesmo assim sobrevivíamos hoje nós temos como sobreviver, porque 

então não lutar mais, afinal eu acha que no Brasil, hoje se tem menos fome” 

 

Há movimentos onde ocorre uma presença maior de envolvimentos e outros 

não, observados como uma postura individual. 

 

“Mas o meu lado de ver as coisas, para mim não funciona muito não, neste lado 
solidário”. 

 

A iniciativa na participação comunitária pode advir de laços familiares, 

históricos que marcam a sua vida, e a própria crença destes empreendedores em 

acreditar que podem contribuir para uma vida melhor para a comunidade, conforme 

fala: 

 

E para minha pessoa assim, o benefício, eu acho, que sou muito dada, 

assim com as pessoas, isto me preenche, estar junto com gente, não 

gosto de estar isolada, gosto de estar no meio de pessoas, eu não 

consigo estar assim, num lugar sem estar em contato com as pessoas, 

isto me preenche, assim como pessoa. 

 

A necessidade de se doar, de ajudar, facilita a participação coletiva e ajuda no 

processo de envolvimento com a comunidade. Pode-se perceber também, que o 

sentimento humanístico e solidário, pode levar a comportamentos de participação, 

principalmente quanto tais ações, podem garantir alegrias no viver, e despertam 

interesses comuns. 
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Com os cursos que fiz na Associação Padre Léo, eu aprendi a 

ser mais solidária, com o próximo. Eu era muito egoísta, e 

queria tudo para mim. Hoje eu sei repartir, com as minhas 

funcionárias, o meu lucro e ajudar o meu marido nas coisas de 

casa[...] 

  

Atitudes que compartilham solidariedade, e sentimentos de igualitarismo, 

geralmente são raros, e são expressos, apenas no coração de poucos, que se tem o 

dom de amar, e de pensar no outro. 

 

Eu penso que economia solidária é a união do povo, e sempre defendi isto. 

 

Este foi o único depoimento que relatou, a interesse e a preocupação com o 

próximo, este empreendedor é o coordenador da Rede de Economia Solidária. 

 

 
8.1.5 Quais foram às transformações, ocorridas na prática da Solidariedade? 
 

 

O conhecimento e prática da solidariedade, não são concebidos de forma 

automática. Precisa ser trabalhado, o conceito devem ensinados e compartilhados. 

O ensino prático pedagógico, deste processo de aprendizado faz-se necessário. 

Pois se percebe, que pelo conhecimento sobre a necessidade, e a subjetividade, na 

qual resulta a solidariedade, é percebido pelos frutos da participação. 

 

Os empreendedores que não participam das reuniões de economia solidária, 

não conseguem assimilar o conhecimento suficiente para praticá-lo, o que pode 

também resultar em um isolamento, e descrença no sistema. 

Veja o exemplo de um empreendedor que não participa das reuniões, a sua opinião 

sobre o seu comércio, e as suas expectativas:   

 

Um túnel muito escuro, porque está difícil da gente vencer. 

 

É notória a percepção de que o empreendedor, que participa das reuniões 

sobre economia solidária, possui melhor qualificação para aceitar e ajudar na 
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construção dos conceitos sobre economia solidária. E se verifica por meio das suas 

próprias ações. Vejo o caso do empreendedor ativo nas reuniões: 

 

Falta à consciência de união, que temos que comprar um do outro, de 

comprar no comércio do outro. Eu pratico isto, e não aceito comprar de 

outras pessoas, só compro no bairro. Faço isto para ajudar a rede de 

economia solidária, e se todos nós pensarmos deste jeito, nós vamos 

crescer: “Então, estarei realizando o meu sonho”. Eu não estou 

pensando em mim, estou pensando como os outros podem crescer. 

  

A compreensão sobre o que é ser solidário, mesmo dentro de empresas 

capitalistas, pode ocorrer, melhorando relacionamentos entre patrões e empregados, 

e a própria ajuda mutua entre membros da família. 

 

Hoje tenho 2 funcionárias que me ajudam, e não gosto que me chamem de patroa, 

porque eu não pago salário mínimo para elas, e se pudesse pagaria [...]. 

 

Este caminho de transformação, sobre a prática da solidariedade, está 

intimamente relacionado, aos valores que podem ser adquiridos, por meio de 

práticas pedagógicas coletivas e/ou individuais. 

 

8.1.6 Qual a consciência, sobre a necessidade de participação, submissão, 

decisões, interesses e preocupações dos envolvidos, nos assuntos sobre 

economia solidária, dentro da comunidade.    

 

A consciência sobre a importância em participar, no processo de formação da 

economia solidária, não é de interesse comum. Esta participação na grande maioria 

das vezes, não é praticada de forma responsável e contínua. Percebe a 

subversidade, entre a maioria dos empreendedores. A percepção sobre a 

importância em participar deste processo formador, não é colocada de forma 

prioritária, o que poderá dificultar ainda mais, este processo que se encontra em fase 

embrionária. 
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Sim eu participo das reuniões, mais eu tenho faltado (risos), estou sempre ocupada, 

não é? Eu tenho compromisso quinta e terça-feira de noite, e como mudou o horário 

das reuniões para este dia, não estou podendo freqüentar. 

 

O relato de M.L.P.S, acima demonstra a falta de interesse em participar das reuniões 

e isto reflete diretamente na sua forma de pensar a solidariedade: 

 

O que não funciona é vender e comprar solidário, no meu jeito de 

pensar (risos). “Porque na realidade, o que a gente busca é facilidade 

em tudo, se vamos ao supermercado, encontramos tudo o que 

precisamos, então, porque vamos comprar de várias pessoas” 

 

As tomadas de decisões, como por exemplo, a compra coletiva, não recebe o 

apoio da maioria, por não perceberem a importância do processo, e pela visão 

imediatista e cômoda na hora da aquisição dos seus produtos: 

 

Eu como faço parte das reuniões da Associação Padre Léo, e tenho 

que dar primeiro exemplo, mas preciso me conscientizar sobre está 

idéia primeiro, para depois tentar passar esta idéia para os outros 

comerciantes, e isto eu sei falar, mais ainda não faço. 

 

É perceptível, que existe pouco interesse e preocupação dos 

empreendedores em participar deste processo formador e disseminador sobre 

economia solidária, porém a maioria acredita e visualizam a Rede de Economia 

Solidária, como uma solução para os empreendedores comunitários, veja os relatos 

a seguir e suas expectativas: 

 

Eu acho que é possível a rede de economia solidária, porque eu já 

comecei a compreender como funciona, e já estou fazendo. Mas eu 

tenho consciência, que tenho que mudar 90% do meu comportamento, 

porque sei, que ainda não faço as coisas de forma correta, e acabo 

comprando fora [...]. 
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A J. A – Estamos sendo dominados pelos grandes supermercados, e estamos 

correndo o risco de ser extintos e ninguém faz nada [...]. “Se nós comerciantes, não 

se unirem, nós vamos sumir”.  

 

Se tivesse na rede de economia solidária, uma cooperativa, bem 

estruturada, vendendo de tudo, até mesmo as costureiras, eu pegaria 

de lá, e não precisaria ter tanta responsabilidade. Eu prestaria conta 

com a cooperativa, e poderia até indicar as minhas costureiras, para 

trabalhar na cooperativa. 

 

M. L. P. S - Economia solidária, para mim, é a união de pessoas. São pessoas 

vivendo em comunidade, juntas. Acredito que: “Ninguém consegue viver sozinho, 

então a gente, tem que se organizar, unindo os pensamentos e os conhecimentos 

que temos sobre trabalho, e divulgar este pensamento, desta maneira, tudo fica mais 

fácil a nossa sobrevivência”. 

 

No entanto, verifica-se também, que o não envolvimento destes 

empreendedores, nas discussões sobre economia solidária, ocorre pela falta de 

tempo disponível, para conciliar a carga de trabalho, com a disponibilidade de 

horário, das reuniões, pois todos os empreendedores, trabalham de 12 a 16 horas 

por dia. 

 

8.2 Olho Vivo Cooperativa de Confecções e Costura de Santo André´ 
 
 

A cooperativa Olho Vivo está localizada na favela do Bairro Sacadura Cabral, 

na cidade de Santo André / SP. É denominada “cooperativa de produção”, cujos 

princípios estão baseados na mutualização dos recursos e na democracia 

econômica. 

 

Atualmente a cooperativa possui apenas seis cooperadas, sendo que 50% 

delas, aceitaram participar das entrevistas. Os sujeitos da pesquisa são donas de 

casa, que dividem seu tempo livre, entre os cuidados com a família e o trabalho na 

cooperativa. As questões a serem analisadas, foram aplicadas durante as 
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entrevistas e visam compreender o papel, a importância, e a forma de atuação 

destes sujeitos, dentro da comunidade local, bem como, nos seus espaços de 

trabalho. 

 

 
 
8.2.1 Quem é a cooperada, da Cooperativa Olho Vivo? 
 

 

A resposta a esta pergunta é de fundamental importância, para se descobrir, 

porque entre seis cooperadas atualmente na cooperativa, apenas três delas, se 

predispuseram a participar das entrevistas. Os sujeitos desta pesquisa possuem até 

a 4ª série do primeiro grau, não possuem nenhuma formação profissional. Trata-se 

de pessoas de baixa auto-estima e que não se sentem inseridas na vida social.  

 

O baixo nível cultural, bem como a dificuldade de expressão e o 

ressentimento de expressar suas opiniões, levaram-nas a se calarem. A frieza e a 

tristeza nos rostos destas mulheres relatam a difícil vida em que vivem na 

comunidade. Todas elas são donas de casa, algumas cuidam dos filhos, outras dos 

netos. Não possuem condições de se vestir adequadamente, e não possuem 

nenhuma vaidade. Sentem-se inibidas em olhar nos olhos, e de expressar seus 

sentimentos. Atua lmente sobrevivem, apenas com o dinheiro do pão e do leite.  

 
 
8.2.2 Como é a rotina de trabalho diário? 
 
 

Embora atualmente a cooperativa, não possui um volume grande de trabalho, 

as cooperadas, trabalham diariamente, de segunda a sábado, fazem uma hora de 

almoço. E quando não estão na cooperativa, estão levando ou buscando os filhos da 

escola.  

 

J.N.S. – Bom, eu tenho problemas de saúde, e também cuido dos 

meus dois netinhos, então eu chego aqui oito e meia, e saio quatro e 

meia para ir buscar meus netos na escola. Estou todos os dias aqui, 

mas não tenho hora para entrar, nem sair. Se precisar ficar até mais 

tarde, eu também fico. 
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 A rotina das cooperadas, não possui um ritmo certo, de entrada e saída, cada 

uma delas, faz os seus horários de acordo com a sua vida pessoal. 

 

A.N.O. – É de acordo com as necessidades, eu paro muito o serviço para 

atender a comunidade, por eu ser líder da comunidade, então a gente tem muitos 

problemas. Às vezes estou trabalhando e recebo convite para participar de algum 

evento na comunidade e também tem muita reunião sobre a urbanização, eu sempre 

que estar presente. E veja só, eu não faço parte só da cooperativa e da associação 

dos moradores, eu estou envolvida com vários outros programas, 

 

O ritmo de trabalho na cooperativa, não é atendido plenamente pelas 

cooperadas, quando se precisam fazer trabalho extra, algumas delas são chamadas 

para ajudar. 

 

E.D. – Eu trabalho na cooperativa, só de vez em quando, porque eu 

ajudo a minha irmã do mercado. Mas quando tem muito serviço, eu 

venho ajudar. Eu ainda não sei costurar, então eu ajudo em algumas 

coisas. 

 

Percebe-se que o comprometimento com os resultados produtivos, não são tratados 

como prioridade pelas cooperadas; a vida pessoal está pautada em primeiro lugar. 

 

8.2.3 Qual era a sua profissão, antes de trabalhar na cooperativa? 
 
 

Todas as cooperadas trabalharam em casas de família, ou em serviços de 

limpeza, sendo que algumas delas, possuem seqüelas dos serviços forçados. 

Percebe-se pelos depoimentos que todos os sujeitos da pesquisa sabem distinguir 

as diferenças em trabalhar fora ou dentro de uma cooperativa. 

 

8.2.4 O que mudou na sua vida, depois que começou a trabalhar na 
cooperativa? 
 

A principal vantagem para essas donas de casa é a comodidade em conciliar 

a família com o trabalho. E está liberdade de horário, é vista como um fator 

fundamental na vida dessas mulheres, que precisam cuidar de seus filhos. 
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A.N.O “Então aqui, nós temos esta liberdade, de fazer tudo isto, levar o filho no 

médico, ou seja, tem liberdade para ficar saindo”. 

 

Outros fatores que estão relacionados à mudança de vida, é que estas 

mulheres possuem necessidade de estar próximas, viver em comunidade, sentem 

prazer em conviver e não gostam de ficar isoladas. 

 

Então o que mudou na minha vida: “Eu posso trabalhar, e fazer o que gosto, que é 

ajudar as pessoas na comunidade”. 

 

A possibilidade de aprender uma profissão, também é um dos motivos que faz 

com que a cooperada, continue com a cooperativa. 

 

J.N.S. – A única coisa boa é que aprendi a costurar, porque as coisas aqui estão 

muito difíceis, e a gente vai levando. 

 

 
Um ponto negativo na cooperativa refere-se às retiradas mensais, que não 

estão ocorrendo, porém as cooperadas procuram compensar, a falta de salário, com 

serviços paralelos de costura. Esta dificuldade acaba afastando as cooperadas, e 

algumas saem da cooperativa, para trabalhar fora. Acaba ficando na cooperativa, 

somente aquelas que não têm condições de sair.  

 

A.N.O. – Para mim não mudou nada, porque vejamos bem, nós não temos uma 

retirada fixa, lá fora você tem uma retirada fixa, mas você pode me perguntar, 

porque você fica aqui. “É exatamente porque nós somos mulher, mãe e donas de 

casa” 

 

O fato de não se fazer retiradas mensais, acaba sendo compensada pela 

liberdade de horário de trabalho, visando conciliar a responsabilidade com a família.  

 

Outra questão negativa está relacionada à auto-gestão. Todas as cooperadas 

já tiveram uma experiência em outros lugares de trabalho, e reconhecem a 

necessidade de uma liderança participativa.  
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J.N.S. – Eu gostava de ter um chefe, mas não precisava pegar no meu pé. 

Nós precisamos ter um chefe quando não sabemos o que fazer. Aqui nós 

precisaríamos ter alguém para mandar. 

 

As cooperadas também acreditam que precisam de pessoas no comando, e 

que saiba tomar decisões.  

 

E.D. – Eu prefiro trabalhar fora, porque eu gosto de ter um chefe, eu 

acho importante ter alguém que possa tomar decisões. Eu acho que 

aqui na cooperativa, se tivesse um chefe, as coisas iriam melhor. 

 

Percebe-se que o excesso de liberdade pode comprometer o resultado da 

produção. A falta de um sistema de controle, e pessoas capacitadas para liderar, 

também é enfocada pelas cooperadas. O sistema de auto-gestão é visto de forma 

negativa, percebe-se que não há preparo para tomadas de decisões e tomadas de 

decisões coletivas. As cooperadas se sentem mais fortalecidas com um sistema 

gestionários. 

 

A.N.O – Eu mudaria a forma de trabalho, colocaria regras para se fazer cumprir o horário. 

Porque trabalhar e ganhar dinheiro, é cumprir horário de trabalho. 

 
 
 8.2.6 Como são discutidas as sugestões de melhorias na cooperativa? 
 
 

Não existe atualmente reunião de acompanhamento na cooperativa. A 

cooperativa possui uma encarregada de costura, que passa a costura para as outras 

costureiras. Esta encarregada possui um relacionamento mais estreito com as 

costureiras e não costuma abrir com as cooperadas, para um relacionamento mais 

amigável. Percebe-se na pessoa da A.N.O, a figura empreendedora da cooperativa, 

e por este mesmo motivo, não é bem aceita no grupo. 

 

A.N.O – “Existe uma total falta de participação”. As cooperadas não querem aceitar 

nenhuma colocação principalmente quando vem da minha parte, elas acham que eu estou 

querendo me aparecer. 
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Neste sentido a cooperativa, fica completamente dividida entre a encarrega e 

a conselheira fiscal. E as demais costureiras, ficam divididas, entre uma e outra, e 

acabam não falando nada. 

 

Em caso de extrema necessidade a Conselheira Fiscal, fala com a encarrega 

e a encarregada resolve o que tem que fazer. 

 

A.N.O - “Porque infelizmente tem um grupo pequeno e não tem muito 

consenso, então eu converso direto com a Presidente da cooperação. 

E se ela concorda com as coisas, aí então o resto concorda com ela, 

então isto é uma lei aqui”. 

 

Percebe-se que a auto-gestão ainda é questionável, motivada pela 

imparcialidade da atual Presidente (encarregada), que possui uma postura 

completamente fechada e irredutível.  

 

 

8.2.7 Qual a compreensão de solidariedade, entre as cooperadas? 
 

Esta pergunta foi direcionada apenas para A.N.O. sobre qual seria a sua 

percepção se existia solidariedade entre as cooperadas. Pois as demais cooperadas 

não possuem formação sobre o assunto.  

 

A.N.O,- Aqui na comunidade a maioria das pessoas são solidárias umas com as 

outras. “O melhor lugar para se morar, é na comunidade”. Este grupo que esta 

aqui hoje na cooperativa, é como se fosse a minha família, inclusive, eu vivo mais 

aqui, no que na minha casa. “A solidariedade esta no meio do povão”.  

 

A solidariedade é colocada como uma ajuda ao próximo, pela necessidade de 

sobreviver e compartilhar, não existe recusa, todos os problemas são comuns. 

 

A.N.O – Aqui nós vivemos isto, quando precisamos todos estão 

prontos para ajudar, e eu sei que onde você mora, não pode pedir 

nada para ninguém. Aqui na comunidade, nós participamos de tudo, 
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todos se envolvem, participam e dão opinião, e na sociedade é um 

querendo comer o outro. 

 

Para A N O – A solidariedade pode ser aprendida, aos poucos com o sofrimento e a 

experiência de saber que este é o único caminho para a sobrevivência. 

 

Mas eu acredito que um dia, as pessoas vão ter consciência que terão que melhorar. 

Aos pouquinhos elas vão começar a entender e aceitar, o que é economia 

solidária, porque do jeito que esta indo a nossa geração, as pessoas vão ter 

que começar a pensar melhor nisto. Elas irão enxergar a solidariedade de 

dentro do poço. 

 

Na comunidade a solidariedade, é apontada como a única forma de sair do 

fundo do poço, da miséria e da discriminação, ou seja, um ajudando o outro, através 

da participação coletiva. 

 
 
8.2.8 Existe o exercício de articulação sobre economia solidária, dentro e fora 
da comunidade? 
 
 

Somente a costureira A N O., participa das discussões sobre economia 

solidária, junto à prefeitura de Santo André e do Corredor Cultural do ABC Paulista. 

As demais cooperadas não possuem conhecimento sobre este assunto e não 

querem participar. Porém dentro da cooperativa, não há apoio sobre este assunto, o 

que faz com que ele não possa ser divulgado e ensinado entre as cooperadas. A 

atual Conselheira Fiscal acredita que, elas ainda não estão preparadas para 

entender este assunto, para com o passar do tempo, acabará a aceitando. 

 

A.N.O – Elas não acreditam nisto, e não querem fazer idéia do que é 

isto, porque elas não têm formação para entender isto, tudo o que 

precisa ser feito fora, dentro de discussões, fóruns, cursos, ninguém 

quer fazer, só eu vou. 
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CAPITULO 9 - ECONOMIA SOLIDÁRIA E COOPERAÇÃO: COMPARATIVO 

ENTRE A LITERATURA E A VIVÊNCIA COMUNITÁRIA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo principal, responder as questões apontadas 

nos Objetivos Específicos, do presente trabalho, e para tanto propõe um diálogo 

entre o referencial teórico, citado nos cinco primeiro capítulos deste trabalho, e os 

relatos das histórias de vida, mencionados no capitulo 7,  . 

 

Este momento de diálogo identifica 7 categorias (representadas pelos itens 

9.1 até 9.7), que apontam para divergências, convergências e similaridades de 

opiniões, entre os conceitos de economia solidária e cooperação, mencionada pela 

literatura e comparada entre os relatos de vida, vivenciada nas comunidades 

investigadas, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Comparativo entre a literatura e a Vivência Comunitária 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS, A 

PARTIR DO REFERENCIAL TEÓRICO. 

1. Identificar a prática da solidariedade 

na comunidade; 

9.3 O fomento a economia solidária; 

9.5 Categorização da economia solidária; 

9.6 A consolidação da rede de economia 

solidária; 

2. Perceber a funcionalidade prática e 

resultados da autogestão; 

9.4 A construção do conceito de cooperar; 

3. Perceber quais são as condições 

econômicas e sociais, que propiciam a 

prática da cooperação e da 

participação; 

9.1 Desenvolvimento comunitário; 

 

9.2 Participação no coletivo; 

 

4. Perceber quais são as influências 

do ensino e aprendizado, na lógica da 

solidariedade. 

9.7 Princípios comuns e filosóficos sobre 

economia solidária. 

Fonte: A autora 
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9.1 Desenvolvimento Comunitário 
 

Conforme Souza (1991) existe a constatação de que as relações futuras, no 

mundo do trabalho, deverão ocorrer na esfera da comunidade e na solidariedade, 

em função da crescente curva de crescimento do trabalho informal. A harmonia entre 

as pessoas da comunidade será necessária à própria sobrevivência, o que significa 

para Giustina (2004), a necessidade da existência de uma população, que valoriza o 

compartilhamento entre todos. 

 

Ao destacar o desenvolvimento humanista e solidário, na presente análise, 

percebe-se a importância de se legitimar a própria realidade social, no interior da 

comunidade, o que possibilitará compreender as respostas de interesses da 

população empobrecida, de visualizar como ocorre este desenvolvimento na 

comunidade e quais fatores que caracterizam este processo. A participação dos 

seres humanos, embora abordada por Bordenave (1983), como parte natural da 

expressão humana na natureza, precisa ser estimulada, por meio do ensino e 

aprendizado, como uma nova forma de expressão, e que deverá ser colocada como 

possibilidade de benefícios comuns, para que possa estimular o interesse e a 

participação individual e coletiva.  E este papel de estimular o conhecimento, deverá 

contar com a participação efetiva das Instituições de ensino, que prestam serviços 

essenciais à sobrevivência a estrutura social. 

 

Trata-se, no entanto do papel de “reeducar comunidades”, que definindo, 

seria explicar para a comunidade, como podem ocorrer as melhorias das condições 

sociais, culturais e econômicas da comunidade, e que com apoio das ações 

econômicas, sociais e políticas, tornam-se possíveis de realização (Quesada, 1980), 

e que deverá ocorrer no núcleo da vida social, da própria família. 

Esta percepção da degradação do ser humano, não percebida, dentro do 

convívio social, deve ser analisada e apoiada, pelas associações, instituições de 

ensino e órgãos públicos, no sentido de qualificar profissionais, para o 

enfrentamento destas dificuldades, que se não apoiadas podem ocasionar em 

resultados desastrosos, para a economia local. 
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9.2 Participações do Coletivo 
 

Para a formação das “Redes de Ações Solidárias”, que Mance (1999), coloca 

o trabalhador como elemento principal, no papel de agente disseminador do 

desenvolvimento local. A pesquisa realizada aponta para diferentes ideais de 

enfrentamento. O que pode dificultar atrasar ou até mesmo não acontecer, se o 

papel de disseminador, ficar na  mão do empreendedor, uma vez, que este 

empreendedor não terá subsídios (tempo e cultura) suficientes, para exercer esta 

função, no ritmo necessário ao estágio embrionário em que se encontra este 

processo.  

 

9.3 O Fomento a Economia Solidária 

 

A questão do aprendizado, sobre os conceitos e aplicabilidades sobre 

economia solidária, não deverá contemplar somente as práticas pedagógicas de 

ensino. Trata-se de se constatar, que ser solidário, parte de uma mudança de 

subjetividade, onde o pensar e agir de forma solidária e igualitária pode partir da 

construção de uma subjetividade pedagógica, por meio da própria participação dos 

sujeitos, na construção do conceito e aplicabilidade da solidariedade. E esta 

predisposição, não passa somente pelas vias do aprendizado, o que equivale dizer, 

que solidariedade trata-se do “sentido moral”, que pode levar o individuo, a se 

preocupar com o próximo. 

 

As ONG´s no Brasil, desempenham várias atividades, entre elas a 

capacitação de pessoas em processos de cidadania e gestão (Giustina, 2004). 

Porém, o que se percebe, quanto à capacitação da cidadania, é que dificilmente se 

consegue por meio de treinamento em sala de aula, a apropriação destes valores. 

Verifica-se em campo que o individuo, passa a perceber o progresso de suas ações, 

no momento em que ocorre um fortalecimento da auto-estima, que o estimula a 

assumir o papel de cidadão. Para sentir-se um cidadão, participativo na comunidade, 

precisa estar inserido socialmente no contexto social. 
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Os primeiros movimentos de economia solidária, que surgiram na França 

(Demoustier, 2001), passaram pela visão estratégica do empresário britânico Robert 

Owen, que pela sua formação e conduta persistente, fez-se notório os seus 

movimentos emancipatório na economia solidária, seguidos dos sindicatos, que 

também possuíam conhecimento para apoiar os trabalhadores. Porém no Brasil, os 

movimentos de economia solidários, surgiram de forma paternalista, o que não 

estimulou possibilitou a criação de um modelo gestionários padrão. 

 

E embora os números apontam para uma curva crescente dos movimentos de 

economia solidária, também se percebe, um grande número destes 

empreendimentos que não perduram. As associações de bairro, embora possuidoras 

de equipe de atendimento a comunidade, demoram anos, para encontrar novas 

estratégias para implementação do seu trabalho. Esta dificuldade advém do próprio 

processo de aprendizado, e a inexistência de modelos que poderiam auxiliar nesta 

etapa de desenvolvimento. Os serviços de proximidade, das comunidades carentes, 

no Brasil, são chamados de “espaços locais” (Dowbor, 1999), possuem uma 

representatividade frágil, pela dimensão de espaço, e a mentalidade dos 

empreendedores locais, que ainda se encontram, em bases formadoras.  

 

A questão da economia solidária, hoje esta mais focada principalmente no 

apoio ao crédito e na formação profissional. Tais ajudas contemplam a subsistência, 

e a transformação destes empreendimentos, mas não lhes garantem subsídios, para 

a realização profissional e pessoal. O apoio ao crédito, subsidia a compra de 

equipamentos, a formação profissional auxilia na gestão do negócio, mas faz-se 

necessário o crescimento do empreendimento, para que o empreendedor possa 

libertar a sua capacidade criativa, para que eles possam executar atividades, de 

reconhecimento, ou de satisfação pessoal, dentro ou fora do empreendimento. 

 

A felicidade interna bruta, mencionada por Dowbor (2001), não acontece no 

meio destas comunidades, seja pelo excesso de trabalho, ou pela compreensão do 

conceito do que é ter qualidade de vida e felicidade. A felicidade e a satisfação de 

outrem é atribuída a satisfação de ver os filhos na faculdade e poder dar garantia de 

moradia, para a família. 
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9.4 A Construção do conceito de Cooperar 

 

Giustina (2004), aponta para a necessidade de desenvolvimento de modelos 

e mecanismos de cooperação, que possam ser realizáveis e passíveis as 

necessidades atuais.  E esta questão das necessidades atuais, é o ponto que deve 

ser observado, com expressividade, uma vez que, as necessidades que se 

apresentam no momento, esta relacionada, a ausência de modelos de gestão. Ficou 

claro nas entrevistas, que a falta de modelos gestionários a serem seguidos, é o que 

dificulta o andamento das atividades. A criação de modelos e mecanismos de 

cooperação segue na contra mão, dos modelos autos gestionários, porém serão 

necessários, diante das dificuldades culturais que se apresentam. 

 

Ao percorrer os caminhos da cooperação e da solidariedade nas 

comunidades investigadas, percebe-se que o excesso a liberdade, provoca e 

desestimula os meios produtivos. Neste caso, provoca a desigualdade, de 

interesses. A construção de uma sociedade, baseada na cooperação, entre pessoas 

solidárias e cooperativas, conforme mencionada anteriormente, parte da 

predisposição individual, uma vez que, ser solidário, é ser possuidor de sentimentos 

de amor ao próximo. E dentro de uma comunidade, podemos encontrar pessoas 

solidárias, mas não o suficiente, para modificar uma sociedade. 

 

E embora o número de adeptos aos movimentos cooperados, seja crescente, 

é preciso considerar, que parte destes empreendimentos não se consolida. E que se 

percebe, nos relatos que, a participação dos cooperados no processo de 

desenvolvimento da cooperativa, é de fundamental importância para o seu 

desenvolvimento. E este sentido de cooperar, não se consolidou, nos relatos 

observados. Em alguns casos, pela incapacidade técnica, por comodismo e pela sua 

imparcialidade.  

 

O que se observa é que esses contingentes de trabalhadores cooperados, 

não possuem formação profissional e cultural, necessária para contribuir, para o 

desenvolvimento da cooperativa. E esta dificuldade, pode provocar a falência da 

cooperativa, dentro do modelo de auto-gestão e dificultar este processo de mudança 
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da própria subjetividade, impossibilitando a construção pedagógica deste processo 

de aprendizado. 

 

9.5 Categorizações da Economia Solidária 

 

A solidariedade que vincula o indivíduo aos interesses do próximo, que Mance 

(1999), denomina como “bem-viver”, ou seja, a doação natural de tudo o que se tem, 

para o bem do próximo, não demonstra ser atitudes comuns. Percebe-se que 

algumas pessoas, principalmente aquelas, que lideram os movimentos solidários, 

são possuidoras destes sentimentos. Tais sentimentos, que são os propulsores, para 

a alavancagem destes movimentos solidários, os demais envolvidos neste processo, 

apenas usufruem. 

 

A lentidão com que estes movimentos de economia solidária caminham, 

deriva-se principalmente, pela falta de apoio e pela falta de consciência da 

necessidade de cooperar. O senso “igualitário”, que Singer (2002), coloca como uma 

forma de organizar igualitariamente, esta diretamente relacionada, em apoiar, 

incentivar a produção e a comercialização de seus produtos, de forma progressiva. 

Esta concordância, somente é percebida, segundo a pesquisa, por pessoas que 

possuem uma postura empreendedora. 

 

  

9.6 A Consolidação da Rede de Economia Solidária 

 

Os diversos palcos de discussões, da economia solidária no Brasil, articulam 

e confirmam iniciativas de apoio ao mercado solidário, e as necessidades de 

aperfeiçoamento dos sujeitos, que atuam na economia solidária. Tais apontamentos 

demonstram o conhecimento necessário, forjando a prática de suas ações. As 

questões políticas e gestionárias, não contemplam o espaço local. Não se conhece e 

não se vive esta emergente realidade. 
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Face ao desespero, destas comunidades pauperizadas, surgem apoios 

financeiros, e de associações, que se compadecem, para auxiliar no seu 

desenvolvimento. Nestes casos, observa-se que doações, empréstimos, 

treinamento, não são suficientes para alavancar o progresso destas comunidades, 

apenas ajudam na sua manutenção e sobrevivência. Tais auxílios, não 

proporcionam a auto-emancipação, não proporcionam condições de progresso, e de 

realização. Nos casos relatados, observa-se em parque de equipamentos doados, 

parados por falta de mão-de-obra, estimulada a trabalhar por retiradas incertas e 

desiguais. 

 

Os empreendimentos autogeridos, bem como os gestionários, sobrevivem por 

força da resistência destes trabalhadores, que fazem duplo papel de patrão e 

empregado. Não conseguem visualizar uma reta final, não conseguem visualizar a 

luz no fim do túnel. Poucos são os que acreditam, que podem melhorar. E estes 

poucos, estão desestimulados, por falta de apoio da própria comunidade, ou até 

mesmo dos próprios parceiros cooperados. 

 

Não há interesses comuns e predisposição dentro dos modelos observados, 

em participar dos movimentos e das discussões que ainda são embrionárias, e 

acontecem somente em seu estorno, dificultando e atrasando ainda mais, a 

evolução dos movimentos de economia solidária dentro de toda a região. As 

articulações sobre “Redes de Economia Solidária” (Mance, 1999), ocorre de forma 

participativa, pelos gestores locais, que ainda não compreendem, o sentido de 

solidariedade, não apóiam o consumo solidário, por comodidade e por descrença ao 

processo. Sucessivas reuniões mensais de conscientização sobre o movimento de 

Economia Solidária, não são suficientes para provocar mudanças de comportamento 

e alterar formas de pensar coletivo. E embora estes movimentos solidários, 

promovidos por Associações, melhorem as condições de vida, mas não renovam 

suas tradições culturais, pois se percebe que a conduta, com relação ao trabalho 

forçado, e a indiferença à vida continuam presentes nas comunidades. 
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9.7 Princípios comuns e filosóficos sobre Economia Solidária 

 

A “cooperativa” possui princípios de redução de preços de custos, e neste 

caso o preço de venda é bastante reduzido, o que dificulta a obtenção de retiradas 

mensais, uma vez que estes valores, são reduzidos e não garantem a lucratividade. 

E para se obter o lucro, seria necessário aumentar a produtividade, e neste caso, 

faz-se necessário aumentar horas/trabalho, e este acréscimo de horas trabalhadas, 

dificulta a conciliação do tempo de trabalho na cooperativa, com as 

responsabilidades do lar.   

 

Com a conseqüente queda da produtividade, reduzem-se os lucros, forjando 

as cooperadas a buscarem trabalhos fora da cooperativa, ou até mesmo fazendo 

trabalhos paralelos dentro da cooperativa, visando manter o sustento básico, para a 

sobrevivência. 

 

A questão da gestão democrática evoca a necessidade de liderança, em face 

de dificuldade das cooperadas em participar do processo decisório, seja por 

competência cultural, seja por escolha partidária nas decisões. Dificultando as 

tomadas de decisões necessárias ao crescimento da cooperativa. 

 

A transparência na gestão, nem sempre ocorre, pela ausência de apoio as 

tomadas de decisões. A dupla liderança, dentro da cooperativa, ínsita 

relacionamentos partidários, desestimulando atitudes pró-ativas, e 

conseqüentemente, reduzindo e eliminando possibilidades de mudanças. 

  

 

 



  

 

137 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de Economia Solidária, no Brasil partiu da concepção de novos 

modelos de gestão, representados por diversas facções de produção a exemplo de 

outros paises. E este novo surgimento do termo “Economia Solidária”, sugere-se 

pela literatura, o cumprimento de igualdades, liberdade e segurança para os 

cidadãos excluídos socialmente, pelo mundo do trabalho. Este movimento de 

democracia e autogestão apresenta características progressistas em todo o Brasil. 

 

A “práxis ” destes conceitos de igualdade, liberdade, autogestão, estão 

diretamente relacionados, as relações econômicas e sociais, e possibilitam a 

inclusão e o desenvolvimento de comunidades, de forma igualitária e solidária na 

sua forma de participação. E esta nova construção ética, resume-se na participação 

e na solidariedade, propondo aspirações de justiça e sentimentos igualitários, que 

fortalecem os laços afeti vos, que superem a exclusão social. Tais gestos de 

solidariedade deverão inspirar o mecanismo prático da “cooperação”, que levará a 

construção de uma sociedade, mais humana e com mais amor. 

 

As diversas abordagens, arroladas nesta pesquisa evidenciam, que as 

relações futuras no mundo do trabalho, deverão ocorrer na esfera da comunidade e 

na solidariedade, em função da crescente cursa de crescimento do trabalho informal, 

e da conseqüente exclusão social.  

 

Diante da complexidade de análise dos conteúdos teóricos, contraponto a 

vivência na comunidade, se faz necessário, equiparar conceitos fundados na prática 

da solidariedade. E para facilitar a análise eqüitativa das construções teóricas, fez-se 

necessário estabelecer alguns parâmetros questionáveis, passiveis de conclusões 

ou sugestões construtivas, no sentido de buscar o conceito de “novo”, onde se 

busca a presença da comunidade nas decisões, com enfoque e participação  nas 

forças sociais internas e externas a comunidade, capazes de focar os interesses da 

população excluída.  
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A investigação de algumas questões inerentes à solidariedade, igualdade, e 

auto-gestão permitiram a prática das discussões no âmbito das vivências 

comunitárias. E o compartilhamento destas respostas se dá a partir das categorias a 

seguir.  

 

1. Economia Solidária Participativa: Prática ou Discurso Político? 

 

 

O que se verifica nos conceitos abordados, sobre “Solidariedade”, é que a 

mesma, deverá ocorrer no seio da própria comunidade, o que ínsita pensar que a 

mesma é da condição humana, e faz parte da coexistência dos seres humanos, o 

que torna o ato de estar junto com o outro, um hábito cotidiano, na vida das 

pessoas. Percebe-se que antes mesmo da abordagem política, a solidariedade 

representa, uma questão humana, que sendo expressa no momento certo, será a 

chave para todas as respostas, as necessidades de sobrevivência da comunidade 

carente.  

 

No sentido prático da vivência da Economia Solidária, percebe-se que a 

necessidade de sobrevivência conduz a laços de organização e cooperação, dentro 

das comunidades carentes. E este comparativo conceitual de “Solidariedade”, é 

confundido com a própria “Necessidade”, o que “Não” implica necessariamente em 

ambigüidades, uma vez que a solidariedade pode ser vivenciada por meio de troca 

de favores e interesses comuns, mas que também não se isola do conceito 

voluntário de amar, ou de se doar, a exemplo do amor natural entre membros da 

família, que igualmente pressupõe interesses comuns de proteção e segurança. 

 

A construção teórica da “Economia Solidária” parte de um discurso político, 

que não contempla a vivência prática da solidariedade, pois a mesma, é devido à 

construção de uma nova subjetividade pedagógica. E este processo pedagógico 

deverá ocorrer por meio das experiências encapsuladas no próprio ser. Sendo a sua 

construção, um processo de participação de experiências, que no caso deverá 

provocar rupturas, com o sistema capitalista, provocando uma outra via do sistema 

capitalista, que é hegemônico. 
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A análise dos relatos de vida, destes sujeitos da pesquisa, mostrou que a 

prática da solidariedade ocorre somente entre moradores em situações de extrema 

necessidade financeira, mais precisamente na comunidade da Sacadura Cabral. 

Percebe-se que esta ajuda mútua, dentro desta comunidade, ocorre de forma 

voluntária, desagregada da compreensão do termo solidariedade. 

 

Conforme relatos, observados, os conceitos sobre economia solidária, fazem 

parte do processo pedagógico, de aprendizagem, a sua aplicabilidade e 

compreensão resultam deste processo didático. Conseqüentemente, observa-se que 

os sujeitos que participam de atividades solidárias, por meio de discussões e 

reuniões na comunidade, estão mais preparados para apoiar, compreender, e 

aplicar estes conceitos. A prática da solidariedade ocorre de forma voluntária e 

participativa, conforme citado, porém ressaltando a importância de compreensão dos 

fatores históricos e formadores culturais, de cada individuo, para melhor 

compreensão e aplicabilidade deste conceito solidário.  

 

Dentro do conceito de economia solidária, o senso de igualdade, inter-

relacionamento, mutualização, é percebido como uma postura, de apoio à causa. E 

percebe-se que existem comportamentos isolados, que propiciam a prática destes 

conceitos. Dentro das comunidades, a figura do líder comunitário, traz a luz, ações, 

que propiciam a expansão e a prática da solidariedade, o que resulta em bem 

comum. 
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2. Autogestão: Funcionalidade prática e resultados? 

 

 

As curvas de crescimento em números da “Economia Solidárias” mapeiam 

18.878 empreendimentos no país, gerando R$ 246,7 milhões de investimentos 

realizados nos últimos 12 meses, e o que se percebe, com estes números que a 

economia solidária, deixou de ser uma falta de opção de trabalho, para ser uma 

solução a crise de desemprego, que hoje corresponde à geração de 1,574 milhões 

de postos de trabalho (SINGER, 2007).  

 

Por meio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), se consolida 

vários Fóruns de Sócia economia Solidária, abrangendo vários empreendimentos 

solidários em nível Nacional e de articulações internacional, a partir do palco do 

Fórum Social Mundial (FSM). Denota-se, que, a adesão crescente dos 

trabalhadores, a alternativas de trabalho e renda, de caráter associativo, e 

cooperativo, configura gradativamente a economia solidária, o que demonstra 

claramente que a cooperação, o mutualismo, a solidariedade e o associativismo não 

são meros ordenamentos éticos, mas possuem vantagens comparativas diante da 

economia do capital.  

 

E os resultados práticos destes sistemas “Autogestionários”, voltam-se para 

os movimentos emancipatório, com o foco na sociedade civil, ampliando as 

organizações não governamentais (ONG´s), e o resgate da dignidade humana de 

grupos oprimidos e discriminados, e a promoção de comunidades que por sua 

própria iniciativa e empenho melhoram suas condições de vida, renovam suas 

tradições culturais. E o que se percebe dentro deste parâmetro de uma “vida 

melhor”, é o fator disponibilidade de horários, o que impossibilita o convívio com a 

família em atividades de laser e convívio social.  

 

O empreendedor passa não ser mais “dono do seu tempo” e torna-se escravo 

do seu trabalho. O que era antes uma preocupação com a lógica da competição, 

passa a fazer parte da lógica da competição no capital, como gestores de seus 

negócios. 
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A liberdade de escolher o trabalho que lhe dá mais satisfação, no direito a economia 

da atividade, é substituída, pela responsabilidade nos resultados produtivos e 

qualitativos, o que era antes responsabilidade do patrão, hoje se torna uma 

responsabilidade pessoal.  

 

O que se percebe é que as empresas autogestionários possuem uma 

defasagem tecnológica, equipamento desgastado e a falta de competitividade, o que 

implica em compreender que a auto-gestão, não resolve todas as dificuldades. É 

preciso dotar a auto-gestão de grande criatividade e eficiência, para que a empresa 

consiga superar os óbices que ameaçam sua existência, o que não é fácil dada à 

inexperiência gerencial dos trabalhadores.  

 

E o resultado prático destes empreendimentos, mostra que 35% dos 

empreendimentos solidários estão na informalidade, e quase a metades deles 

declaram que o faturamento é insuficiente para pagar as despesas (SINGER, 2007). 

E apesar do ambiente de conformismo e tranqüilidade, observa-se que a cooperativa 

começou com 31 cooperados, e hoje tem apenas seis. E algumas delas, costumam 

se ausentar um ou dois anos, para a busca da sua sobrevivência em empresas 

gestionárias. Embora alguns trabalhadores-gestores se dispõem a fazer sacrifícios, 

eventualmente abrindo mão de retiradas mensais, para que todos possam continuar 

trabalhando, e neste momento, a confianças e a ajuda mútua, prevalece em 

detrimento do próprio sistema. 

 

A prática da solidariedade contrapõe a competição, entre os cooperados, e a 

auto-gestão, no sentido solidário, acaba favorecendo a cooperação e exigindo de 

cada participante disponibilidade para resolução de problemas gerais da empresa. 

Porém, o que se percebe é que, o maior inimigo da autogestão, é o próprio 

desinteresse dos sócios, na sua recusa ao esforço adicional que a prática 

democrática exige.  
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3. As condições econômicas e sociais, da cooperação e 

participação? 

 

 

A percepção de que os laços de cooperação e participação estão mais 

comumente ligados a comunidade, é evidenciada nos próprios relatos, onde se 

percebe que as famílias podem se organizar de forma humana, e comunitária, dentro 

dos seus “espaços locais”. Porém, também se nota que as vivências práticas destes 

conceitos, ainda se encontram em processo construção, exigindo uma nova 

subjetividade, o que exige posturas e atitudes de mudanças às práticas de 

solidariedade. A prática desta solidariedade deverá ocorrer por meio de esforços 

sustentados pelas práticas pedagógicas, que possam dar sustentabilidade na gestão 

e o fortalecimento produtivo, reduzindo os níveis de exclusão social.  Para tanto se 

faz necessário, trabalhar com a auto-estima coletiva e individual, para garantir a 

participação coletiva, propiciando o fortalecimento da economia solidária.  

 

Faz-se necessário, junto às cooperativas, uma nova educatividade no olhar, 

exigindo a horizontalidade das pessoas da cooperativa. Onde deverá existir um 

cruzamento dos interesses entre a competitividade mercadológica, visando atender 

mercado competitivo e a lógica da reordenação do processo de interação da 

cooperativa, visando garantir principalmente a horizontalidade no pensar, 

propiciando novos olhares sobre o cooperativismo e economia solidária, por meio da 

participação da própria comunidade. O despertar destas comunidades poderá levar 

a descobertas de novos “nichos de mercado”, que possam garantir a 

sustentabilidade das cooperativas, por meio de mercados específicos de auto nível 

de valor agregado, praticados a preços especiais.  
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4. Ensino e aprendizagem: A lógica da solidariedade.  

   

 

A intensificação das práticas pedagógicas, não deverá garantir a 

sobrevivência destas comunidades, dentro do sistema capitalista, garantindo-lhes 

apenas a sua sobrevivência. Certamente que a sua permanência ocorre por meio da 

própria capacidade produtiva destes empreendimentos. A prática dos conceitos da 

solidariedade, não se relaciona somente aos meios produtivos, de acumulação de 

capital. Vários empreendimentos, por meio do conhecimento de práticas solidárias, 

usam o conceito de solidariedade com seus funcionários, melhorando os seus 

relacionamentos, tornando-os mais solidários, mas não os tornam competitivos. Faz-

se necessário à criação e o fortalecimento de um mercado protegido, que garanta a 

produção e distribuição destes produtos ou serviços, garantindo o desenvolvimento 

econômico destes comércios locais. A implantação deste novo corredor de 

produção, não garante por si só a sua sustentabilidade, faz-se necessário à inserção 

no meio destas comunidades, a criação de uma nova cultura de consumo, que seja 

comunitária e solidária.   

 

Percebe que as mediações políticas, informativas-educacionais, contribuem 

para o crescimento do conceito de rede e a sua própria divulgação, servindo de 

instrumento de crescimento das práticas de liberdade e realização. Certamente que 

esta proposta de “Economia Solidária” não ocorre sem as garantias financeiras e 

educacionais estabelecidas pelas entidades de apoio. Para tanto se faz necessário, 

por meio das Políticas Públicas integradas, a capacitação profissional, inserindo os 

conceitos sobre o Micro Crédito, seguido de uma forte política de financiamento, que 

possam garantir a sobrevivência e o crescimento dos diversos empreendimentos 

solidários.    

 

A Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania. Centro de 

Formação Profissional Padre Léo Comissari (ONG), relatada neste projeto de 

pesquisa, promove na comunidade, por meio de mediações informativo-

educacionais, um papel de disseminadora dos conceitos teóricos e práticos da 

“Rede de Economia Solidária”, estimulando o exercício de cidadania dos seus 
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associados, promovendo o intercâmbio e mediações informativas e educacionais do 

conjunto de seus membros, por meio da visão e conceituação dada por Paulo Freire.  

 

E o que se percebe é que este processo educativo e institucional, não traz 

resultados automáticos, pois se trata de habilidades individuais de perceber e 

compreender a importância e as abordagens, para o próprio exercício da prática 

solidária.  E o fortalecimento cultural deste corredor sob o princípio da integralidade 

e da diversidade permitirá que ela, econômica e politicamente, avance na 

propagação da colaboração solidária entre os povos e pessoas. Verifica-se que este 

projeto “embrionário”, hoje pauta mais as necessidades educacionais ou de 

assessoria técnica preocupadas com o desenvolvimento de habilidades, tais como: 

diagnóstico de demandas econômicas, gerenciamento e contabilidade, atividade de 

educação formal de jovens e adultos, etc. 

 

Estudos apontam para a importância do “Aprendizado da Comunidade”, como 

fator preponderante para o seu crescimento nas práticas gerenciais do seu dia-a-dia, 

superando barreiras culturais à aprendizagem, que impossibilitam a prática da 

“economia solidária”. A prática desta abordagem de aprendizado, parte da 

predisposição de aprendizado, que podem ser estimuladas, por meio de uma 

liderança intensa e convicta dos interesses da comunidade. A incorporação às idéias 

pelos participantes deverá evidenciar, os resultados positivos, que propiciam a favor 

da própria comunidade. E este trabalho deverá ultrapassar o núcleo de defensores 

iniciais, ganhando força política e partidária, para as iniciações de mudança.   

 

Portanto a “Economia Solidária”, no Brasil, ainda encontra-se nos palcos das 

discussões políticas, interpretativas e magistrais, cujas amplitudes ainda não 

ultrapassam, as barreiras de interesses comuns. E, verificam-se crescentes massas 

populacionais, caminhando para a linha da pobreza, forçadas à exclusão social. A 

curva crescente de desemprego desencadeia a abertura de novas cooperativas, que 

passam a representar, não mais uma opção de trabalho, e sim, a única opção de 

enfrentamento as necessidades de sobrevivência. Nota-se que, os movimentos 

solidários, agem de forma excludente, e sobrevivem pelas doações, ofertas ou 

pequenas contribuições, recebidas de fontes a leatórias. 
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A questão da ausência, de uma cultura “solidária coletiva”, também contribui 

para o desenvolvimento retardatário dos diversos modelos solidários existentes. As 

diversas colocações arroladas, a cerca da autogestão, da cooperação, participação 

e do próprio uso do sentimento da solidariedade, encontra-se, muito mais presente 

nas categorizações políticas e literárias, e ausentes da vida da comunidade. O que 

ínsita questionar, se as reais pautas das necessidades das comunidades, estão 

realmente inseridas no contexto do discurso político, e ausente das práticas das 

necessidades locais. E neste momento, faz-se necessário lembrar, que a 

sobrevivência dos excludentes sociais, encontra-se na mão dos lideres comunitários, 

ou Associações de bairro, que representam isoladamente, uma força que caminha 

lenta e regressivamente contra uma cultura cidadã, de caráter essencialmente inapto 

e ilusionário. 

 

A percepção que, este processo formador cultural, de vida cidadã, e política, 

deverão ser pautados de forma progressista, ativista e permanente, possibilitando a 

continuidade, a este movimento de “Economia Solidária”, que se encontra, 

desagregado das forças políticas locais, e que não contemplam as pautas das 

necessidades comunitárias. Com esta pesquisa de caráter não conclusivo, se espera 

como resultado final, contribuir para o despertar de novas necessidades de 

investigação, sobre o tema “Economia Solidária”, incitando a ampliação do 

conhecimento das comunidades da Região do ABC Paulista, servindo de 

instrumento de consolidação do papel formador das Instituições de Ensino Superior, 

quanto à responsabilidade da formação da cultura cidadã, e da conscientização da 

importância quanto à responsabilidade social, contribuindo para a ampliação dos 

conhecimentos acadêmicos, por meio da inserção de novas disciplinas curriculares. 

 

Espera-se que a amplitude desta pesquisa possa contribuir para a produção 

do conhecimento e práticas de ensino, que demonstre a responsabilidade, com as 

demandas locais-regionais, como parte integradora no seu papel social. Coloca-se a 

importância do Corredor Cultural e de Comercialização do ABC Paulista, no papel de 

disseminador do conhecimento e das necessidades locais, pautando as 

necessidades das comunidades locais, com objetivo apoiar e divulgar o seu papel 

social junto à região do ABC Paulista. 
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ANEXO 1 - RELATOS INGENUOS: Associação de Promoção Humana e Resgate 
da Cidadania. Centro de Formação Profissional Padre Léo Comissari; 

1. Empreendedora V.S.C.T. 
 
Relato Ingênuo 

 

V.S.C.T é proprietária do Armarinho Yasmin, desde 2004, tem 25 anos, e sua 

formação é 2º grau completo. Além de trabalhar no armarinho, também participa da 

Rede de Economia Solidária.  

 

1ª entrevista: 04/06/2007 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco da sua 

história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são seus pais, como 

foi a sua infância? 

V.S.C.T. - Nasci em Espinosa, Minas Gerais, só que da minha infância eu não 

lembro muito sabia? “Só me lembro depois dos seis anos de idade”. Morávamos na 

Vila São José, morávamos de favor na casa do meu tio, eles construíram a casa, só 

que no terreno do meu tio. Aí, então ficou de favor, aí meu pai trabalhava de 

pedreiro né, aí lutou, lutou, lutou, lutou, até conseguir comprar um terreninho aqui na 

rua Padre Léo Comissário. Aí, neste terreno ele construiu uma casinha e nós veio 

todo mundo para cá, isto numa faixa de 7 anos e meio para 8 anos, aí ficamos 

morando aqui: “É complicado né” [Emoção], era um barraquinho né, aí ele fez um 

barzinho depois e eu ajudava ele cuidar, aí tinha minha mãe que trabalhava na 

Paulista aqui na Volkswagen, na limpeza, aí ela saiu e com este dinheiro que 

construiu este barraquinho né, uma casinha humilde mesmo, tenho, quatro irmãos 

no caso eu tinha 8, 4, 2 e o mais velho tinha 14, aí foi, foi, foi. Aí, até passo o tempo 

ele conseguir construir, quando tinha 13 anos comecei a namorar meu marido, e 

com 16 nos casamos. 

 

L.C. – Porque casou com 16 anos? 
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V.S.C.T – “Eu estava grávida dela (filha), mas não foi na verdade, porque estava 

grávida, sei lá o que aconteceu, sei que casamos rapidinhos, nós íamos casar em 

dezembro....” 

 

L.C – Você namorou quanto  tempo? 

V.S.C.T – Dois anos, porque eu comecei a namorar com 13 para 14 anos... 

 

L.C – Como era o relacionamento com teus pais, era bom, era uma vida difícil, era 

complicado? 

V.S.C.T. - Eu comecei a trabalhar na verdade com nove anos, eu comecei na casa 

da minha tia, na vila São José de limpar as coisas lá na casa dela, aí com 10 fui 

trabalhar em uma floricultura, trabalhei durante 5 anos lá de florista, aí trabalhei, 

trabalhei, trabalhei, era difícil, era uma vida complicada, mas meu pai nunca deixou 

faltar nada para gente, ele era muito vich..... Meu pai é... [silêncio), aí depois quando 

completei 16 anos, a situação ficou um pouco difícil, meu pai ficou desempregado 

quase 3 anos, tanto que minha mãe ajuda na igreja tudo né, até hoje ela ajuda, aí foi 

com a ajuda da igreja do Padre Léo pessoa ai que..., Conseguiu assim, se não a 

situação tava complicada. 

 

L.C. - Que tipo de coisas que conseguiram, na associação Padre Léo? 

V. S.C.T: - De tudo, cesta básica, tudo, que minha mãe ajudava, eles sempre 

ajudavam na parte financeira, meu pai ficou 3 anos desempregado, sem fazer nada, 

sem nenhum um bico, ele nunca tinha passado por isso.... [silêncio] 

 

L. C. – Como foi a sua trajetória profissional, como chegou até o comércio? 

V.S.C.T - Eu trabalhava na floricultura, na verdade comecei lá. 

 

L.C – Como era o relacionamento com teus pais, era bom, era uma vida difícil, era 

complicado? 

V.S.C.T. - Eu comecei a trabalhar na verdade com nove anos, eu comecei na casa 

da minha tia, na vila São José de limpar as coisas lá na casa dela, aí com 10 fui 

trabalhar em uma floricultura, trabalhei durante 5 anos lá de florista, aí trabalhei, 

trabalhei, trabalhei, era difícil, era uma vida complicada, mas meu pai nunca deixou 

faltar nada para gente, ele era muito vich..... Meu pai é... [silêncio), aí depois quando 
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completei 16 anos, a situação ficou um pouco difícil, meu pai ficou desempregado 

quase 3 anos, tanto que minha mãe ajuda na igreja tudo né, até hoje ela ajuda, aí foi 

com a ajuda da igreja do Padre Léo pessoa ai que..., Conseguiu assim, se não a 

situação tava complicada. 

 

L.C. - Que tipo de coisas que conseguiram, na associação Padre Léo? 

V. S.C.T: - De tudo, cesta básica, tudo, que minha mãe ajudava, eles sempre 

ajudavam na parte financeira, meu pai ficou 3 anos desempregado, sem fazer nada, 

sem nenhum um bico, ele nunca tinha passado por isso.... [silêncio] 

 

L. C. – Como foi a sua trajetória profissional, como chegou até o comércio? 

V.S.C.T - Eu trabalhava na floricultura, na verdade comecei lá. 

 

L.C. – Com quantos anos, você começou a trabalhar lá? 

V.S.C.T. – Comecei com 10 anos, fiquei até 15 anos trabalhando lá, mas sempre 

fazia minhas coisinhas, fazia bolo, levava para escola, aí vendia tudo e começou a 

tirar um dinheiro sempre dava um dinheirinho, comprava minha coisas, sempre 

comprei minhas coisas com meu dinheirinho meu mesmo trabalhado, nunca dependi 

de pai e mãe assim para ficar comprando minhas coisas não.  

 

Aí com 15 sai de lá e comecei a trabalhar na Whit Life produtos de beleza, lá é onde 

vende aqueles produtos creme, perfume, comecei como revendedora. Aí, depois fui 

passando e cheguei a gerente de vendas, com 16 anos, estava ganhando bem, 

cheguei quase 3 mil reais lá, aí só que começava muito inveja porque tinha gente lá 

que trabalhava muito tempo eu com menos de 6 meses eu cresci, cheguei a vender 

30 40 mil por mês, aí o pessoal já!!!!, ganhei  uma vez um fogão, ganhava direto 

prêmio, porque eu vendia muito bem, aí comecei desanimei, aí foi na época que 

comecei a ficar com depressão; ai fiquei ruim com depressão, e num quis mais saber 

disso, sai da floricultura e sai de lá também, num quis mais saber, aí fiquei em casa 

né.... só que meia desanimada da vida, foi nesta época que eu casei com meu 

marido eu tive a Yasmin, aí comecei de novo, foi quando eu mexia com as minhas 

coisinhas em casa, ovos de páscoa, cestas de café da manha. Aí, fiz curso no Padre 

Léo de lingerie, fiz lingerie também e parava, fiz curso de panificação, conheci uma 

menina aí ela pegou me ensinou a fazer a cesta, fazer arranjo aí eu não tinha 
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comércio nada. Vendia as coisas em casa mesmo, a fazia bingo, fazia aqueles bolo, 

tortas, e sempre inventava alguma coisa, mas nunca cheguei a montar um negócio. 

Aí quando foi por volta de 17 anos, comecei trabalhar mais para mim, depois a Star 

bit me chamou, eu tinha deixado um currículo lá, foi em 1999, fiquei trabalhando 5 

anos, como operadora de telemarketing, trabalhei 3 anos e fiquei afastada 2 anos, 

foi na época que engravidei do meu filho 

 

L.C. – Você tem quantos filhos? 

V.S.C.T – Dois, ela (Yasmin) que vai fazer oito anos, e o nenê de três anos, aí 

paramos também, ele (marido) operou, e não temos mais filho. 

  

L.C. O teu esposo faz o que? 

V.S.C.T Agora ele é operador de injetora, trabalha na Custal, na Paulicéia, mas ele 

nunca mexeu com alguma coisa (comércio) para ele mesmo não... Porque ele era 

tapeceiro né, ele trabalhou 5 anos e até hoje não recebeu nada, a empresa deu 

falência, mas na verdade não deu, né. Tudo o que a gente conseguiu mesmo, não 

foi nada de serviço recebido, foi suando mesmo.  

 

L.C. - Como chegou no empreendimento: Armarinho Yasmin? 

V.S.C.T - Então, foi assim, um dia estava grávida do meu filho, estava afastada da 

Star Bity, ai derrepente, a minha mãe comentou alguma coisa, de comércio né? “E 

eu falei, meu, acho que eu vou montar um negócio”. Aí foi, derrepente, meu marido, 

tava mexendo com terreno ainda, que a gente comprou aqui, só terreno mesmo, não 

tinha nada, aqui era um morro, tinha um barraquinho, um dois barracos, totalmente 

diferente, num tinha asfalto, nem nada. Aí um dia, nós separamos né, aí a gente 

morava na casa da minha mãe. Aí deu umas brigas lá, e a gente se separou, 

derrepente deu aquela idéia, vou comprar alguma coisa pra nós.  Aí ele estava 

ganhando trezentos reais na época e eu, trabalhava na Star Bity, e tava ganhando 

até razoável. Aí a gente juntou, 700 reais, juntamos não, pegamos emprestados de 

um amigo dele, e fomos no depósito de material e compramos 800 reais de 

materiais, para a mulher aqui do lado, que era dona na época. Aí demos 800 reais 

de material para ela  e setecentos emprestado do amigo dele, para pagar no outro 

mês. Juntamos esse dinheiro e demos para ela, compramos o terreno, e parcelamos 

o restante, que não tínhamos condições de pagar. Não sei nem como conseguimos 
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pagar, e pagamos direitinho, no mês certinho, quatro mil e quinhentos reais, aí 

compramos, lutamos, lutamos, lutamos. Aí, quando tinha pouco tempo, que nós 

tinha comprado aqui, aí eu falei: “Acho que eu vou montar uma coisa lá na casa da 

minha mãe”. Meu marido falou assim, V., “Mas você vai mexer com isto?”. “Claro, 

que eu vou, vou sim, vou entrar com a minha mãe, e a gente monta”. Aí nesta 

trajetória, aí eu peguei e não tinha nada, não tinha nenhum centavo, aí meu marido 

falou, como você vai montar, sem dinheiro. Mas me falaram que tem um banco do 

povo aí que ajuda, então eu vou lá. Aí eu fui e perguntei para o pessoal lá, que eu ia 

pegar até mil reais. Como a gente não tinha fiador nem fiador nem nada, só tinha um 

freezer lá, e umas prateleiras, e uma estufinha, que nem existe mais, aí a menina 

pegaram, me deram força lá, do banco do povo, lá de Santo André. Ela me deu a 

maior força, porque o freezer não custava mil reais, mas ela colocou como mil reais, 

foi isto que ajudou eu conseguir, aí peguei 500 reais emprestados lá, e quinhentos 

reais emprestados com meu irmão. Ficou mil reais né? Isto foi em abril, em 2002, faz 

uma faixa de cinco anos. Aí, eu tava eu estava afastada do serviço, e estava grávida 

já, aí peguei este dinheirinho, fui lá na 25 de maio, comprei as flores, comprei as 

coisas de sexta de café da manhã, que eu fazia em casa mesmo. Aí reformei tudo, 

entulho, que meu pai desanimou no bar e ajuntou aquele monte de entulho, aí 

limpamos, pintamos. Aí compramos as prateleiras, eu acho que quinhentos reais, 

mais ou menos, foi para parte de conta de telefone que tava atrasada e eu paguei, aí 

pequei o restante, fui lá e comprei mercadoria. Aí foi dia das mães, e eu vendi tudo, 

não sobrou nada, nada, nada, vendi tudo. Aí desse dinheiro que eu pequei que era 

quinhentos, se tornou na época mil e quinhentos, aí eu peguei este mil e quinhentos 

e logo em seguida veio o dia dos namorados, aí peguei e comprei material de novo, 

aí trabalhei, trabalhei, trabalhei, e no dia dos namorados não sobrou nada, vendeu 

tudo. Aí virou de 1500 reais, virou três mil, aí peguei este três mil reais, eu não 

peguei nada, durante este três anos de serviço, eu não peguei nada. Aí começaram 

as brigas na casa da minha mãe. Porque tem mais ou menos em torno de um ano, 

porque ela não queria que eu ficasse, não sei que, não dava certo, e queria que eu 

fechasse a lojinha. Que começou umas bagunças minha irmã também, que ela é 

meio danadinha, aí começou a aquela bagunça. Foi quando eu comecei a 

desanimar. Aí eu falei: “O que eu faço meu Deus do Céu?” – “Eu não vou fechar, 

não vou destruir o que eu já consegui”,  naquela luta, naquela luta, e minha mãe 

daquele jeito. Aí eu peguei, fui lutando e passamos a construir aqui, aí foi, foi, foi, 
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tanto que foi com o dinheiro da lojinha que eu ajudei ele a construir aqui, tem muito 

dinheiro da própria lojinha lá, aqui né? Porque aí eu peguei né? Porque aí eu peguei 

mais ou menos de dois anos, foi rendendo um dinheirinho, aí fui ajudando ele. 

Também tinha o dinheiro do meu serviço né? Fui colocando tudo, aí, quando 

trabalhava com um salãozinho aqui, eu peguei um dinheiro e dei para minha mãe 

né? Foram, 1660 reais, eu falei ó mãe esse dinheiro aqui é para senhora, só que eu 

vou sair daqui agora, porque não dá para ficar aqui. Porque na época, eu ajuda eles 

não é? Eu pegava um dinheiro particula r mesmo, só que eu não podia tirar dinheiro 

da lojinha, se eu tirasse dinheiro da loja, ia falir a lojinha, porque a lojinha estava 

começando, porque naquela época só vendia cesta de café e arranjo aí depois, com 

o dinheiro dos lucros, eu fui investindo em outras coisas. Aí eu não podia pegar o 

dinheiro de lá, e eles não entendiam isso. Aí eu peguei e fui não é? Só que eu 

ajudava nas despesas, pagava as contas de telefone atrasada, muita coisa eu fui 

ajudando, só que aí não chega ao caso não é? Aí eu peguei meu dinheiro, ela ficou 

até chateada, mas agora ela viu que realmente não era aquilo não é? Ai, peguei e 

paguei, aí continuei com a minha lojinha aqui, na época não tinha, esse maquinário, 

não tinha máquina de xerox, não tinha computador, esse freezer não tinha, não tinha 

nada. Tinha só algumas coisinhas, nem roupa tinha muito naquela época, tinha 

alguma coisinha mesmo. Aí foi quando eu fui girando dinheiro, comprei as 

prateleiras, comprei o freezer, a máquina de xerox e o computador. E só foi 

melhorando, morando, melhorando, e nada de dinheiro de outro lugar, da própria 

lojinha. Não tirei nada de outro dinheiro, do meu dinheiro não tinha nenhum centavo, 

se eu falar que peguei, um centavo meu, e pus dentro da lojinha, eu estou mentindo. 

Eu tirei tudo da lojinha, inclusive agora, tiro muito, mais do que eu deveria tirar 

dinheiro não é? Porque eu pago muitas coisas aqui dentro da casa, tanto que eu 

tava falando com a menina, qualquer dia eu deixo a lojinha da corda bamba 

coitadinha, porque eu tiro muito dinheiro dela (lojinha), que não era para ter tirado, 

mas falta, eu vou e tiro, tiro, só que sempre estabiliza, nunca fico devendo mais do 

que eu tenho não, tenho um pouquinho. Aí, eu vou conseguindo as coisas, deixei 

tudo arrumadinho, vou melhorando, até o final do mês já consigo abrir a firma. 

 

L.C. - O que mudou na sua vida, com este empreendimento? 

V.S.C.T. - Tudo está diferente, tudo né? Eu me sinto uma pessoa orgulhosa de mim 

mesma, assim. Não sei se isso é errado, mas me sinto. Às vezes me olho assim, e 
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falo: “Meu Deus, eu consegui tanta coisa”. Às vezes paro e penso: “Como é que 

consegui, ajuntar estas coisas?”. Porque não tem como, porque a idade que nós 

tem, porque é eu e meu marido, que ele também trabalha, pela renda que a gente 

tinha, não tinha condições da gente ter o que tem hoje. Que nem a gente às vezes 

reclama, ainda falta tanta coisa para fazer, quando termina uma coisa, tem outra 

para fazer, que nem a gente conseguiu cuidar aqui, olha como que ta? Construiu 

tudo em cima, só que agora, vai ter que voltar arrumando, uma parte daqui 

entendeu? Por isso eu falo meu Deus do céu, eu to reclamando do quê? Eu não 

tenho do que reclamar? Eu passeio todo final de semana, antigamente ó, a Elza até 

falou você não para pra passear, não agora não dá, eu tenho que abrir direto, aí foi 

que eu conheci uma menina, a Lucia que foi a primeira menina que me ajudou, ela 

trabalhava, tanto que eu tive ajuda de outras pessoas, né? Ela entrava nove horas, e 

saia seis, sete horas da noite, para ganhar cento e trinta reais, que era o que eu 

podia pagar na época, e ainda pagava assim ó, quase enforcando, entendeu? 

Porque eu precisava de uma pessoa para me ajudar, hoje não, tenho três meninas, 

na verdade, ta aí agora, mas na verdade são duas só, é a Rosinha e Fátima, só que 

esta aí a menina nova, tanto que a Rosinha vai sair né? Aí já posso pagar uma coisa 

boa, num digo que eu pago coisa boas para elas, que eu estou mentindo, elas estão 

me ajudando. As meninas brincam e falam a patroa, não eu não sou patroa de 

ninguém, vocês me ajudam, porque o que eu pago, não é salário, porque se eu 

tivesse condições, eu pagaria bem mais.  

 

L.C. - Você passeia o que mais você faz da sua vida? 

V.S.C.T. - Passeio, direto, todo final de semana, aí mais eu pago muita coisa, que 

nem eu o ajudo, que nem o seguro do carro, fui eu que paguei, as coisas pra dentro 

de casa, igual à parte da janela, igual na páscoa agora eu trabalhei para caramba, 

porque toda época de páscoa eu faço ovo, aí eu tiro um dinheiro razoável, tem uma 

menina que me ajuda, então eu to ajudando outra pessoa também, entendeu? Aí, eu 

consegui comprar a janela, consegui colocar o piso lá em cima, lá em cima ta tudo 

com piso já. Tudo com o dinheiro da páscoa, sendo que não tirei dinheiro da lojinha 

aí, mas só que vira e mexe, tipo, cimento, eu tiro dinheiro da lojinha, eu ajudo ele 

nesta parte , 
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L.C. - Você participa da Comissão de Selo e Ética, da Associação Padre Léo?  

V.S.C.T - Sim, participo. 

 

L.C. – Em qual função? 

V.S.C.T – É..... Como eu estou começando agora, na rede eu....[indecisão] 

 

V.S.T (Agente da Associação Padre Léo) – A rede está dividida em várias funções, 

ela (entrevistadora) quer saber qual a sua função na rede de economia solidária? 

 V.S.C.T - No marketing, não é? Não marquei, que vergonha....  

 

L.C. – Você tem participado das reuniões? 

V.S.T.C. - Eu participo da reunião. 

 

L.C. – Você já tem algum selo de qualidade da economia solidária? 

V.S.T.C - Ainda não tenho o selo, porque tem pessoas mais velhas na rede, e que 

mais participam.   

 

L.C. – Fale um pouco desta comissão, o que conhece dela? 

V.S.T.C. - Olha se não fosse o pessoal, me ajudando, do começo do comércio até 

hoje, acho que eu não tinha conseguido. Não tinha, porque a gente não sabe 

trabalhar, com o dinheiro que a gente recebe, que ela (Associação Padre Léo) 

falava: “Valquiria não pode tirar, olha você ta devendo mais do que você ganha”.  

Então aquilo ali ajuda bastante, ajuda muito, muito, muito, muito, muito.  

 

L.C. – Quais informações que recebe na Associação Padre Léo, em termos de 

investimento, como aplica seu dinheiro, como é um fundo fixo de caixa? 

V.S.T.C. - Nesta reunião (Rede de Economia Solidária) é mais para falar da Rede, 

da gente comprar em conjunto, da gente se ajudar, entre si, porque se a gente não 

se ajudar ali, como é que a gente vai passar a imagem para outras pessoas de fora? 

Agora a gente tem assim, tipo, por exemplo, hoje, eu vou lá no GAES e tiro todas as 

informações.  

 

L.C. Com relação a que? 

V.S.C.T Eles ajudam em tudo, geral. 
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V.S.T. (É, agente do grupo de apoio da Economia Solidária – GAES, da Associação 

Padre Léo, e está presente na entrevista) – “O trabalho do GAES, é um trabalho de 

acompanhamento, visitas e assessoria aos grupos que estão dentro da rede”. 

Acompanhar a rede de um modo geral. E qual o trabalho das comissões? “É você 

envolver as pessoas que estão na rede, para que elas possam juntas, construir 

benefícios para todos”. Por exemplo: a equipe de marketing vai divulgar não só o 

empreendimento da Valquiria, ou do pessoal que está na comissão, a gente tem que 

criar uma forma de divulgar a rede, porque se eu divulgo a rede, estou divulgando 

todos os empreendedores, estou divulgando esta idéia. Aí você traz novas pessoas, 

fortalece a rede, e automaticamente está fortalecendo o grupo. 

 

L.C. - Perguntou para o V.S.T (agente do GAES – Grupo de Apoio a Economia 

Solidária da Associação Padre Léo): - A Valquiria (Armarinho Yasmin) faz este 

trabalho de divulgação na Rede de economias solidária? 

V.S.T. (Agente do GAES) - A Valquiria (Armarinhos Yasmin) está trabalhando na 

comissão de selo e ética. Como trabalha a comissão de selo e ética é justamente o 

que? Nós nos reunimos como comissão, e pautamos 13 princípios, deste 13 

princípios, quais destes princípios que o empreendedor está seguindo, e os que não 

estão sendo seguidos, porque não esta sendo seguidos, não num caráter de 

fiscalização, mas num processo educativo, da pessoa se perceber né? Onde ela não 

está seguindo, o que ela esta seguindo, e se ela não está seguindo, porque não faz 

parte da rede ainda, ou não faz nenhum empreendimento. Mas é um trabalho de 

autopercepção e ai vai da comissão, que trabalha pautado nos 13 princípios, que é 

garantir o que? A qualidade do empreendimento, o valor da economia solidária. 

 

L.C. - Qual a sua consciência sobre economia solidária e qual a importância disso 

para a comunidade? 

V.S.C.T. - Economia solidária na parte da gente se ajudar entre si, no bairro, eu acho 

isto, um ajudar ou outro, porque a gente vai sai daqui, para comprar lá fora, a gente 

não está ajudando. 

 

L.C. - Você acha, que está filosofia da Rede é real, pode acontecer, é importante na 

vida de vocês? 
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V.S.C.T - Ah, sim com certeza, sim você vê, tem coisa mesmo que eu comprava em 

outro lugar, mas hoje eu estou mais ligada né? Não espera aí, mas vai ter que 

mudar muito ainda, porque eu mesmo, tenho muitas coisas ainda que eu vich... 

Muita 90% eu faço errado ainda. Eu tenho que mudar muito ainda. Se a gente que 

esta lá dentro não mudar, como nós vamos passar esta idéia para o outro, a gente 

ali que tem que se muda, depois tentar chamar outras pessoas. Porque se você tiver 

uma idéia fixa naquilo, acho que você consegue, passar para outra pessoa. Agora 

se você não tem, só ta falando, mas não faz. 

 

L.C. -Quais os cursos que fez na Associação Padre Léo? 

V.S.C.T. - Lá eu fiz curso de lingerie, panificação e administração do Sebrae, fiz 

bastante cursinho, fiz bastante coisa, muita coisa boa, muita, muita, muita. 

 

L.C. - Que tipo de consciência gerou em você, com os cursos de profissionalização, 

que tipo de consciência como empreendedora? 

V.S.C.T - Acrescentou a parte de solidariedade, com o próximo, porque eu mesmo 

tenho coisa, por exemplo, que eu fazia, que agora eu já falo, mais é errado isto.  

Tipo só querer para si, num pode entendeu? Às vezes você ta ali num 

empreendimento, você quer trabalhar para ganhar para mim, só que você esquece 

que tem as meninas, que te ajuda, espera aí, se estou ganhando um pouquinho 

mais, porque eu não vou dar um pouquinho mais para elas também? Tem a parte de 

outras pessoas também, quando você vai comprar uma coisa, as vezes a pessoa 

está vendendo um preço dela certo, dela e você sabe que aquele preço ta bom, e 

você fica, há faz mais um descontinho e não é assim. Porque se você sabe que a 

pessoa ta vendendo por um preço bom, que ta bom, porque você vai ficar insistindo, 

para pessoa fazer mais barato? Às vezes nisto eu erro muito, porque, eu sei que o 

preço da pessoa, ta bom, porque que eu vou ficar pedindo desconto, toda hora? Aí 

tem hora que cai a ficha, tem hora que eu ainda continuo. E eu aqui, a pessoa pede 

para baixar também, e o meu preço se eu to vendo, que já esta no limite, como vou 

conseguir abaixar mais? Então isto se eu conseguir mudar isto em mim, aí meus 

clientes vão conseguir mudar também.  
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2 - Empreendedor A.J.A. 
 
 

Relato Ingênuo 

 

A J. A É proprietário do mercado e adega São Jorge, desde 1988, tem 56 anos, e sua formação 

é 4ª série do 1º grau. Além de proprietária do mercado, é pintor. 

 

1ª entrevista: 04/06/2007 

 

L.C. – Fale sobre a sua história de vida, onde nasceu, como foi a sua vida? 

A J. A - Eu nasci no municio de Condeúba, na Bahia, nasci na roça, a minha vida eu 

comecei na roça, na idade de 10 anos ajudando meu pai, que nós era muito pobre, 

tinha gente mais pobre do que nós, mais nós era mais ou menos. Meu pai foi caso 

duas vezes, nós tínhamos, somos em trinta irmãos, de duas mais, mais 3 

particulares, nós somos trinta e três irmãos. Meu pai nos criou tudo na roça, morreu 

bastante, não é? Porque naquele tempo, você sabia que naquele tempo era muito 

difícil, hoje morre menos, porque o governo ajuda mais, esta morrendo menos. 

Minha tinha 16, morreu 10. Da outra já melhorou um pouquinho, da outra só morreu 

dois. Hoje ta menos, as coisas ta melhor, que o País está melhor, que a turma hoje 

fala, que eu to com 56 anos, hoje no País quem nasce hoje, ta muito melhor. 

Aí quando foi com 18 anos, fui para o Paraná, tenta a vida lá né? Sozinho, que eu 

tinha uma irmã lá, né, e eu fui enfrenta a roça de café. Aí fiquei 6 meses lá, voltei 

para  Bahia, enfrentei a roça, trabalhei mais um ano, e não deu certo, vim para São 

Paulo, vim para.... Aí fui para Santos, Praia Grande, enfrentei a construção, aí já 

estava com 19 anos, mais ou menos. Aí trabalhei uns seis meses lá, não deu certo, 

eu voltei para Bahia. Enfrentei roça outra vez, depois não tinha o que fazer, ou todo 

mundo ia bem, ou não, não dava certo. Aí numa festa dos Reis, foi uma menina 

daqui para lá, rabichei com está menina, e fiquei doido para ir embora. Vim para 

Conquista, voltei meu pai me ensinou, eu vim para São Bernardo. Aí quando 

cheguei em São Bernardo, tinha um amigo aqui, nós fomos criados juntos lá na 

Bahia, aí eu consegui lá antiga Kaiser, fabricada carro, aqueles carros grandes, 

caminhão, eu entrei na construção, que também era muito difícil naquele tempo 

também, porque era tudo na mão, não tinha máquina para abrir buraco, hoje é tudo.. 
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Por isso que diminuiu o desemprego, por causa disso. Era no braço, que nós fazia 

isto, aí eu trabalhe aí seis meses, voltei para Bahia, fiquei lá uns seis meses 

também, naquela vida muito difícil, não tinha dinheiro. Naquele tempo você vendia 

um dia de serviço, mais um dia de serviço não era de 8 horas, você trabalhava até 

quando o sol saia, até quando o sol entrava. Você não media no relógio, você media 

no sol. Era muita exploração, aí tornei a voltar para São Bernardo do Campo, aí 

entrei numa firma em Piraporinha, trabalhei lá, também foi muito difícil lá, ganhava 

pouco, e o serviço era muito ruim. Aí consegui entrar na Brastemp, trabalhei 14 anos 

na Brastemp, então aí a vida já melhorou.  

 

L.C. – Você fazia o que na Brastemp? 

A J. A -Comecei de ajudante, aí quando sai de lá era pintor. Aí teve uma greve lá, 

me mandaram embora, isto foi em 85. Aí fui para Volkswagen, mais aí já tinha um 

Bazar, o que dinheiro que eu tinha no.. que eu peguei na Brastemp, coloquei no 

Bazar, os cara foram de noite e roubaram tudo, aí fiquei um ano na Volkswagen, e 

fui mandado embora também. Aí foi quando Collor entrou, e deu aquele.... Aí, ele 

conseguiu tomar o dinheiro de todo mundo. Mas o meu não, aí comecei colocar 

umas coisinhas aqui para vender. Mas eu vendia roupa na rua também, aí eu 

comecei aqui, to até hoje. 

Nunca mais trabalhei fichado, aí fui trabalhando, aí a pouco, meu irmão me chamou 

para entrar de sociedade com ele, para vendar bebida, só que nós se dava muito 

bem, só que não aparecia dinheiro, nunca trazia um tostão para casa. Aí ele 

trabalhava no sindicato e começou a passar a mão, sabe como é político né? Aí ele 

saiu de lá, e eu só trabalhando, ele não fazia nada, e foi quebrando, e isso aqui foi 

acabando, acabando, eu não ficava aqui. Porque eu trabalhava com outro cara, aí a 

divida foi ficando grande, até que um dia eu não agüentei mais, falei não tem 

condições, vou ficar trabalhando, vou perder minha casa, aí fiquei devendo ao 

banco, eu já fiquei devendo cartão de crédito, que lê comeu, o cheque especial, 

porque eu tinha um cheque especial bom, acabou tudo, e eu ainda fiquei devendo o 

banco. Sei que a perua, eu perdi para o atacadão, e aí o que aconteceu, eu cheguei 

aqui e falei para uma colega minha, se eu arrumasse dois mil reais, eu ia sair desta 

sociedade, ele falou eu tenho um cara te empresta. Fui lá, tomei o dinheiro 

emprestado a 10%, aí enrolou porque eu estava com o nome sujo, não tinha crédito 

nenhum, aí você já viu. Aí ele me arrumou mil, aí amigo, família, fugiu todo mundo. 



  

 

163 

Aí o Meirelles, me deu uma força, era meu amigo e vende bebida. E um dia minha 

mulher conversou com ele, ele falou não tudo bem, eu vou ajudar, e até hoje eu 

pego delo, eu considero ele, hoje ele está bem de vida. 

 

L.C. - Como você conheceu a Associação Padre Léo? 

Aí conheci um rapazinho que mora aqui em baixo, e ele me falou, então você vai lá e 

faz um curso, e eles te emprestam um dinheiro, aí um dia, eu fui lá. Aí a Elza, 

conhece né? Não a Marina, agente do GAES? Falou vem aqui, eu estava encostado 

aqui, eu não tinha isso aqui não, não tinha nada disso aqui não, era tudo diferente, 

feio e bagunçado. Ela apareceu aqui e falou: “Nós estamos abrindo uma Rede”, tem 

um 5 anos mais ou menos. Aí ela me convidou, e eu falei isso aqui não tem mais 

jeito, aqui não tem mais remédio. Ela falou não vou lá, aí eu fui, fui lá participei, 

gostei, fiz um empréstimo, não tinha nome limpo, fiz no nome do meu filho. Na 

primeira vez, pedi mil reais, que era para fazer esta luz ai. Aí nós fomos, foi indo, 

eles davam atenção para gente, ai nós foi. Aí fiz outro empréstimo, aqui, eu fui 

levando a vida, foi melhorando. Foi como a moça do contador falou, já teve mais 

difícil, e hoje graças a Deus, devendo nós estamos devendo, mais nós estamos 

pagando. Porque ainda estou pagando coisa da sociedade, porque eu parei de 

pagar o INPS, porque o INPS subiu muito. Mas ta dando para levar, nós estamos aí. 

 

L.C. – O que mudou a sua vida, para melhor?  

A. J. A - Não eu acho, que para mim, é a mesma coisa, não mudou nada, continuei 

aqui, no meu serviço. Mas graças a Deus, é que nem eu falo para mulher aí, isto 

aqui, para mim, eu não sei qual a religião é a sua, mas hoje mesmo acabei de falar 

para ela, que isto aqui para mim é milagre. Esse mercado para mim, é um milagre, 

um milagre de Deus. Porque nós tiramos muita coisa daqui, e se você for olhar, não 

tem condições de tirar. Então eu sou feliz, tenho os meus três filhos, graças a Deus 

se dou muito bem, dei sorte, porque não tem nenhum vagabundo, todo mundo é 

trabalhador, tenho minha família, vivo bem com a minha família, então eu posso 

dizer que sou feliz. Acredito em Deus, pra que melhor, tenho saúde, para mim é 

estar bem. 
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L. C. O senhor tem carro, costuma viajar, tem assistência médica? 

A J. A – Tenho carro, assistência médica, viajar eu não viajo mesmo, porque não 

sobra dinheiro mesmo, enquanto eu não pagar este empréstimo, é que eu pago a 

perua né? Que está perua aí, é o seguinte, eu tinha uma caravan. E, eu consegui... 

Quando ele me tomou a perua, eu não tinha dinheiro para comprar um carro novo, aí 

comprei a caravan. Aí um colega meu chegou aqui e falou para mim, olha fulano 

esta vendendo a perua lá, e eu quero que você compre. Eu falei moço, eu não posso 

pagar, ele falou não, mais eu vou te ajudar. Você vê que ele é amigo né, aí chegou 

para mim, e falou não, vou te ajudar. Eu vou fazer o seguinte, vou comprar a perua, 

pagar, e você vai trabalhar, e depois me paga devagar.  Ele fez isto, está perua que 

esta aí na frente ele fez isto. Eu bati a perua, ele foi comprou as peças, arrumou a 

peru pra mim, e eu to pagando para ele como eu posso, é amigo, vou falar a 

verdade. 

O que eu tenho não, é da minha mulher e dos meus filhos, aqui é minha morada, 

aqui eu trabalho aqui dentro, eu moro aqui em baixo. 

 

L.C. - O que é felicidade para o senhor? 

A J. A - Feliz, é eu ter saúde, eu tenho Deus no coração, então eu tenho minha 

família, graças a Deus tudo com saúde, tudo bem, coisa mais difícil do mundo, que 

hoje nos vive não é difícil você educar uma família. 

 

L.C. - A felicidade não tem nada a ver com bens materiais? 

A J. A – Não, a felicidade é a família. Porque você estando bem com a família, 

dinheiro você ganha. Da onde eu vim, até onde de contei, até hoje, eu devo ficar 

feliz, se vim mais alguma coisa, se não. 

 

L.C. - Você acha que a sua vida mudou muito? 

A J. A – Claro, eu me dou por feliz, porque de onde eu saí? Sem estudo, não tenho 

estudo, eu não tenho estudo nenhum. Hoje a pessoa que é estudada..., Você vê o 

meu filho faz faculdade, trabalha e ganha o que? Eu tenho de ajudar ele. A minha 

esposa, não tem leitura nenhuma, é inteligente, eu acho assim, que é inteligente, 

porque nós nos viramos, nós sabemos se virar, porque o que eu ganho hoje, com 

estudo que eu tenho hoje, se eu for sai e for trabalhar, ninguém quer me pagar, o 

que um salário mínimo? Não vai me querer porque sou velho, tudo eu tenho que 
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agradecer a Deus, a fé que eu tenho em Deus, que eu deposito nele, ele sempre 

está me ajudando. Porque eu não posso ser feliz? 

 

 E hoje eu to feliz, porque um pobre não consegue levar um filho para faculdade, e 

eu graças a Deus estou conseguindo. Um deles está estudando o negócio do 

computador, e a minha filha esta fazendo enfermagem, gostou e ta fazendo e o 

outro é de menor, mais se Deus quiser, nós vamos pagar para ele também.  

 

L.C. - Você participa da rede de economia solidária? 

A J. A - Participo, desde que começou, é muito legal, a gente conheceu mais gente, 

pessoal legal, você... eu tenho comigo, como uma família, a gente se dá muito bem, 

com a turma da reunião.   

 

L.C. – O que você conversam nesta reunião?  

A J. A - Eu queria ser uma coisa assim, mais é..., Mais pra frente, é muito difícil, 

você trabalha aí vê, você convida o pessoal para ir, o pessoal não é muito unido, o 

rico são muito unido, e pobre não é unido. Você chama, eles para ajudar junto com 

você, fazer uma coisa. Olha, qual o meu sonho, meu sonho, era para todo mundo 

compra junto, que nem eu tenho um mercado, quando comprar junto, fazer uma 

compra grande, para sair mais barato, mais ninguém vai, ninguém se interessa. 

Então é o seguinte, a turma vai lá, e eles não acredita em nada do que a gente 

acredita. Que nos abriu lá, e estamos lá até hoje. Porque você vê, nós temos este 

mercadinho e nós passamos apertados, porque tem o walmark, Matarazzo, o preço, 

o Carrefour, o Carrefour é o maior mercado do mundo, certo, agora acabou de 

comprar a rede de atacadão, esta comprando tudo aqui no Brasil. Aí nós montamos 

um mercadinho, como nós ficamos nós pequenos, se nós não se une, como nós 

ficamos, nós vamos sumir.  

 

L.C. – Falta integridade entre as pessoas, está consciência de que precisa de união? 

A J. A – Falta a consciência que temos que nos unir, que temos que comprar um do 

outro, de um comprar no comércio de outro. Que nesta semana, um cara veio me 

oferecer peça, ai eu tenho um amigo que tem uma lojinha de peça, tudo, e veio me 

oferecer, mais ai não, eu tenho onde eu compro, eu compro na lojinha da Rede. Que 

é para ajudar a rede, se nós pensar deste jeito, um pensar no outro, nós vamos 
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crescer, e meu sonho é este! Eu não estou pensando em mim, estou pensando nos 

outros, poder crescer.  

 

L.C. - O que é economia solidária para o senhor? 

A J. A - Eu acho bom, para mim fica difícil, eu tenho que fazer um curso disso aí. Eu 

penso em ser unido, o outro ser unido, já é muita coisa, união, eu sempre defendi 

isso aí. Vamos voltar lá trás nas greves que já tive, a turma falou não é isso aí, você 

foi mandado embora, porque fez greve. Eu não me sinto greve, hoje eu me sinto um 

cara que eu lutei, hoje nosso País esta deste jeito, eu ajudei lutar por isto aí, por um 

dia melhor, e eu sempre falo para meus filhos, nós não deve baixar para ninguém, 

nós temos nosso direito. Por isso, às vezes hoje, aquele mundo que nós tava lá traz, 

que nós não tinha um pãozinho para comer de manhã, nos não tinha nem o café nós 

não tinha. Nós comprávamos um quilo de carne, para dez filhos comer, teve uma 

vez que teve uma seca lá que, não tinha nem feijão para comer, nem arroz para 

comer, o arroz era a mistura. Hoje, graças a Deus, tem tudo, hoje você vai lá, um 

recebe salário de escola, hoje lá, tem fartura. Hoje no Brasil, pode ter fome, mais é 

menos.  

 

L.C. - Foi na Brastemp que o senhor participou das greves, faz tempo? 

A. J. A - Faz, foi em 79, foi a maior greve que teve, mais é o seguinte, eu não me 

arrependo. Eu acho o seguinte, aqui só funciona, se tiver greve.  

 

3 - Empreendedor J.V.Q. 
 
 

J. V. Q. É proprietário do Mini Mercado Omeroga, desde 1991, tem 50 anos, e sua formação é 3º 

série do 1º grau. Além de proprietária do Mini Mercado, foi Torneiro Mecânico.  

 

1ª entrevista: 04/06/07 
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Relato Ingênuo 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco da sua 

história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são seus pais, como 

foi a sua infância? 

J.V.Q. - Eu nasci em Souza, Paraíba, lá foi uma vida muito sofrida, na agricultura, 

meu pai era agricultor e tinha 10 filhos, o mais velho faleceu. Eu fiquei lá (Paraíba), 

até os 19 anos, aí veio o meu irmão mais velho primeiro, duas irmãs, aí depois veio 

eu. Meu pai e minha mãe vieram também, mas já voltaram para lá, de novo. Eu vim 

para São Paulo, em 1976, vim morar com meu irmão em São Bernardo do Campo. 

 

Cheguei aqui no dia 5 de maio, de 1976, comecei a trabalhar no dia 09 de maio já, 

eu trabalhava na Games, hoje é TRW, é que faz caixa de direção, trabalhando de 

ajudante, puchando carrinho, carrinho para carregar as caixas, trabalhei um ano e 

nove meses lá, aí a Volkswagen estava precisando de gente,  fui na Volkswagen, fiz 

ficha na Volkswagen, comecei trabalhar lá um dia, noutro dia que eu fui pedir a conta 

na Games, fiquei trabalhando na Volkswagen, 2 anos, aí saiu o primeiro pacote da 

Volkswagen, e sai. 

 

L.C. Com quantos anos o senhor casou? 

J.V.Q. Eu casei com 25 anos, e aí o meu sogro estava precisando de um sócio, ele 

tinha uma lanchonete, no bairro Assunção, antes ele tinha uma lanchonete no Baeta, 

aí ele vendeu pro irmão dele, aí ele estava precisando de um sócio, como eu tinha 

saída da Volkswagen, eu fui trabalhar mais ele, no bairro Assunção. Peguei casa, 

casamos, e fui trabalhar mais ele, no bairro Assunção, isto foi em 82. Aí trabalhamos 

na lanchonete quatro anos. 

 

L.C. – A lanchonete não deu certo? 

J.V.Q. Deu mais, o proprietário foi ruim com nós, fez um contrato de quatro anos e, 

não renovou mais o contrato, aí pediu o prédio, aí nós ficamos mais cinco anos 

brigando na justiça, aí saímos, tiramos nossos troços lá, e conseguimos montar duas 

grandes, uma na Rua Ernesto Querosene (SBC), a outra metade eu vendi, e 

pegamos a outra metade e fomos para Av. Goiás em São Caetano, lá perto da GM, 

aí ficamos uns 10 anos lá, vendi, aí já parti a sociedade com o sogro, isso foi em 92. 
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Aí eu parti para o meu próprio negócio, que é aqui. Na garagem, e a minha casa 

ficava no meio do terreno, derrubei a casa do meio, depois de uns anos derrubei 

esta coluna, e a casa já começou né. Aí foi indo, quando foram mais uns três anos, 

derrubei o resto da casa, e comecei a fazer o salão. O ano passado já fiz a casa em 

cima.  

 

L.C. - Hoje é uma casa de dois andares, a casa em cima, e o comércio é embaixo. 

Qual a área total construída? 

J.V.Q. – Dá uns 95 metros, cinco por vinte e cinco, em cima tem 96 metros, 

construído. Quase uns 200 metros no total. 

 

L.C. – O senhor começo com que tipo de comércio? 

J.V.Q. - Mercearia, em 92. Fui abrir a firma em 95, enquanto isso eu trabalhava sem 

firma aberta.  

 

L. C. - Como foi que chegou na Associação Padre Léo?  

J.V.Q. - Foi por uma pessoa que tava dando um curso lá na Associação Padre Léo, 

de panificação e eu tinha vontade de ir embora para o norte, foi há quatro anos 

atrás. Aí eu tava com a intenção de ir embora, aí eu fui fazer um curso, para eu 

montar uma padaria no Norte. Aí falaram que tinha um banco do povo, que fazia 

empréstimo, ajudando, aí fiz o empréstimo né, e comprei o maquinário da padaria, aí 

montei a padaria aqui.  

 

L.C. De quanto foi o empréstimo? 

J.V.Q. - O empréstimo foi de 10 mil reais. 

 

L.C. – O senhor pagou o empréstimo, com o dinheiro da panificadora? 

J.V.Q. - Eu paguei com o próprio trabalho da panificadora, apesar de que eu investi 

mais, eu investi 15 mil reais, 5 foi do meu bolso, é porque só o maquinário foi 12 mil, 

mais depois tive que comprar uns carrinhos, tive comprar umas bandejas, bastante 

coisas, depois comprei mais dois maquinários, divisora que eu não tinha, depois 

comprei uma batedeira, e tudo foi comprando aos poucos, né? Hoje... 

 



  

 

169 

L.C. - Então resolveu ficar, não vai mais voltar para Paraíba? 

J.V.Q. - Não resolvi, é que tenho duas filhas gêmeas não querem ir, elas ficaram 

moças, tudo com 21 anos, elas não querem ir, então não posso abandonar elas 

aqui, só obrigado a ficar, estou ficando, só que tenho idéia de voltar, até normalizar 

elas, então.. 

 

L. C. - O que mudou no seu comércio, esta padaria? 

J.V.Q. - Mudou, apesar de que a padaria é boa, dá uma margem de lucro boa, mas 

tem que vender muito pão, mais eu não estou fazendo grande negócio aqui, porque 

estou fazendo 600 pães por mês, é muito pouco, só pagou o maquinário, porque era 

eu quem fazia o pão. Se fosse para colocar um funcionário para fazer o pão, a 

padaria já tinha fechado, não dá.  

 

L.C. - E que mudou na sua vida, esta padaria? 

J.V.Q. - Que eu trabalho muito mais, muito mais mesmo trabalho, então eu 

trabalhava numa faixa de 10 horas por dia, agora estou trabalhando 14 horas.  

 

L.C. – O que melhorou, qual foi o benefício, que gerou? 

J.V.Q. - Melhorou, porque se não fosse isso aí, meu movimento tinha caído mais,  

porque devido à concorrência, e devido, que eu faço um pão muito bom, eu consigo 

aqui no bairro, que meu pão é muito bom. Então eu mantenho minha freguesia, 

minha freguesia não se afastou, vich... Certo? Agora preciso de muito ainda, eu vou 

fazer outra reforma na frente, começar mês que vem, porque não tem laje na frente, 

aí vou fazer propaganda porque não tem ainda, e eu quero investir aqui, aí eu vou 

fazer outro empréstimo.  

 

L.C. O que mudou na sua vida, de bom? 

J.V.Q. Hoje eu fiquei mais preso e não saio mais, eu não vou mais na praia, não 

curto mais cinema, esta entrando mais dinheiro, mas minha vida não mudou nada, 

só mantendo o negócio, a vida social nada, nada. Só trabalho. 

 

L.C. - Com relação a bens materiais, o senhor conseguiu bastante coisa, já ampliou 

o seu negócio, hoje você tem um patrimônio maior, você tem um maquinário que 

você investiu, que esta valorizada, hoje você tem clientes que conhece a qualidade 
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do seu produto, o senhor consegue visualizar isto como um retorno, em médio prazo 

pode resultar em algum benefício, ou não? 

J.V.Q. - Eu vejo as coisas muito curtas assim, um túnel muito escuro, porque está 

difícil da gente vencer, porque se colocar mais funcionário, não dá, as minhas filhas 

trabalhavam aqui, depois não trabalham mais, porque não dava para eu dar salário 

para elas, aí elas tiveram que sair, arrumar serviço fora, eu tenho dois funcionário 

aqui, se eu colocar mais outro não dá, então o meu motivo é só trabalhar, trabalhar, 

por isso é que eu digo, eu to trabalhando até eu terminar de fazer uma reforma. 

Quando eu terminar a reforma, ou eu vou arrumar um sócio, ou eu vou te que 

vender. Porque não dá para continuar.  

 

L.C. - O senhor participa da rede de economia solidária? 

J.V.Q. - Muito pouco, devido o tempo, mais eu fico lá e vou, inclusive a semana que 

vem nós vamos, nós até liguei para lá esta semana, porque nos queria ir.  

 

L.C. – O senhor tem alguma função, específica? 

J.V.Q. – Não, a minha esposa tem, nem sei o que é! Ela faz parte do pessoal da 

comissão de selo e ética, da Associação Padre Léo. 

 

L.C. – Quantos vezes, o senhor participou das reuniões da Economia Solidária? 

J.V.Q. - Desde que começou nós fomos umas cinco vezes. 

 

L.C. - O que o senhor aprendeu lá? 

J.V.Q. – Aí eu te falo, quem vai mais é minha esposa, eu quase não vou, esta parte 

é com ela. Só fui uma vez, e estou pretendendo ir mais uma outra. Esse negócio de 

selo de qualidade, isso aí é ela, que sempre vai. Eu fui lá com ela, esta participando 

disto daí é ela, que na maioria das reuniões é ela que vai.  
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4 - Empreendedora M.L.P.S. 
 
 
Relato Ingênuo 

 

M. L. P. S. é proprietária do Bazar Lued, desde 1997, tem 53 anos, e sua formação é 

8º série do 1º grau. Além de proprietária do Bazar, é coordenadora da Rede de 

Economia Solidária.  

 

1ª entrevista: 04/06/07 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco da sua 

história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são seus pais, como 

foi a sua infância? M. L. P. S. – Nasci em Cabralia Paulista, (Bauru,  no Estado de 

São Paulo), no sitio 

chamado Águia Branca, interior de São Paulo, sou a 5ª filha de um casal com 10 

filhos, meu trabalhava na roça, tinha um sitio de 5 alqueires de terra, um sitio 

pequenininho, morava nós...tudo de casa, mais minha vó, morava com a gente, eu 

estudava numa fazenda, até 7 anos, depois acabou escola da fazenda, fiquei sem 

escola. Aí, meu pai foi com alguns filhos para Paulópolis, os filhos mais velhos 

foram, aí eu para estudar fui para lá com 9 anos de idade, aí que comecei, com 10 

anos já tinha, voltei a escola de novo. 

Minha infância foi muito boa, a gente brincava bastante, entre os irmãos, 10 irmãos, 

quando os irmãos já eram grandes eu era a do meio, a 5ª (risos). 

A gente trabalhava na roça, já com 8 anos a 10 anos, já ia trabalhar, já levava café 

na roça, comia junto lá na roça e já trabalhava um pouquinho, ficava debaixo do pé 

de café, ou plantava.... O meu pai plantava arroz, tudo da época, eu lembro muito 

bem, quando chegava em casa, brincava na palha de arroz, ia escorregando, ia para 

escola, brincava de escorregar na beira da estrada (risos), ia para missa, era longe 6 

k. longe de casa, nosso sitio. 

 

Aí, minha mãe, pois a gente no catecismo, o meu pai levava a gente no catecismo, 

depois da missa de domingo, depois da missa, ficava no catecismo, isso 7 anos 

depois fiz a 1ª comunhão com 8 anos, e depois quando chegava perto de fazer a 1ª 



  

 

172 

comunhão, no final do curso, aí tinha as preparações durante a semana, e como era 

muito longe, meu pai num dava para trazer, eu ficava na casa de uma parenta da 

minha mãe, para participar mais, aí fiz a 1ª comunhão. 

Em 66, fui para Paulópolis, porque dividiu a família, como lá não tinha quase não 

tinha como trabalhar, meu pai tinha um pequeno sitio, em Paulópolis, aí, o que ele 

fez, os filhos mais velhos foram para Paulópolis para trabalhar no sítio. E ele ainda 

ficou lá, com os pequenos, aí foram os meus irmãos mais velhos pra trabalhar no 

sitio, eu fiquei, eu era a mais velha, aí eu fiquei um tempo lá, até ir para estudar lá, 

entendeu? 

 

Aí, fiquei lá com a minha mãe, com os menores, era muito triste, que minha coitada, 

toda noite chorava, foi o marido que ficava lá, a semana inteira, com os filhos, vinha 

só de sábado, os quatro filhos mais velhos, e em agosto no mesmo ano, a minha vó, 

que morava junto com a gente tinha falecido. 

 

Então, olha tinha 6 pessoas que tinham saído na mesma casa, aí no mesmo tempo 

né, e a minha mãe ficava com os pequenos, e, eu era antes de 10 anos, 9 anos, a 6 

K longe da cidade, quando meu pai, vinha tomar o trem para ir para Paulópolis, aí 

ele ia sempre sozinho. Mas quando ele voltava, no final de semana, eu ia na cidade 

buscar ele, com 9 anos de idade, ia no cavalo, sozinha, ou as vezes levava um 

irmão menor do que eu. 

 

Aí, a gente vinha os três, num cavalo só (risos), minha mãe era muito corajosa de 

deixar a gente ir sozinha, coitada (risos). Eu me lembro quando a minha mãe arriou 

o cavalo, para mim, buscar meu pai, e quando o cavalo foi sair, o cavalo refugou, e 

começou a pular, aí minha irmã caiu do cavalo, eu não cai não (risos). 

 

Aí, minha mãe nosso, ficou muito triste, brava com a situação, que eu tinha que fazer 

isto, aí para eles aproveitarem já comprava querosene e açúcar porque o resto já 

tinha tudo no sítio. Aí, ela não deixou mais a gente ir, meu pai teve que ir embora a 

pé aquele dia, porque ela ficou com muito medo, porque o cavalo começou a pular. 

 

Meu pai ficava sábado e domingo em casa e segunda-feira, já ia trabalhar com 

outros filhos, aí ficamos mais de 1 ano neste situação, então  né. 
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Aí então, todo mundo mudou parar roça, foi em 67, aí então que eu voltei a estudar, 

com 13 anos, recomecei na 4ª série, porque parei na 3ª série, lá onde eu estudava 

tinha só até 3ª série, tudo junto, 1ª, 2ª e 3ª série, era uma professora só (risos). 

 

Eu voltei estudar na 4ª série, mais não consegui acompanhar, quanto tempo eu tinha 

parado, ainda muito fraco o estudo, aí voltei na 3ª série e fiz até a 8ª série. 

 

Aí, meu pai, quando a gente tava na 4ª série, parou de novo, porque morava no sitio, 

foi quando meus pais quiseram morar na cidade, para gente estudar mais, aí a gente 

voltou a estudar a noite, foi quando terminei a 8ª série eu e meus irmãos, estudava a 

noite, mas mesmo assim tinha que trabalhar, andava 3 k. a noite para estudar. 

 

L.C. - Com quantos anos começou a trabalhar? 

M.L.P.S. - Aí, comecei a trabalhar em casa de família, com 16 anos, quando 

chegava época de colheita, meu pai precisava de gente trabalhando na roça né, aí, 

ele tirava do serviço, tirava da casa de família, para trabalhar na roca de novo, as 

patroas ficavam loucas da vida (risos), aí não tinham mais colheita, voltava a 

trabalhar na casa de família (risos), aí ainda trabalhei mais em 2 casas de família, 

trabalhei em super mercado, aí então, não tinha mais trabalho na roça, aí os filhos 

queriam a cidade né? 

 

Aí, que aconteceu uma das minhas irmãs casou com 18 anos, e veio para 

Campinas, aí o meu irmão mais velho do que eu, 20 anos também, veio para casa 

dela, para começar trabalhar em Campinas. Aí depois, começou um querer ir, ou 

querer ir também, o que aconteceu, ele arrumou uma casa, ai ficou de novo os cinco 

irmão juntos, e minha mãe ficou de novo separada, aí eu também vim para 

Campinas depois (risos). 

 

L.C. – Quantos anos você tinha, quando veio para Campinas? 

M. L. P. S. – Agora não sei, não sei quantos anos eu tinha, eu era solteira ainda. Aí, 

trabalhei em Campinas, trabalhei lá numa fabrica de sabão em pó, Swift, chamava 

na época, depois trabalhei na Boch metalúrgica, aí eu casei. 
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L.C. – Que ano a senhora casou-se? 

M. L. P. S. – Casei em 80, vim para São Paulo, era só dona de casa, morava numa 

casa que tinha quatro famílias num quintal, terrível né? Um tanque só, para quatro 

famílias (risos), depois saiu financiamento aqui (Parque Seleta , S.B.C), meu marido 

trabalhava na  Volkswagen, fizeram propaganda dentro da Volkswagen, era 25 anos 

para pagar, aí a gente enfrento e fizemos a inscrição, para este financiamento, 

pegamos a casinha feita, quatro cômodos e banheiro, aí estamos até hoje. 

 

L.C. - E como surgiu  a idéia, de abrir este bazar? 

M. L. P. S. - Ele (marido) continuou trabalhando na Volkswagen, e foi mandado 

embora da Volkswagen, aí ficou um tempo desempregado, aí eu tinha dois filhos 

pequenos, isso foi em 85 já tenha três filhos, ele ficou desempregado bastante 

tempo e não conseguiu arrumar outro serviço, que eu fiz, peguei 1.500 reais, e falei 

para ele: “Que eu queria abrir um bazar, antes eu já falava para ele que eu gostaria 

de montar um bazar”, mas como ele tava trabalhando, as crianças estavam 

pequenas. Ele falava: “Porque você quer trabalhar, cuida das crianças, e tal”. Mais 

aí, não tinha mais jeito, tinha que dar um jeito, porque não tinha como. 

Aí, o que eu fiz, no mês de janeiro, comprei um pouco de coisa, aí eu falei para ele 

(marido), nós vamos ter que abrir um bazar aí na garagem, ele fez as prateleiras, eu 

comprei um monte de material escolar, era época de material escolar, com o 

dinheiro que tinha, e ele comprou um madeirith, pois assim no portão, que era 

aberto, deu uma improvisada legal, catei um armário de cozinha, que eu tinha, 

arranquei o fundo, e fiz como se fosse vitrine, a frente do armário ficou de frente, fiz 

o balcão e começou. Fiz umas propagandas, soltei no bairro, aí começou em 87. 

 

E vai pondo coisa dentro, ficou entupido, aí meu marido arrumou aqui a garagem, 

fez uma divisão, para ficar uma garagem, tirava as coisas para por o carro, tirar o 

carro ficava difícil né? Aí, fiz esta divisão ai, ai a gente vai pondo coisas, pondo 

coisas, até ficar cheio né, e depois desocupou esta loja que estou agora, sempre 

alguém alugava e sempre saia, nunca parava ninguém naquele espaço. Aí, eu falei 

pro meu marido: 

 
“Vamos pegar aquele espaço lá, é um espaço bom né?” Aí alugamos lá, faz seis 

anos, né. 
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L.C. - Como à senhora, descobriu a Associação Padre Léo? 

M.L.P.S. - Eu sempre participei da comunidade né, e quando o padre Léo teve a 

idéia de comprar um terreno, para fazer esta escola, o padre Santi, perguntou para 

mim, se eu tinha idéia de um terreno, de preço, conversamos. Eu sai com ele pra ver 

preço de terreno, aqui em cima para comprar, aí ele falou “ichi”, parece que tem ouro 

nestes terrenos, de tão caro que era. Então eu participei da procura de um terreno, 

para escola padre Léo. – “Sou antiga” (risos). 

 

Aí, depois eles acharam, que lá (Rua Padre Léo Comissário) seria um lugar mais 

apropriado, lá perto de tudo que eles queriam e foi feito lá. 

 

L.C. – Quais os cursos que a senhora fez na Associação Padre Léo? 

M. L. P. S. – No Sebrae fiz uns 4 ou 5 cursos, fiz Líder Cidadão, Fluxo de Caixa, 

aprender a empreender, oficinas, computação, e que mais?...... 

 

 

L.C. – O que mudou na sua vida, estes cursos? 

M. L. P. S – A gente tem uma visão mais assim, do que esta fazendo. 

 

L. C. – Estes cursos ajudaram a gerir o seu negócio? 

M. L. P. S – Ajudou, até quando eu estava fazendo o curso Aprender a empreender, 

o rapaz, pedia para gente escrever o que a gente queria, né e tal. Aí eu escrevi a 

máquina de xerox, para por no comércio, já tinha o comércio, quando estava 

fazendo o curso, e eu pus uma data, eu lembro que eu pus a data do meu 

aniversário, aí aconteceu que eu consegui comprar uma máquina de xerox. 

 
L. C. – Você pediu empréstimo no banco do povo ou não? 

M. L. P. S – Pedi 2 empréstimos para o banco do povo, o primeiro foi para comprar a 

máquina de xerox [silêncio].  

 

L.C. – E esta máquina de xerox, trouxe alguma melhoria para o seu Bazar? 
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M. L. P. S – Nossa, a máquina de xerox, ajuda bastante, pelo menos a turma vem 

para comprar xerox e, pega uma outra coisa. Até a semana passada, eu fiquei 15 

dias sem máquina de xerox, “vich”, parecia.... Quase não vinha gente. 

 

L.C. Você trabalha junto com o seu marido? 

M. L. P. S - Ele trabalha junto, ele não gosta (risos) 

 

L.C. – O que mudou na sua vida, este comércio, melhorou, trouxe benefício? 

M. L. P. S – A gente, nós vivemos daquilo lá, hoje meus filhos trabalham e estão se 

mantendo, né? Mas antes, só vivia mesmo do comércio, não tinha outra fonte de 

renda, então era isto mesmo? Na época meu marido trabalhou, conseguiu emprego, 

saiu, quando não tinha mais jeito, mas eu sempre continuei, a maioria do tempo fui 

tirando daí. 

E para minha pessoa assim, o benefício, eu acho, que sou muito dada, assim com 

as pessoas, isto me preenche, estar junto com gente, não gosto de estar isolada, 

gosto de estar no meio de pessoas, eu não consigo estar assim, num lugar sem 

estar em contato com as pessoas, isto me preenche, assim como pessoa. E também 

o crescimento de conhecimento, porque imagina quando chega lá, você não tem 

noção de comércio, você se acha que é aquilo lá, é tudo fácil, que vem de uma 

maneira fácil, aí a gente vai aprendendo na prática. 

 

L.C. – A senhora conseguiu algum bem material? Ou é mais para a sua 

sobrevivência este comércio? 

M. L. P. S – Só para sobrevivência mesmo, infelizmente não deu muita coisa, tem 

que pagar água, luz, tudo, “vich”. Depois eu passei por uma época difícil, eu tinha 3 

filhos, um deles faleceu, o do meio. Ele ficou doente, faz 2 anos a doença, a gente 

passou muito mal mesmo das condições financeiras, mas conseguimos manter o 

bazar aberto. Aí, ele faleceu faz 4 anos já. 

 

L.C. – A senhora participa da Rede de Economia Solidária? 

M. L. P. S - Quando nasceu o pensamento da Rede de economia solidária, foi nesta 

época que meu filho ficou doente, e eu já passava com a psicóloga da escola 

(Associação Padre Léo). E eu, né, a família ela acompanhava a família toda. E aí a 

nossa psicóloga fazia parte da escola Padre Léo e ela começou falar do sonho, do 



  

 

177 

pensamento que eles tinham de fazer, de montar a Rede de Economia Social, que 

tinha que unir os comerciantes, e isso e aquilo. Aí a gente sempre se encontrava, até 

para me mudar um pouquinho da situação minha, que eu vivia, porque senão a 

gente fica muito só naquilo. Aí (entusiasmo) começou, comecei “quase que novo” 

(risos), da gente se encontrar, da gente estar trabalhando juntos, aí nos 

começamos,. 

 

L.C. - Qual a sua função, dentro da Rede de Economia Solidária?  

M. L. P. S - Já fui em Brasília, representar a Rede de Economia Solidária da escola 

Padre Léo. Fui no Encontro Nacional de Economia Solidária, fui em Vitória (ES), 

participar do Encontro Nacional da Economia Solidária. Fiz um curso na USP junto 

com eles também, porque fiquei mais voando, do que participando (risos). Imagino, 

eu voava mais que tudo (risos), quase todo o curso, foi muito bom, sempre um 

pouquinho a gente sempre aprende, né? E agora estou, o Vagner está bravo 

comigo, porque não fui em duas reuniões? Estou trabalhando na Rede, eu não estou 

por fora não (risos, risos). 

 

L.C. - O que é economia solidária, o que aprendeu sobre isto? 

M. L. P. S - Economia solidária, para mim, é a gente viver junto com os outros, não 

separado, vem o nome solidário para mim, eu acho. Que agente,.. Ninguém 

conseguiu viver sozinho, então a gente tem que se organizar, de um jeito que cada 

um tem um mesmo pensamento, por exemplo, e de comércio a gente tem uma 

maneira de trabalhar muito parecida né? Então, se organizar, neste sentido,  para 

desenvolver mais fácil o trabalho, o conhecimento, que cada um tem, um passa para 

outro, o que outro faz, isto é solidário. Eu acho que é viável, porque a gente esta ali, 

aí, eu não sei mais... 
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5 - Empreendedor C.M.A.F. 
 
 
Relato Ingênuo 

 

C. M. A F. É proprietária da Confecção Sícera – Wind Cold, desde 1989, tem 55 

anos, e sua formação é 2º grau. Além de trabalhar na confecção como 

administradora, também participa da Rede de Economia Solidária.  

 
1ª entrevista: 04/06/2007 

 

 

L.C. - Eu gostaria de iniciar esta entrevista, pedindo para você falar um pouco da sua 

história de vida, desde a sua infância, onde você nasceu, quem são seus pais, como 

foi a sua infância? 

M. L. P. S. - Eu nasci no Pernambuco, num sitio chamado Salgado, no município de 

Itaíba (Pernambuco), eu sou a 2ª filha de 12 filhos, morreram 6 crianças, 2 gêmeos, 

um nasceu morto, e outros nasceram e eu não cheguei a conhecer, não me lembro 

muito mais, três praticamente nasceram e morreram e um nasceu morto, no interior 

a vida era muito difícil, deve ter sofrido muito, era muito difícil, a assistência média 

não tinha acesso a nada, é incrível porque foi três homens e três mulheres, e 

viveram três homens e três mulheres.  

 

Não tinha médico naquela época, era muito difícil, era cidade mais não tinha nada, o 

lugar mais próximo que tinha, chamava Buic, era bem longe e nem tinha carro.  

O lugar chamava cidade, mas não tinha nada, não tinha médico, não tinha nada. 

Chamava cidade mesmo, não sei porque. E morria mesmo tudo em casa. 

 

L.C. Nesta cidade não tinha hospital? 

M. L. P. S. – Não, mais próximo que tinha da gente, era farmacêutico, então quando 

o caso era grave, a gente até lá e dava um jeito, e esses lugares de assistência 

médica, para ganhar nenê, quando a pessoa estava numa situação bem difícil, que a 

parteira não resolvia, que nem no caso da minha mãe deu tudo certo, embora tenha 

nascido morto, algumas crianças, uma nasceu mortas e 2 que nasceram mais 
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morreram logo, os gêmeos, e esse lugar, quando eles iam até este lugar, a pessoa 

estava bem ruim para ganhar nenê, ele levavam de rede, então era bem difícil, era 

uma situação triste mesmo, então muitas vezes morria a caminho mesmo, era longe 

um dia, dois dias, a cavalo, coloca umas varas na rede e ia segurando a cavalo, até 

chegar na cidade, era muito difícil, muito difícil. Mas hoje não, está um pouco melhor, 

a tecnologia já é um pouco mais avançada, já tem energia, um lugar de índio 

mesmo, não tinha água, muitas vezes tirava água de cuia mesmo, que minava e 

colocava dentro do pote, coava aquela água e bebia. Tinha bastante terra, tinha 

gado, tinha tudo, mas não tinha água, outras coisas não, alimentação, até que a 

gente não teve problema porque tinha tudo na roça, mas quando não tem água, não 

tem energia, tudo fica difícil né? 

 

E água pra tomar banho e lavar roupa, usava água salobra, que não podia beber 

né? Para beber tinha que buscar na cacimba, quando dava chuva enchia, aí  

secando, secando, quando secava, demorava para secar, porque ela minava, então 

na época quando todo mundo pegava e pegava e não chovia, e acaba e esperava 

minar aquela minar, um “oinho” de água assim, ela enchia aquele possinho assim, 

enchia a caneca e colocava no pote, ai esperava deixar minar de novo  e colocava 

no pote, a mina não deixava faltar, era muita gente, era fila, cada um enchia seu 

pote, colocava na cabeça e ia embora. Nunca faltou água, nunca faltou, mas de dia 

e de noite o pessoal amanhecia na fila, para poder dar tempo para todo mundo 

pegar. 

 

L.C. - Você estudou, neste lugar (Pernambuco)? 

M. L. P. S. - Estudar eu estudei até a 4ª série, porque quem estudada para 4ª série, 

aí você ia para uma cidade Buic, Campo Verde, então se cadastrava na Prefeitura, e 

você ia dar aula, então quem tinha a 4ª séria, dava aula até a 4ª série, ninguém tinha 

mais do que isto, chegou ali parou, então queria estudar mais, mudava para cidade, 

para Buic ou para Arco Verde, para esses lugares, você continuava, então a minha 

vida foi um pouco assim, mas graças a Deus, tenho só coisa boa, a única coisa que 

eu fico lembrando a dificuldade era a água.  

Trabalhava na roça, a roça era do meu pai, e plantávamos de tudo, feijão, mandioca, 

milho, abóbora.  

 



  

 

180 

L.C. Quando você saiu desse lugar, para onde foi? 

M. L. P. S. – Quando nós saímos desse lugar bem complicadinho, fui morar em 

Negras (Pernambuco), nesta época eu divia ter uns onze anos, fiquei lá até quinze 

anos. Quando completei 15 anos vim para Petrolina, divisa já da Bahia, então veio 

eu, meu pai, e meu irmão, então achamos um jeito melhor de se trabalhar, tinha 

umas barracas, cobertura de loja, agente ficava na calçada, igual camelo, só que 

nós vendia cigarro, bala, doce, essa coisas aí, então ficava desde 7 da manhã, até 

as 8 da noite, neste local todo os dias, direto, eu tinha uma e meu irmão outra, 

almoçar a gente almoçava ali, quando a gente precisava ir no banheiro, ia numa 

lanchonete que tinha perto, então era uma cidade Petrolina. 

 

E depois daí, em vim morar em Sobradinho, aí comecei a trabalhar num 

supermercado, aí eu já tinha uns 18 anos. Então ai fiquei trabalhando neste mercado 

até 20 anos, até eu conhecer meu marido, conheci ele nós casamos, tinha 21 anos, 

e viemos morar em São Paulo, viemos morar no Parque São Lucas, perto de 

Pinheirinho, vila Alpina, trabalhei aqui na vila Alpina, depois que me casei, trabalhei 

num mercado chamado Chicano, depois tive os filhos não deu mais para trabalhar.  

 

Toda minha família, veio morar em Sobradinho, quando a minha irmã caçula fez 

cinco anos, minha mãe faleceu, aí minha irmã veio morar comigo. Eu tenho quatro 

filhos, uma menina e três meninos, o mais velho tem 30, o outro 29, ela tem 28, a 

menina tem 27 e a menor tem 23 (risos) escadinha.  

 

Tem o de 30 tá casado, graças a Deus, posso dizer que sou vitoriosa, graças a 

Deus, muita batalha, não tenho que enfrentar mais a realidade a luta. 

 

L. C. - Como chegou neste negócio? 

M. L. P. S. - Então quando casei, tenho uma proposta, ai eu falei sempre gostei de 

trabalhar, deu para perceber que eu sempre fui trabalhando, ai eu falei pro meu 

marido que eu queria trabalhar, mesmo depois de casada, ele falava assim, até 

quando não tiver filho eu até concordo que você trabalhe fora, mais depois quando 

tiver filho eu não gostaria que trabalhe fora.  
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Então ficou isto, depois que tive o 1º filho, até eu ter ele, eu trabalhava no mercado, 

depois que eu tive ele, sai do mercado, e fiquei já trabalhando como costureira, em 

casa né? Prestava serviço para fora, né?  

E depois, enquanto eu trabalhava no mercado eu fiz o curso de costureira em 78, na 

vila Alpina, depois fiquei trabalhando em casa, depois não deu mais para trabalhar 

fora mesmo. Aí, eu sempre pegava serviço no Braz, para fazer, pegava tudo 

cortadinho, levava costurava e ia levar de volta, e foi sempre assim né? (risos). 

 

 

L.C. – Quando você teve a idéia de abrir o seu próprio negócio? 

M. L. P. S. - Aí eu tive a idéia, primeiro eu costurava em sociedade com minha 

cunhada, costurava e vendia, mas para mim sair de casa e ir costurar na casa dela, 

era difícil, eu tinha que levar as crianças, era meio difícil, então eu trabalhando mais 

ou menos uns seis meses, aí cada um ficou com a sua parte, aí ela ficou na casa 

dela e eu fiquei na minha, aí fiquei com necessidade de arrumar costureira, arrumei 

costureira, no começo eu não tinha costureira em casa. 

L.C - Você tinha vontade de abrir seu próprio negócio, de ser empreendedora? 

 

M. L. P. S. - Sim, como se diz, eu acho que para você, criar cinco filhos não é fácil, e 

só o marido trabalhando, fica difícil, então você não pode ficar só esperando dele 

né? Então tem uma necessidade mesmo! E conforme você já sabe trabalhar, já tem 

os seus clientes, você já pensa diferente, e você já quer ampliar né, o seu negócio. 

 

Então eu tive a necessidade de expandir né? Comecei, levava na casa de uma 

pessoa, ela costurava, trazia de volta e vendia. Meu marido também vendia na 

fabrica, e na verdade eu só abri mesmo, a firma, porque a pressão né? Pode ser que 

alguém te pegue né, estas coisas, um dia parece que, deixa eu ver, um dia me 

pararam o comércio, por causa da fiscalização, né? Aí exigia nota fiscal, e tinha 

lugar que a gente só podia comprar, bastante, se tivesse firma aberta, aí falei, deixa 

eu resolver logo isto, e abri, simples devagarinho mesmo. 

 

L.C. Quando você abriu, o comércio aqui neste local? 

M. L. P. S. – Tem 4 anos, mais ou menos, primeiro eu aluguei um salão, mas este 

salão era na casa de uma pessoa, então mistura muito né? Começou misturar muito, 
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aí então eu falei, não. Aí eu vim para cá, e aqui tem três anos e meio, que estou 

aqui, na verdade uns quatro anos e meio, aí eu parei com o comércio dentro de 

casa. Assim, começa a melhorar, e daqui eu quero partir .... 

 

L.C. – Você começou o seu negócio com quantas costureiras? 

M. L. P. S. -. Quando vim para cá tinha 3 costureiras, hoje com a pessoa que ajuda 

no atendimento e tudo, são 9 funcionárias, não conto nem comigo e meu marido. 

São 7 fixas mesmas, 2 vem nos horários que elas podem, quando a criança esta na 

escola, ela vem trabalhar, quando a criança ta chegando ela vai embora, eu não 

conto eu e meu marido. 

 

L.C. - Você chegou pedir algum empréstimo para ampliar o seu negócio? 

M. L. P. S. - Já, desde que eu vim para cá, por isso que eu falo né aa..Rede de 

economia solidária, ela tem uma facilidade de ajudar a gente, lá eu peguei três 

empréstimos. 

 

L.C. - Como ficou sabendo da Associação Padre Léo, como o seu primeiro contato 

com eles? 

M. L. P. S. – Recebi um convite para participar da Rede de Economia Solidária, pelo 

Sr. Nilo, distribuidor de Água, e que faz parte da rede. Aí ele me convidou para 

participar da rede, aí eu fui e gostei.  

 

L.C. Quando começou a participar? 

M. L. P. S. – Foi em 2003, por aí, Aí comecei, porque ante disso, eu já tinha pegado 

empréstimo no banco do povo aqui de São Bernardo, para comprar maquinário, 

então eu começava comprar duas, uma, conforme a necessidade, e ao invés de 

ajuntar algum dinheiro, eu ia ampliando naquilo que eu precisasse. 

 

L.C. - Quando cheguei aqui, você disse que estava muito desmotivada, porque? 

M. L. P. S. - Mas na realidade ainda estou, porque eu acho que eu fico ainda muito 

na propaganda, de ir lá pra frente, entendeu? Eu talvez não preparei uma pessoa 

para fazer isso, eu talvez, seja uma pessoa muito apegada em mim mesma, eu não 

sei eu quero descobrir o que, que eu sou (risos). Então, porque derrepente, eu acho 

assim, que eu conto com o que eu tenho, eu não vou contar com aquilo que eu não 
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tenho, então muitas vezes, se eu for o que eu era antes mesmo, eu trabalhava em 

casa, prestadora de serviço e também era sacoleira, eu fazia meu trabalho, eu 

colocava na sacola, colocava no carro e ia vender, fazia reuniões nas casas, 

marcava e falava ou fulana, parente né? Eu posso, eu estou com umas coisas legal, 

eu posso ir aí, dá para você chamar umas pessoas, para gente estar mostrando, a 

mercadoria, aí ela falava, vem hoje, pode vir. 

Aí eu chegava lá, ela levava as vizinhas dela, e vendia e fazia a festa né? Só que 

hoje, aposto muito nisto, e gosto de fazer isto, só que eu não posso mais fazer isto, 

porque se eu sair daqui para, tenho que estar aqui. Então uma coisa ou outra, então 

derrepente não faço, eu estoque um monte de mercadoria que não é interessante 

para mim, o que é interessante para mim, eu estocar um monte de mercadoria sem 

vendar não é interessante, eu estou numa área em cima do prédio, é difícil, quem 

passa lá em baixo não me vê, talvez eu nem tenho tido uma motivação legal, para 

estar fazendo uma propaganda, até mesmo me entusiasmando onde estou, até a 

sacoleira o que eu era, então é isso aí, ou eu faço uma coisa ou outra, e outra, eu 

gostaria, que meus filhos e meu marido, fossem fazer está área de rua, de levar um 

mostruário, de entregar e falar olha a gente trabalha com isto e isto. Mas parece que 

eles ficam assim , ó mãe, isto aí é com a senhora, puxa vida, eu não posso estar em 

todos os lugares. Uma coisa ou outra, então eu me irritei, se eu não falo eu não 

posso mais fazer isto, então fiquei irritada. 

 

Então o que acontece, a minha responsabilidade com meus funcionários é grande, 

ou arranjo dinheiro para pagar para eles uma coisa ou outra, então eu parto para 

mão de obra, e está mão de obra, me dá uma garantia, de eu estar pagando os 

funcionários, e enquanto isto eu estou trabalhando pros outros eu estou parando de 

ganhar para fazer o meu, né? Porque o que eu podia expandir, estou estacionada, a 

estrutura não está sendo aproveitada, está sendo inútil. 

 

Outro dia, estava tão desmotivada que a menina falou assim, nossa você está 

cansada, to, porque dá a impressão que você correu, correu, correu e morreu na 

praia, entendeu? Olha porque tudo o que você vê aqui, na verdade começou de uma 

máquina, que vendia um telefone, para comprar duas máquinas, e algum material 

para começar, e disto estou até hoje. Agora eu to com tudo, mas parece que eu não 

tenho mais objetivo, parece que estacionei, você corre, corre, você arruma estrutura 
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boa e não sai do lugar. Não é interessante eu estar pagando mão de obra, aqui dos 

outros. Até eu pus um anuncio no Guia Mais, tem uns três anos, que eu coloco 

anuncio desde que estou aqui, e eu falei para menina que eu ia cancelar, mas o ano 

que vem, ela falou assim, que como você pode fazer isto, você não pode, você 

trabalha com tudo, você trabalha com uniformes de empresa, empresarial, trabalha 

com uniforme escolar, o que mais te procura, são estas duas coisas, você vai 

deixar?  

 

L.C. – Na realidade o negócio começou por uma necessidade financeira, e hoje 

existe a necessidade de ampliação do negócio? Porque na realidade você caminhou 

num processo de crescimento profissional, e você quer continuar crescendo, e não 

vê como fazer isto, certo? 

M. L. P. S. – Isto, eu quero fazer isto, mas não vejo como. 

 

L.C. É a necessidade de continuar evoluindo, que todo ser humano deseja? 

M. L. P. S. –É, é tudo isso aí. 

 

L.C. - O que mudou na sua vida, depois de todas estas conquistas, em termos de 

qualidade de vida, o que mudou para melhor? 

M. L. P. S. - Mudou, mudou muito, acho que qualidade de vida, eu tenho tudo que 

realmente eu preciso ter. Na verdade, o que eu falo, que é esse tudo para mim como 

ser humano, eu tenho uma casa, você tem tua família, você na medida do possível, 

você vê todos os seus filhos estudarem. Todos os meus filhos têm faculdade, só ela, 

que não fez curso superior, mas ela fez vários cursos. Ela fez de modista , vitrinista, 

hoje ela trabalha. Porque na realidade ela não achou campo, no meu trabalho, e ela 

não quer, e outra ela nem quer aprender a costura, porque eu não quero chegar 

igual a você. Você se prende muito a isto, e eu também falei para ela também, para 

ela ver realmente, se ela gostaria de continuar nesta área, mas eu sempre quero o 

melhor para eles, né?  

 

L.C. O que mudou na sua vida para melhor, ou seu lema é trabalho? 

M. L. P. S. - Eu queria falar assim, meu nome é trabalho, e meu sobrenome é hora 

extra (risos) como diz aquele ditado. Então eu deixo a minha vida pessoal, deixei 

muito ela, para o trabalho, porque eu acho, que eu gostaria de trabalhar mais, na 
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parte social, assim uma coisa um pouco diferente, e voltar naquela linhagem de 

sacoleira, de estar lidando com o público mesmo, não estar assim como estou, 

dentro do trabalho, mesmo ali vendo o que está acontecendo.  

 

Mas eu acho que, qualidade de vida eu precisava um pouco mais né? Porque você 

fica muito dentro do serviço, e só se pega com isto, a tua qualidade de vida, diminui 

né? Porque você não vai num clube, você não vai num final de semana, fazer uma 

visita, te tivesse espaço eu faço, mas não vejo nenhum espaço, uma por mês. E na 

verdade eu costumo falar assim, toda a vida eu sempre falei muito isto, que eu gosto 

de trabalhar muito, mas eu gosto de me divertir também. Só que este divertimento, é 

assim, quando você vê, todos os problemas familiares, que me derrubou muito 

também né? Tive um problema, também com filho, que eu acho que não é muito o 

caso, que atrapalhou um pouco, e como se diz e esse atrapalhamento dele me 

atrapalhou demais, nesta vida, talvez eu perdi até a motivação da vida com isto né? 

Por outro lado eu vejo que eu cheguei em tudo o que foi possível, e fiz tudo o que foi 

possível, só que hoje você tem que batalhar muito por ele. Ele perdeu a alto estima, 

tem faculdade, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, mas atrapalhou, 

perdeu o emprego, ele não tinha mais condição de trabalhar. Então essa baqueada 

do meu filho, realmente derrubou todos nós né? É pela fé que a gente esta de pé 

né? Hoje eu vejo ele melhor, não dizer que ele está bom, hoje, ele sabe que tem um 

Deus que ama ele, que dá força para ele, mais isto ai derrubou todos nós. De todos, 

do menor até o maior. 

 

Mas por Deus, temos que levantar e batalhar muito, eu vejo se eu cair, aí todos 

caem, quando vejo que estamos entregando, falamos opa, não é por aí não. Mas 

por uma pequena coisa, que acontece na vida da gente, com uma pessoa, parece 

que derruba tudo, é como dominó, né?  

 

L.C. - Você participa das reuniões da Economia solidária? 

M. L. P. S. - É, só que estou em falta, né (risos), ocupada né? Como mudou para 

quinta-feira, para mim é difícil sair, mais eu vou fazer esforço, para pelo menos uma 

vez, ta indo participar. De quinta-feira eu já tenho uns compromissos à noite, de 

terça-feira eu também, tenho compromisso a noite, segunda-feira também. Eu estou 
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procurando também mudar a rotina da minha vida, que também não seja assim, só 

trabalho, só trabalho. 

 

L.C. - O que aprendeu, sobre economia solidária? 

M. L. P. S. - Olha, economia solidária, não sei muito mesmo, eu gostaria de 

entender, eu gostaria que funcionasse, mas o meu lado de ver as coisas, para mim 

não funciona muito não, neste lado solidário. Mas agora assim, deste lado de ajuda, 

o que eu puder fazer eu falo, que nem o pessoal do GEAS, mesmo, o que eles 

puderem fazer por você eles faz. Que nem os cursos do Sebrae, né? Então estes 

cursos também ajudam. 

 

L.C. - O que não funciona na Rede de Economia Solidária? 

M. L. P. S. - O que não funciona é vender e comprar solidário, no meu jeito de 

pensar (risos). Porque digamos, o que eu compro da rede de economia solidária, pra 

mim mesmo no meu consumo, que é a água eu só compro dela. Porque na 

realidade o que a gente busca é facilidade em tudo, se vai no mercado você 

encontra de tudo lá, então eu vou reclamar do pessoal que não vem comprar 

camiseta de mim, se eles vão no mercado e acham camiseta até mais barata do que 

na minha loja. E lá também eles tem facilidade de fazer tudo, em quanto em quantas 

vezes, talvez eu não tenha a mesma facilidade do que eles. Por isto até que eu não 

acho, que eu também posso fazer, mas eles fazem e compram de tudo.  

 

Eu não sei se funciona neste ponto, agora uma coisa que eu acho: Se tivesse uma 

rede de economia solidária, uma cooperativa, bem estruturada, vendendo de tudo, 

até mesmo costureiras, eu pegaria de lá, e não colocaria aqui, é uma coisa que é 

uma responsabilidade, que eu prestaria com eles. E as minhas funcionárias até 

indicaria para a cooperativa. 

 

L.C. Você está sugerindo a criação de uma cooperativa, com pessoas treinadas, 

para atende a Rede de Economia solidária? 

M. L. P. S. – Sim, porque daqui a um tempo, eu não ache interessante eu ter uma 

firma, eu poderia ficar cortando e fazendo, eu gostaria que tivesse uma estrutura 

boa, eu pegaria de lá até melhor, eu tenho as minhas, mas que quero ampliar, não 

quero ficar só com esses, então que eu fazia. Elas faziam, as peças pilotos, alguma 
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coisa a mais, eu passava o resto para frente, porque este tanto de gente, que eu 

tenho, estas máquinas que eu tenho, digamos, que eu tenha 10 costureiras, só 

costureiras mesmo, e eu pego uma firma grande, para mim fazer uniforme, eu prefiro 

mandar mais, porque o pessoalmente tem pressa, para você trabalhar, você tem 30 

dias, tem que estar entregando, dois mil, três mil, cinco mil peças. Então você tem 

que ter gente, derrepente a estrutura não dá para isto, aí você perde aquele pedido 

porque não alcançou.  

 

Então se você tem uma cooperativa, e você pode contar com ela, quantas x peças, 

então você já sabe administrar melhor o teu trabalho. 

Eu acho que tem muita coisa boa, dentro da Rede que poderia estar fazendo isso, 

para funcionar, e ver o que você precisa, eu precisaria disto, e cada pessoa tem uma 

necessidade. Eu precisaria disto, eu já fiz, mandei, cortei peças e levei em alguns 

lugares, para pessoas que só trabalham com a máquina. O que acontece, quando 

você vai mandar um serviço para fora, digamos que você mandou uma costura aqui, 

uma costura, ali, cada uma dessa faz uma costura diferente, quando você mais 

mostrar para o cliente, ele refuga tudo, por que não dá porque a qualidade, uma fez 

de um jeito, com meio centímetro, a outra fez com 1 centímetro, aí complica. Então 

eu não mando, porque eu tenho  uma responsabilidade, enorme com meus clientes, 

né? Porque eu falo assim, puxa vida né, a responsabilidade é minha né? Quando eu 

faço alguma coisa, que o cliente vem e me reclama, aconteceu isto, isto com a 

roupa. Eu falo, traz aqui para mim, se por possível eu dou outra, conserto, dou outra, 

ela fica satisfeita, eu fico feliz quando ela vem passar isto para mim. Porque eu vou 

melhorar, mas quando elas passaram, não vieram me falar e ainda me criticaram. E 

aqueles, quantos tantinhos que formaram e não me vem, tenho a opinião de uma 

pessoa, que é o contato mesmo. Ta costura lá, passo a passo, duas pessoas, mas 

acontece que a pessoa não vê determinada coisa, e o cliente vai reclamar. Então é 

complicado, né? Então estando aqui, eu tenho certeza, que está dando resultado e 

numa qualidade boa, agora se ela vier de uma, ou de outra forma. Eu já mandei, e 

chegou aqui eu tive que desmanchar tudo no ferro, todas as peças desmanchar e 

não pagasse aquela pessoa, porque é melhor você acertar uma coisa dessas, como 

uma pessoa, para essa pessoa não veia falar costurei para essa pessoa, então é 

melhor você acertar com esta pessoa, não vou mais ficar com você, por isso, isso e 

isso. As pessoas querem trabalhar, mas não se preocupam com a qualidade, elas 
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querem a quantidade. E aqui não, a gente faz o serviço, procura fazer direitinho, 

com pressa, mas tudo certinho, não tem correria, tem que fazer legal.   

 
 

ANEXO 2 – DIÁRIO DE CAMPO  
 

OLHO VIVO - COOPERATIVA DE CONFECÇÕES E COSTURA DE SANTO 
ANDRÉ 
 

Localização: Rua Livio dos Santos, 104 – Santo André / São Paulo. 

 

 

1. Registro Situacional 

 

Os dados expostos abaixo foram registrados no Diário de Campo, os quais 

permitiram visualizar os diversos acontecimentos, que ocorrem durante o andamento 

desta pesquisa. 

 

2. Informações contidas no Diário de Campo 

 

Os encontros ocorreram no período de 24/04/2007 a 17/06/2007. Atualmente a 

cooperativa conta com seis cooperadas, sendo que 50% das cooperadas 

participaram das entrevistas.   

 

Durante as visitas realizadas na cooperativa “Olho Vivo”, pode-se observar o seu 

funcionamento e o relacionamento entre as cooperadas, em seu convívio de 

trabalho. 

 

A primeira visita ocorreu no dia 28/04/2007, agendada por A. N. O., atual conselheira 

fiscal e fundadora da cooperativa.  

A conselheira A. N. O. aceitou prontamente, participar das entrevistas, e mostrou-se 

muito calorosa, em todas as entrevista e visitas realizadas no local; 
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A indicação da participação e contato com a A. N. O, se deu, pelo fato da mesma, 

fazer parte das reuniões do Corredor Cultural no ABC Paulista, e também pela sua 

responsabilidade na fundação da cooperativa. 

 

O agendamento da próxima visita, não foi possível ser feita por telefone, todas às 

tentativas foram fracassadas. Percebeu-se uma grande dificuldade de aceitabilidade 

neste processo da pesquisa.  

 

O contato para realização das entrevistas ocorreu pessoalmente no 16/06/2007, por 

meio da presença da pesquisadora na cooperativa. Neste mesmo dia, foi possível 

realizar três entrevistas, e agendamento das demais para o dia seguinte, com apoio 

da cooperada A. N. O. 

 

A primeira entrevista realizada no dia 16/06/2007, ocorreu sobre a história da 

cooperativa, a segunda entrevista ocorreu com a conselheira fiscal (Entrevista 

individual), e a terceira entrevista (individual), com uma das costureiras cooperadas. 

 

No dia seguinte, 17/06/2007, ocorreu apenas uma entrevista, com uma das 

costureiras cooperadas, e as demais cooperadas, não quiseram participar da 

entrevista, por timidez.  

 

Pontos relevantes observados: 

 

v Nenhuma das cooperadas possui formação profissional. Todas as 

cooperadas aprenderam, na prática o exercício da profissão de costureira, na 

própria cooperativa; 

v Algumas cooperadas, que ainda não sabem costurar, em função desta 

deficiência, auxiliam em atividades de limpeza de roupas, ou passagem das 

peças para costura; 

v Todas as cooperadas não possuem o 1º grau completo, e se expressam com 

grande dificuldade; 

v A cooperativa possui seis costureiras atualmente, e apenas três aceitaram 

participar da entrevista. Uma delas pediu para não gravar a entrevista, e 
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sentiu-se muito incomodada, em responder as perguntas. A mesma possui 

parentesco com uma das cooperadas; 

v Percebeu-se que não existe nenhuma norma de horário, de entrada ou saída. 

Os horários de trabalho são completamente irregulares. Observou-se que 

uma das cooperadas entrou as 20:00 da noite, trabalhou meia hora e foi 

embora; 

v Durante o trabalho, as cooperadas conversam, entre elas naturalmente, e não 

existe uma preocupação com a produtividade, fazem o que dá para fazer; 

v O fluxo de entrada e saída, dentro da cooperativa, ocorre sem nenhuma 

restrição. Todos da comunidade podem entrar, e pedir informações. Desde 

ajuda para consertos de roupas, bem como para usar o telefone. Percebe-se 

que é um ambiente totalmente familiar, sem regras, sem limites; 

v As pessoas da comunidade procuram A. N. O., atual conselheira fiscal da 

cooperativa e líder comunitária da favela “Sacadura Cabral” – Santo 

André/SP, em todos os momentos, durante o dia, para obter todos os tipos de 

ajuda e informações, das mais variadas; 

v Percebeu-se que as cooperadas trabalham no local, na sua maioria por 

comodismo, pois a mais de meses, não fazem retiradas; 

v O dinheiro que esta entrando na cooperativa, nos últimos seis meses, está 

sendo suficiente somente para pagamento das despesas básicas (água, luz e 

telefone); 

v Percebe-se que existem duas equipes de trabalho, e esta subdivisão ocorre 

pela desagregação entre as próprias costureiras. Parte delas, quer investir em 

novos negócios, estipular normas de horários, e levar o empreendimento a 

sério. A outra metade, não compreende a necessidade das mudanças, tem 

medo de se arriscar, e se opõe às mudanças; 

v As cooperadas têm medo de falar o que está acontecendo, com medo de 

chatear, ou até mesmo criar, problemas com a fundadora. 

v O perfil empreendedor da fundadora e atual Conselheira Fiscal, dentro da 

cooperativa, é evidente, e fazem com que as demais, não queiram falar, para 

não se mostrarem contrárias ao que está acontecendo no local. Esta falta de 

apoio, por parte das colegas de trabalho, causa desanimo no 

empreendimento e dificulta ainda mais a geração de renda; 
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v O trabalho na cooperativa é colocado como uma segunda opção, por algumas 

cooperadas, que esporadicamente fazer serviços de limpeza, fora da 

cooperativa; 

v Uma das costureiras comentou que prefere trabalhar fora da cooperativa, 

porque sente falta, de uma liderança, alguém que saiba tomar decisão. Na 

cooperativa, não tem pessoas executando esta função; 

 

Pontos positivos observados: 

 

v Existe uma grande flexibilidade de horário, facilitando diversos tipos de 

interesses e atuação, na cooperativa; 

v Existe a oportunidade de se aprender a profissão de costureira, já que não 

possuem nenhuma formação profissional; 

v O relacionamento entre as cooperadas é bom, não existe conflito pessoal, 

todas são pacificas, não existe questionamentos, ou situação de rebelião. O 

convívio é harmonioso: “Este tipo de ambiente, não se encontra em outras 

empresas”, comenta uma das costureiras; 

v Além das atividades de costureira, as cooperadas, por incentivo de A. N. O 

também participa, de outras ações comunitárias, para arrecadar fundos para a 

sobrevivência das famílias. Exemplo: Festa junina na comunidade; 

v Todas as cooperadas fazem parte da favela “Sacadura Cabral”, possui baixa 

estima, e baixa renda familiar. E, quando não fazem retiradas pela 

cooperativa, aproveitam as máquinas de costura, para fazerem pequenos 

consertos de roupas usadas, para comprar o pão, o leito, e a mistura do dia-a-

dia; 

v A passividade entre elas, e o apoio profissional para o aprendizado a uma 

profissão, além de um ambiente acolhedor, possibilitam a permanências das 

cooperadas na cooperativa; 

v Percebe-se que algumas cooperadas passam algum tempo fora, trabalhando 

em casas de família, mas com o tempo retornam para cooperativa, porque 

sentem harmonia na cooperativa, encontram um relacionamento confiável e o 

trabalho não é estressante. Pois muitas delas, tiveram seqüelas, pelos 

trabalhos forçados em casa de família; 
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v As cooperadas em geral, não possuem habilidade para analisar, propor ou até 

mesmo expor sugestões, para qualquer tipo de mudança. Aceitam 

naturalmente a situação, como uma única esperança frágil de sobrevivência, 

que ali encontram. 

v O pouco pão, sobre a mesa é repartido entre todas, e o sofá doado, serve 

para repousar o corpo, nas horas do cansaço. 

v O comportamento arredio entre as cooperadas em opinar, se observa pela 

escolha entre não apoiar aquela que estimula o crescimento e a aceitar a 

cooperada que lhe é ensina o serviço, e garante o pão. 

v E apesar do ambiente de conformismo e tranqüilidade, observa-se que a 

cooperativa começou com 31 cooperados, e hoje tem apenas seis. E algumas 

deles, costumam se ausentar um 1 ou 2 anos, para a busca da sua 

sobrevivência em empresas gestionárias.  
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ANEXO 3 – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu 

____________________________________________________________________________, RG ou 

CPF nº ________________________________, concordo em participar do estudo “Modelos de 

Ações Solidárias: Um Estudo MultiCaso,  que tem por objetivo compreender como ocorre o 

processo, denominado “Desenvolvimento Comunitário” (SOUZA, 1991), percebendo-se seu processo 

histórico, bem como, sua contemporalidade, nas quais contemplam atributos sociais e coletivos, 

favoráveis à compreensão e aplicabilidade dos conceitos de solidariedade, no qual fazem parte desta 

categoria social econômica, representadas pela Associação de Promoção Humana e Resgate da 

Cidadania. Centro de Formação Profissional Padre Léo e pela Olho Vivo Cooperativa de Confecções e 

Costura de Santo André, localizadas na cidade de São Bernardo do Campo e Santo André 

respectivamente . 

Fui informado que será utilizado questionário e que este estudo tem caráter acadêmico e 

científico, sendo conduzido pela pesquisadora Leonor Corrêa, RG nº 016293532-8 e CPF nº 

052146608-39, do curso de Mestrado em Administração da Universidade Metodista de São Paulo. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem psicológica ou 

física e que minha privacidade será preservada. A participação na pesquisa não oferece riscos ou 

danos a minha integridade física ou emocional, o que exime o pagamento de indenizações. 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou científicos, desde que seja 

mantido o sigilo sobre a minha participação. 

Estou ciente de poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu consentimento, se assim eu 

desejar, em qualquer fase da pesquisa, bastando para isso comunicar minha decisão, sem penalização 

alguma e sem qualquer tipo de prejuízo. 

Barra Mansa, _______ de ________________ de 2006. 

________________________________________    ________________________________________ 

             Assinatura do participante                                    Assinatura da testemunha 

 

Este consentimento será assinado em duas vias. Uma via ficará com o entrevistado e uma via com a pesquisadora. 

Faculdade de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado 
Mestrado 


