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Capítulo I

APRESENTAÇÃO

Maico Roris Severino – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Tiago Camarinha Lopes – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Fernando Antônio Ferreira Bartholo – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Com satisfação é apresentada neste livro uma síntese do que foi debatido 
no IV Encontro Goiano de Economia Solidária (EGESOL 2019) que foi realizado no 
período de 27 a 29 de março de 2019, no Câmpus II da Regional Goiânia da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG).

Este evento foi promovido pela Incubadora Social da UFG, a Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG, a University of Strathclyde, a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), British Council e Newton Fund, e o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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O Encontro Goiano de Economia Solidária, nesta sua quarta edição, buscou 
consolidar-se como espaço de debates, de troca de experiências e de fomento 
para constituição de novas formas de relacionamento, produção e integração or-
ganizacional cuja base seja a economia solidária, buscou socializar ideias e traje-
tórias que vêm se constituindo como base para emergência de novas lideranças 
sociais, econômicas, produtivas e culturais e que tenham como elemento central 
a potencialidade de integração, geração de conhecimento e otimização de formas 
integradoras de ação e existência.

Em termos de objetivos, princípios e finalidades, a economia solidária é 
uma ideia que permite pensar e concretizar formas mais equânimes de produção 
cuja tônica é dada pela garantia da participação coletiva e o direito à liberdade 
individual. As cooperativas, associações e redes são manifestações mais visíveis 
de sua existência e concretização.

A universidade tem se colocado como instituição de valor na questão da 
economia solidária, sobretudo ao disponibilizar profissionais qualificados e criar 
meios para otimizar a criação e consolidação de microempreendimentos, coopera-
tivas e associações etc. Dentre outras experiências no estado de Goiás, a universi-
dade, juntamente com alguns dos setores do governo, bem como, com a sociedade 
civil tem desenvolvido ações nesta direção, fortalecendo as iniciativas de Econo-
mia Solidária, de modo especial por meio dos processos de incubação. Destaca-se 
também, que as diversas áreas de conhecimento têm desenvolvido acúmulos no 
âmbito da pesquisa e extensão que necessitam ser socializadas entre os pares.

Verifica-se que no estado de Goiás existem diversas incubadoras, expe-
riências de incubação, políticas públicas, bem como, mobilizações sociais rela-
cionadas ao processo de incubação. No entanto, são raros os espaços de debates, 
auto avaliação, aprendizagem e troca de experiências. Neste sentido, o EGESOL se 
apresenta anualmente como um espaço com este propósito pode contribuir com 
o fortalecimento e a qualificação dos processos de incubação no estado de Goiás.

Nesta perspectiva, a discussão sobre a economia solidária, as incubadoras 
sociossolidarias e sobre processos de incubação são absolutamente pertinentes e 
oportunos. As três edições anteriores (2016, 2017 e 2018) permitiu que as expe-
riências que vinham sendo desenvolvidas pudessem interagir para consolidar e 
disseminar as iniciativas. Os resultados dos eventos anteriores podem ser encon-
trados nos volumes 1 e 2 do livro Economia Solidária em Debate: relatos do Encontro 
Goiano de Economia Solidária, que podem ser acessados nos seguintes endereços 
eletrônicos:
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a. https://cegraf.ufg.br/up/688/o/ebook_economia_solidaria.pdf (volume 1);

b. https://cegraf.ufg.br/up/688/o/economia_solidaria2.pdf (volume 2). 

Nesta edição, o evento teve como tema “Galgando novos espaços para a 
Economia Solidária no contexto atual”. O tema proposto permitiu que durante 
o evento se refletisse as possibilidade e desafios das ações desenvolvidas em torno 
da Economia Solidária no estado de Goiás, a partir da conjuntura posta em 2019, 
de modo especial no âmbito da mudança de governo federal.

Assim, a quarta edição do Encontro Goiano Economia Solidária teve como 
objetivo geral debater sobre o tema e reunir parcerias no estado de Goiás.

Nesta perspectiva teve como objetivos específicos:

• Refletir sobre a Economia Solidária.

• Debater e disseminar o conceito de Incubação de Empreendimentos Sociossoli-
dários;

• Debater sobre metodologias de incubação;

• Proporcionar espaços para troca de experiências de processos de incubação;

• Criação e/ou fortalecimento de fóruns e redes de economia solidária em Goiás;

• Debater sobre políticas públicas associadas a economia solidária;

• Multiplicar as ações de incubação de empreendimentos de economia solidária no 
estado de Goiás;

• A publicação deste livro.

Na Figura 1.1 é apresentado o material que foi utilizado para divulgação 
do evento em mídia impressa. Para a divulgação digital foi utilizado o material 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1g077hSgreM. 

https://cegraf.ufg.br/up/688/o/ebook_economia_solidaria.pdf
https://cegraf.ufg.br/up/688/o/economia_solidaria2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1g077hSgreM
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Para atingir os objetivos propostos, no IV EGESOL (2019) foram 
realizadas as atividades descritas a seguir e sistematizadas na tabela 1.1:

Credenciamento (de 27/03/2019 às 12h00min até o final do evento):
Espaço reservado para realização e confirmação de inscrições e entrega do 

material do encontro.

Cerimônia de Abertura (27/03/2019 das 14h00min às 14h30min):
Para a abertura do evento houve uma cerimônia apresentando as enti-

dades envolvidas com a Economia Solidária no estado de Goiás e da instituição 
organizadora, tais como: os coordenadores das incubadoras universitárias do es-
tado, representante do FGES, representante da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES), representante da Superintendência Estadual de Cidadania e 
Trabalho, representante de um dos EES e autoridades da instituição executora do 
evento, apresentando a importância do evento para a comunidade acadêmica e 
para a sociedade.

Palestra de Abertura (27/03/2019 das 14h30min às 16h00min):
Para esta atividade foi convidado para proferir a palestra de abertura o 

Prof. Dr. Caio Luis Chiariello (Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD) 
com o tema: “Economia solidária: perspectivas do trabalho e da produção sob 
autogestão”. Após a apresentação do palestrante foi aberta a palavra aos partici-
pantes para perguntas e debate. 

Grupo de Trabalho 1 (28/03/2019 às 09h00min às 12h00min): 
Para iniciar a discussão deste grupo de trabalho foi proferida uma palestra 

com o tema “Universidade, economia solidária e tecnologias sociais: para tecer 
outros mundos possíveis” pela Profa. Dra. Jussara Carneiro Costa (Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB). Posteriormente, houve um relato as senhora Dulce 
Helena do Vale (presidente da Cooper Rama e da Rede Uniforte) sobre a atuação 
como trabalhadora de um empreendimento de economia solidária. Em seguida 
foi aberta a palavra aos participantes para contribuições e debate.  
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Percurso de visitas técnicas em experiências de Economia Solidária 
(28/03/2019 às 14h00min às 17h00min): 
Foi realizado um percurso de visitas técnicas com todos os participantes do 

evento em experiências de economia solidária da região metropolitana de Goiânia, 
sob a condução de Fernando Antônio Ferreira Bartholo (Universidade Federal de 
Goiás – UFG, coordenador da Incubadora Social) para conhecimento da realidade, 
possibilidades e desafios de tais empreendimentos. Na ocasião, foram visitadas: 
a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável “Familia Feliz” 
– COOPERFAMI, a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reciclável 
“Fênix Carrossel” – CARROSSEL, e a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de 
Material Reciclável “Reciclamos e Amamos o Meio Ambiente” - COOPER RAMA.

Grupo de Trabalho 2 (29/03/2019 às 09h00min às 12h00min): 
Para iniciar a discussão deste grupo de trabalho foi proferida uma palestra 

com o tema “A contribuição da filosofia da tecnologia para o marco analítico-
-conceitual da tecnociência solidária” (Universidade Estadual de Campinas – UNI-
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CAMP), e em seguida foi aberta a palavra aos participantes para suas contribui-
ções e debate.  

Grupo de Trabalho 3 (29/03/2019 às 14h00min às 16h30min): 
Para iniciar a discussão deste grupo de trabalho será proferida uma pales-

tra com o tema “Incubação em economia solidária, inovação social e desenvolvi-
mento territorial” pelo Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho  (Universidade 
Federal da Bahia – UFBA), e em seguida será aberta a palavra aos participantes 
para suas contribuições e debate. 

Sessão de Apresentação de Trabalhos Científicos e de Extensão (ao 
final de cada grupo de trabalho):
Nesta atividade houve apresentação oral dos trabalhos submetidos e acei-

tos para comporem este livro. Nesta atividade, foi possível  expor e trocar expe-
riências entre os autores e os participantes.
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Encerramento (29/03/2019 às 16h30min às 17h00min): 
Nesta atividade o coordenador geral do evento, Prof. Dr. Maico Roris Se-

verino, realizou uma sistematização dos principais resultados do EGESOL 2019 e 
anunciou os desdobramentos a partir do evento, de modo especial, data e local 
do V EGESOL – 2020.

TABELA 1.1: Programação Detalhada do IV EGESOL (2019)

Na edição de 2019 do EGESOL houve a participação de aproximadamente 
110 pessoas entre professores, estudantes de graduação e pós-graduação de di-
versas áreas do conhecimento, representantes do governo, representantes da so-
ciedade civil, e participantes de empreendimentos de Economia Solidária, o que 
possibilitou um debate profícuo.

Destaca-se que houve a cobertura do evento por parte da TV-UFG, filiada 
à rede RTVE, que produziu a matéria disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=ji5T8O7X268.

Nos próximos capítulos são apresentados alguns dos debates realizados 
durante o IV EGESOL. 

Boa leitura!

https://www.youtube.com/watch?v=ji5T8O7X268
https://www.youtube.com/watch?v=ji5T8O7X268
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CAPÍTULO II

ECONOMIA SOLIDÁRIA: PERSPECTIVAS DO 

TRABALHO E DA PRODUÇÃO SOB AUTOGESTÃO

Caio Luis Chiariello – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)

1.Introdução

A participação no IV EGESOL 2019 como palestrante foi experiência sin-
gular. A oportunidade de dialogar no ambiente acadêmico acerca da temática da 
Economia Solidária, tendo entre os participantes discentes, docentes e, especial-
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mente, produtores associados a empreendimentos solidários, como associações e 
cooperativas de caráter popular, é muito estimulante, pois nos permite proposi-
ções que transbordam o campo teórico e estritamente acadêmico. 

O debate acerca do estado da arte sobre Economia Solidária e suas possibi-
lidades, apresentando dados e estudos de caso é relevante. Mas discutir tais abor-
dagens na presença de trabalhadores associados, que vivenciam a solidariedade 
materializada no trabalho concreto, na busca de formas de geração por produção e 
renda que questione o circuito da produção de mercadorias, de valor de troca, per-
mite o enriquecimento do intercâmbio de  saberes. Este intercâmbio emula uma 
dinâmica de conhecimento vivo e enriquecedor para todas as pessoas presentes. 

Apresentamos abaixo o desenvolvimento textual de um tópico interessan-
te abordado na atividade do IV EGESOL, que suscitou um intenso debate entre os 
presentes. Dissertamos acerca das possibilidades da aplicação da politecnia na 
organização do trabalho associado em empreendimentos econômicos solidários 
- EES. A confecção deste texto contempla uma breve exposição da trajetória do 
próprio ‘mundo do trabalho’, apresentando o conceito de politecnia, suas possi-
bilidades no interior do contexto da autogestão.

2. Do trabalho fragmentado ao conceito de Politecnia

A partir da análise dos processos de trabalho no modo de produção capi-
talista, da cooperação simples à automação, podemos observar a tendência de 
alienação do trabalho humano com intenção de afastar o trabalhador do domínio 
sobre a totalidade dos conhecimentos da atividade de trabalho. Ao mesmo tempo, 
o capitalismo busca retirar a centralidade do trabalho humano do processo pro-
dutivo, desvalorizando-o e simplificando seu conteúdo, esvaziando assim sua ra-
zão de ser. Como resultado, observa-se o barateamento do trabalho fragmentado 
e simples, levando à sobrevalorização do capital em relação ao trabalho, quando 
o componente técnico se coloca como dínamo de agregação de valor à produção, 
tendo como emblema o modelo de produção e de trabalho taylorista-fordista.

A introdução da automação microeletrônica a partir da década de 1970 
trouxe consigo a necessidade de utilizar a capacidade intelectual humana para 
manusear um instrumental sofisticado e de alto valor. 

Uma nova configuração do perfil do trabalhador, não fragmentado e sim 
polivalente, fora requisitada pelas organizações, abrindo uma nova perspectiva 
da atividade de trabalho, enriquecido, amplo, aparentemente revestido de ele-
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mentos emancipatórios. Mas o modelo da polivalência, ainda que aspire uma re-
lação mais próxima entre o homem e seu trabalho em um ambiente intenso em 
tecnologia, mantém o trabalhador apartado da condução do processo de trabalho 
e do direcionamento da produção, assemelhando-se ao modelo taylorista-fordis-
ta. “Em síntese, a adoção das novas tecnologias e das novas formas de trabalho le-
variam a uma elevação da qualificação média da força de trabalho, muito aquém, 
entretanto, se for considerado o patamar das conquistas obtidas pela humanida-
de no campo do conhecimento científico e tecnológico” (MACHADO, 1994, p. 16).

O domínio sobre os conhecimentos acerca do processo de trabalho sempre 
foi um elemento central e de disputa na relação entre capital e trabalho. De fato, 
desde 1776 com Adam Smith em A Riqueza das Nações, admitia-se que os tra-
balhadores fossem dotados de conhecimento acerca do processo produtivo para 
poderem contribuir para a produção de riqueza. Todavia, o autor advertia que 
esse conhecimento deveria ser cuidadosamente repassado ao trabalhador, em 
‘doses homeopáticas’, enquanto o empresário capitalista desenvolveria mecanis-
mos para explorar este conhecimento, sistematizando-o e devolvendo-o de forma 
parcelada e controlada.

A partir da fase industrial do capitalismo no século XIX, observou-se con-
quistas e concessões à classe trabalhadora, como forma de arrefecer impulsos 
contrários ao capitalismo, permitindo o acesso dos trabalhadores e seus filhos à 
formação técnica para melhorar sua participação na produção, desde que preser-
vado o status quo vigente. 

Os trabalhadores poderiam aprimorar seus conhecimentos para executar 
o trabalho, mas não para geri-lo. Sob este prisma, um ensino profissional se des-
tinaria aos que deveriam executar e um ensino científico-intelectual atenderia 
àqueles que iriam conceber e controlar. Tal sistema vigorou com maior ou menor 
intensidade também durante o século XX (MANACORDA, 1989) e obliterou uma 
formação holística do trabalhador, vedando seu acesso aos conhecimentos técni-
cos e científicos sobre o trabalho mediante uma formação em diversas técnicas, 
uma formação politécnica.

A politecnia remete à aplicação de múltiplas técnicas, fundadas não ape-
nas no empirismo, mas também na constituição científica. Segundo Saviani (1987,  
p. 17) “a noção de politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos 
das diferentes modalidades de trabalho. Politecnia, nesse sentido, se baseia em de-
terminados princípios, determinados fundamentos, e a formação politécnica deve 
garantir o domínio desses princípios, desses fundamentos”. Os princípios a que o 
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autor se refere são os da unidade entre as diferentes técnicas que caracterizam 
o processo de trabalho humano, fundindo os elementos técnicos e científicos, o 
trabalho manual e o intelectual. Ainda segundo o autor, o conceito de politecnia 

“[...] postula que o processo de trabalho desenvolva, numa unida-
de indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais. Um pressuposto 
dessa concepção é de que não existe trabalho manual puro, e nem 
trabalho intelectual puro. […] A separação dessas funções é um pro-
duto histórico-social, separação esta que não é absoluta, é relativa. 
Essas formas se separam por um processo formal, abstrato, em que 
os elementos dominantemente intelectuais se sistematizam como 
tarefa de determinado grupo da sociedade. Temos então o que co-
nhecemos por trabalhadores manuais, por profissões manuais” (SA-
VIANI, 1987, p. 15). 

A politecnia vislumbra uma crítica da dicotomia entre trabalho manual e 
trabalho intelectual, resultado de um processo histórico fundado na separação 
entre instrução profissional dirigida para a classe trabalhadora e instrução geral 
e científica direcionada para os pertencentes à classe capitalista, propondo, des-
de a primeira formação, a divisão de classes, fomentada por pedagogias distintas. 

Uma pedagogia especial é articulada para a capacitação das elites em fun-
ções de planejamento e controle e a compreensão dos fundamentos científicos do 
trabalho na sua globalidade, enquanto uma outra pedagogia é reservada àqueles 
encarregados das funções de execução, cujo primado pertence à pratica imediata, 
desvinculada de criação e recriação teóricas (MACHADO, 1991).

Ao obliterar o acesso dos trabalhadores à totalidade dos conhecimentos 
sobre o processo de trabalho, via pedagogias restritivas para a formação dos tra-
balhadores e via fragmentação do trabalho, o capitalismo impede que a sociedade 
tenha no trabalho uma positividade emancipatória. Em paralelo, o capital coloca 
o trabalhador como produtor de valor de troca, alienado em relação à sua ativi-
dade de trabalho e aos resultados do seu labor, em suma, um homem limitado, 
unilateral. Contudo, sendo o trabalho elemento que transforma a natureza e o ho-
mem (MARX, 1988), sua unilateralidade pode converter-se em omnilateralidade. 

Em Manacorda (1991), a dimensão negativa do trabalho, sua unilateralida-
de, pode adquirir o signo positivo oposto da omnilateralidade. A união entre téc-
nica e ciência, entre elementos do trabalho manual e intelectual, a própria politec-
nia, revela-se enquanto parte de um processo de recuperação da integralidade do 
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homem, que fora comprometida pela divisão técnica do trabalho no capitalismo. 

A reconstituição da omnilateralidade diz respeito à ampliação das possibi-
lidades do homem diante da realidade do trabalho, expandindo sua compreensão 
e atuação, mas também a realização pessoal diante da sua obra. 

A omnilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a 
uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a 
uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se 
deve considerar, sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, alem 
dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 
conseqüência da divisão do trabalho. (MANACORDA, 1991, p. 19).

A formação politécnica propõe a junção dos elementos científicos e técnicos 
do trabalho mediante uma pedagogia e uma práxis em que estes elementos não 
sejam estranhados dos trabalhadores, mas sim por eles assimilados. Esta formação 
em múltiplas técnicas seria, em Marx, o ‘fermento’ da transformação social:

Na concepção de Marx, o ensino politécnico, de preparação multi-
facética do homem, seria o único capaz de dar conta do movimento 
dialético de continuidade-ruptura, pois não somente seria articu-
lado com a tendência histórica de desenvolvimento da sociedade, 
como a fortaleceria. […] contribuiria para aumentar a produção, 
fortalecer o desenvolvimento das forças produtivas, e intensificar 
a contradição principal do capitalismo (entre socialização crescen-
te da produção e mecanismos privados de apropriação). Por outro 
lado, contribuiria para fortalecer o próprio trabalhador, desenvol-
vendo suas energias físicas e mentais, abrindo-lhe os horizontes da 
imaginação e habilitando-o a assumir o comando da transformação 
social. (MACHADO, 1991, p. 126-127). 

A politecnia, para além de uma formulação teórica, adquire status de po-
tencializador da transformação social, conduzida pela crítica à alienação do tra-
balhador em relação ao processo capitalista de produção, em relação ao produto 
de seu trabalho e alienação para com os próprios homens, um processo histórico 
desencadeado pelo modo de produção capitalista (MARX, 2006). 

Enquanto conceito, a politecnia engendra uma crítica profunda à divisão 
técnica do trabalho, Postulando por sua vez a formação omnilateral do trabalha-
dor, algo presente no debate histórico do socialismo utópico, científico e mesmo 
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na efetivação do socialismo real, como um instrumento para superação da explo-
ração do homem pelo homem.

3. A autogestão e as possibilidade da politecnia
Algumas experiências históricas durante as primeiras décadas do século 

XX, mostrou que a apropriação coletiva dos meios de produção não é suficiente 
para erradicar a divisão técnica do trabalho e suprimir a dicotomia entre execu-
ção e gestão do trabalho com a formação de classes distintas: os que gerem e os 
que são geridos. Marx, em seus manuscritos econômico-filosóficos de 1844, teori-
zou que embora o comunismo se baseie na eliminação da propriedade privada, a 
simples negação de qualquer forma de propriedade e a ‘profissão de fé’ rumo ao 
coletivismo forçado poderia suprimir o talento individual, constituindo-se como 
um comunismo grosseiro.

Haveria um ponto de equilíbrio a ser alcançado, abolindo a propriedade 
privada, mas sem cair no coletivismo tirânico, em que os traços de personali-
dade sejam negados. “A primeira eliminação positiva da propriedade privada, o 
comunismo grosseiro, surge, portanto, como simples forma fenomenal da deson-
ra da propriedade privada, que pretende propor-se como comunidade positiva.” 
(MARX, 2006, p. 136).

André Gorz (2003) assume uma postura alinhada à colocação de Marx 
quando afirma que a simples passagem da propriedade dos meios de produção 
para as mãos dos trabalhadores não resulta em sua emancipação. A menos que 
a concepção da produção vá de encontro com a racionalidade cooperativa, au-
togestionária, a produção tipicamente industrial caminharia para a produção de 
valor de troca e acumulação. Destarte, a idealização de uma autogestão com au-
tonomia acerca do poder decisório sobre a gestão do empreendimento se traduz 
em uma heteronomia vinculada aos ditames do mercado. Contudo, a supressão 
da propriedade privada, se não é suficiente para a supressão da alienação, é con-
dição sine qua non para a autogestão e unificação plena entre execução e gestão.

A autogestão, além de ser condicionada pela propriedade coletiva dos 
meios de produção, também advoga pelo trabalho associado, onde se compar-
tilha o conhecimento e o poder decisório, buscando-se estabelecer relações de 
igualdade e de solidariedade entre seus partícipes. Em Kuenzer (1986) entende-se 
que para F. Engels a gestão coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores 
evidencia a liberação para o aprendizado de um número amplo de atividades por 
parte dos trabalhadores-gestores, rompendo com a divisão técnica do trabalho 
nos moldes capitalista. 
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A integração dos indivíduos na gestão tem como reflexo a fusão dos sa-
beres relativos ao trabalho. Mas a unidade não advém apenas da coletivização 
dos meios de produção, ela é antes o resultado que se encontra em germe no 
movimento das forças produtivas desencadeadas pela indústria capitalista. Ou 
seja, a divisão técnica do trabalho no capitalismo é portadora da possibilidade 
de desenvolvimento de diversas funções, que podem se aprimorar coletivamente 
com a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores e mediante a aplicação 
da autogestão, de onde se observa uma outra contradição do capitalismo. A auto-
gestão, então, estabeleceria uma hegemonia do trabalho sobre o capital, em que a 
racionalidade econômica ficaria submetida à racionalidade social. A este estágio 
de desenvolvimento das forças produtivas corresponde uma nova concepção de 
trabalho, com a unidade entre teoria e prática, colocando o trabalho como prin-
cípio educativo (KUENZER, 1986). 

A educação tem um importante papel no processo de constituição da au-
togestão, ela deve dispensar aos trabalhadores-educandos uma formação poli-
técnica que favoreça a rotatividade entre os diversos postos de trabalho, o que a 
termo contribui para a abolição da especialização fragmentada. A finalidade do 
processo educativo é a formação de um indivíduo completo, omnilateral, capaz 
de desempenhar diferentes funções na atividade de trabalho associado, permitin-
do a aprendizagem do saber-fazer ligada aos diversos ramos e etapas do processo 
produtivo (NOGUEIRA, 1993).

Saviani (1987) enfatiza que a adoção da politecnia como pilar da formação 
do trabalho associado, autogestionário, recupera a tradição socialista da unidade 
do trabalho, demarcando uma visão educativa distinta em relação àquela corres-
pondente à concepção burguesa dominante. Mas, para efetivação do ‘choque da 
politecnia’, para sua aplicação, deve-se ter em conta que “a união entre trabalho 
intelectual e trabalho manual só poderá se realizar sobre a base da superação da 
apropriação privada dos meios de produção, colocando todo o processo produti-
vo a serviço da coletividade, no conjunto da sociedade.” (SAVIANI, 1987, p. 15). 
Portanto, a própria autogestão sugere que, pela coletivização dos meios de pro-
dução, todo conhecimento relativo tanto ao planejamento quanto à execução das 
atividades seja compartilhada entre o corpo de trabalhadores politécnicos, com-
binando múltiplas técnicas, que tenham sua utilização definida por eles próprios, 
de maneira a reafirmar sua autodeterminação. 
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Silva (2004, p. 5) coloca luz sobre o papel da autogestão para com a ruptura 
da alienação do trabalho ao ressaltar que

A superação da divisão do trabalho intelectual e manual - burocracia 
fabril - base da sustentação da sociedade dividida em classes e da 
estrutura opressiva, deverá ser obra da vontade coletiva dos traba-
lhadores envolvidos numa luta em direção aos sistemas autogestio-
nários de produção, luta política que deve ser orientada por um pro-
jeto de construção de uma sociabilidade humana não intermediada 
pelo capital.

A politecnia se apresenta como um dos vetores da autogestão, uma vez que 
a omnilateralidade do trabalhador, sua completude em termos de aptidão para 
gerir e executar o processo de trabalho, habilita-o para gerir todo o processo pro-
dutivo, em conjunto com os demais trabalhadores associados. Entretanto, parece 
ser um equivoco supor que a unidade do trabalho sob a junção de seus elementos 
técnicos e científicos seja uma prerrogativa da politecnia e se encontre presente 
exclusivamente sob a autogestão. 

Os modelos flexíveis de produção e de trabalho, dentre eles o modelo ja-
ponês, ressaltam a importância de superar a perspectiva monotécnica do taylo-
rismo-fordismo e ampliar nos trabalhadores a utilização do componente cogniti-
vo para realização de diversas atividades, ressaltando o conceito de polivalência 
(CORIAT, 1994). A polivalência igualmente vai postular que a ampliação do co-
nhecimento sobre os conteúdos do trabalho, em sua dimensão prática e teórica, 
é a pedra angular da formação do trabalhador multitécnico, ainda que apresente 
limitações quanto ao poder decisório na esfera de gestão do processo de trabalho 
e praticamente nenhum acesso à gestão do processo produtivo, por se tratar de 
uma estrutura heterogerida, conduzida por atores distintos social e intelectual-
mente (FARIA, 1985). 

Porém, as empresas tradicionais capitalistas e as empresas autogeridas, 
transitam em um continuum que vai da perspectiva monotécnica do modelo 
taylorista-fordista, passa pela concepção multitécnica da polivalência e chega à 
proposta da unidade do trabalho sob a politecnia (CHIARIELLO, 2008). De forma 
paradoxal, a questão referente ao enriquecimento dos cargos e à superação do 
posto de trabalho, motivando o rodízio de funções e afrouxamento hierárquico, 
dá traços de politecnia à polivalência, havendo, no entanto, diferenciações pon-
tuais entre um e outro conceito.
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No uso do conceito de politecnia, na prática da organização do trabalho em 
EES, surge o questionamento se é possível dotar os trabalhadores associados de 
um instrumental teórico-científico que, somado ao saber-fazer da sua experiên-
cia empírica, permita acionar o processo de trabalho sob autogestão diferente-
mente da forma com que este é acionado sob a heterogestão.

O que se pretende visualizar é a apropriação dos conhecimentos relativos 
às atividades de execução e de gestão pelos trabalhadores associados. Historica-
mente, os trabalhadores associados nos EES são alijados da formação necessá-
ria para assumirem concomitantemente atividades de execução e de gestão. São 
mais propensos a desenvolverem tarefas de execução, principalmente com inten-
sa dotação de mão de obra e com maior incidência de cargas de trabalho mecâni-
cas. Em contraponto, recebem pouca ou nenhuma formação para desenvolverem 
atividades de gestão, referentes ao planejamento e controle da produção, qua-
litativo e quantitativo, organização interna do trabalho, divisão de tarefas com 
rotatividade de trabalhadores nos postos de trabalho, e, especialmente, finanças, 
contabilidade e comercialização. 

A realidade pode aparentar normalidade mesmo entre os trabalhadores 
associados, conformados muitas vezes com a situação de carência dos conheci-
mentos referentes às atividades de gestão. Isso condiz com a assimilação de um 
discurso capcioso, e com alta aderência, presente no universo da produção rural 
no Brasil, particulrmente dos pequenos produtores da agricultura familiar e dos 
movimentos sociais do campo. Tal discurso aduz que os trabalhadores rurais são 
aptos a produzir, são ‘bons nisso’, capazes de suportarem jornadas de trabalho 
extensas, sob sol escaldante, produzindo de forma braçal os produtos da terra. 
Mas... não devem almejar realizar atividades de gestão, administrativas, fiscais... 
estas devem dês delegadas aos doutos, àqueles que tem formação ‘superior’ e es-
tão muito mais capacitados para estas nobres e cerebrais atividades.

A pouca formação em áreas do conhecimento voltadas para a gestão da 
produção, do empreendimento, resulta em uma fragilidade por parte dos EES, 
pois podem acabar por ter de contratar estes serviços, negociar sem base na pre-
cificação correta de sua produção, quando não ficarem dependentes dos atra-
vessadores, que fazem a intermediação da produção dos EES com as camadas do 
mercado, apropriando-se de uma fração considerável do valor agregado, o valor 
do trabalho dos trabalhadores associados. 

Esta realidade pode ser transformada pelos EES a partir da aplicação da 
politecnia, com a assunção dos trabalhadores associados dos conhecimentos re-
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ferentes às atividades de execução e gestão da produção de riqueza, e sua conse-
quente apropriação por eles mesmos. 

A formação paulatina dos trabalhadores para as diversas atribuições é fun-
damental e pode ser alinhada com diversos autores, como universidades, centros 
de formação sindical, incubadoras tecnológicas, enfim, entidades que podem dar 
suporte para os empreendimentos. A partir da assimilação deste instrumental, 
pode ocorrer rodízio dos trabalhadores em diversas tarefas e postos de trabalho, 
ligados à execução e gestão, para assimilação dos conhecimentos tácitos no tra-
balho concreto. 

As relações com o mercado, embora sejam também uma realidade, podem 
ser relativizadas, por meio da intercooperação, via conexão dos elos das cadeias 
produtivas com outros EES, buscando a máxima aproximação possível do consu-
midor final, integrando a cadeia de maneira solidária e cooperada.

Considerações Finais

A discussão sobre a organização do trabalho nos EES suscita inúmeros pontos 
de questionamento acerca das atividades desenvolvidas por estes empreendimen-
tos, se voltadas majoritariamente para a execução das atividades produtivas, ou se 
compatibilizadas com a gestão do empreendimento, sua dimensão econômica. 

Foi exposto neste texto o debate sobre o conceito de politecnia, provocan-
do uma reflexão de sua possível aplicação nos EES, impactando na organização 
do trabalho, na alternância de tarefas entre os trabalhadores e na relação com o 
mercado, a apropriação da riqueza gerada por seu trabalho. A aplicação da po-
litecnia pode também apontar para maior autonomia dos EES, uma autogestão 
autêntica, praticando a solidariedade mas também buscando formas alternativas 
de produção e de vivência, que podem irradiar para outras experiências, objeti-
vando inclusive a intercooperação e, por que não? Um tecido integrado de EES em 
rede, autogerídos, politécnicos e solidários.
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CAPÍTULO III

SABERES DISSIDENTES, ECONOMIA SOLIDÁRIA 

E TECNOLOGIAS SOCIAIS: PARA TECER OUTRA 

UNIVERSIDADE POSSÍVEL

Jussara Carneiro Costa – Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

1. Situando os saberes dissidentes 

A experiência Ocidental no contexto Pós-Guerra é marcada pela insurgên-
cia de um conjunto amplo e difuso de enunciações subalternizadas que denun-
ciam as complexas imbricações e conexões entre a acomodação da realidade e a 
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apropriação das estruturas de produção do conhecimento e tecnologia. Enfati-
zando o caráter central da epistemologia na administração da geopolítica do po-
der, reposicionam a dominação como operação que articula a produção, simulta-
neamente reiterada e renovada, de técnicas de captura associadas às “verdades” 
produzidas acerca da diferença como base para a construção dos sujeitos. 

Notadamente entre as décadas de 1960 e 1970, na “periferia” e no “centro” 
do sistema, uma série de acontecimentos aponta o regurgitar das promessas não 
cumpridas da Modernidade, provocando inflexões profundas na maneira de pro-
blematizar o que chamamos de realidade social. Nesse contexto se aglutinou um 
conjunto de interpelações enunciadas de distintas localizações subalternizadas, 
através de eventos que incidiram de forma determinante na maneira como se 
traduz e se teoriza a tessitura dos processos sociais, num movimento denomina-
do por Michel Foucault (2007) de retorno dos saberes dominados, compreendidos 
como “uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não compe-
tentes ou insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente in-
feriores, saberes abaixo do nível requerido de conhecimento ou de cientificida-
de” (FOUCAULT, 2007, p. 170).

Referindo-se às questões aportadas pelos diversos campos de saber que se 
constituem nesse processo, intelectuais de campos e áreas distintas1 sugerem que 
a experiência acumulada incide na emergência de paradigmas de pesquisa marca-
dos pela participação e colaboração entre pesquisadore/as e interlocutore/as das 
práticas articuladas na produção do conhecimento. Para Gloria Landson-Billings 
(2008), resguardando as diferenças associadas aos seus contextos de enunciação, 
caracterizam-se pela centralidade conferida à dimensão epistemológica nas aná-
lises que enfatizam as imbricações entre a produção do saber e a gestão do poder. 

Elucidando as imbricações entre a forma como interpretamos e atribuímos 
significados ao mundo e as complexas engrenagens de controle historicamente 
instaladas pelo Ocidente, desvelam a constituição de um modelo epistemologica-
mente constituído sobre o binário natureza versus razão, posicionadas como dois 
pólos dicotômicos e assimetricamente fixos, cabendo ao pólo inferior apenas a 
condição de exterior constitutivo daquele tido como superior, mais especifica-
mente, de atestar sua superioridade, como nos apontam as filósofas Donna Ha-
raway (1995) e Judith Butler (2010). 

1 Como pode ser encontrado, por exemplo, em Mignolo (2007); Denzin (2008); Joshua Gamson 
(2008) e Landson-Billings (2008). 
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Tal operação possibilitaria as diversas acomodações históricas da relação 
saber-poder. Por meio de cadeias analógicas polarizadas pelo binômio natureza/
razão se delineariam, de maneira simultânea, os processos de humanização, racia-
lização, sexualização utilizados na categorização, classificação social das pessoas 
e sua inserção na Economia, como parte da estratégia administrativa do poder.

Desde a década de 1980, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos 
(1987) vem apontando a existência de um movimento reflexivo no âmbito das 
ciências “da natureza” que impactaram indelevelmente a produção do conheci-
mento. Conforme observa, condições sociais, contextos culturais, modelos orga-
nizacionais da investigação científica passaram a ocupar lugar bastante relevante 
na reflexão epistemológica nas chamadas ciências naturais, desencadeando uma 
sucessão de ataques que vem esfacelando a ordem epistemológica dominante. 

Além da densidade critica associada à Filosofia da diferença, especialmente 
sustentada na argumentação “nietzschiana”,2 a retomada do sociólogo francês 
Gabriel Tarde (1843-1904), na organização do pós-estruturalismo foi decisiva. 
Com a proposta de atualização do sistema monadológico proposta pelo filósofo 
alemão Gottfried W. Leibniz (1646-1716) acerca dos números infinitésimos como 
a menor parte de qualquer real, o recurso a Tarde foi seminal para o reconheci-
mento quanto à necessidade de uma revisão paradigmática haja vista a precarie-
dade de noções como “lei” e “materialidade” que sustentaram todo o arcabouço 
de conhecimentos produzido pelo/no Ocidente. 

As contribuições para o redesenho estratégicos das práticas associadas à 
produção do conhecimento aportadas pelo diálogo entre esses saberes e imensu-
rável. Sob influência tardeana, destaca-se a dissidência como característica que 
alude ao movimento contínuo de escrutínio das conexões de poder estabelecidas 
pelos atos de nomear e categorizar, extraindo sua força questionadora do ímpeto 
crítico que o alimenta e o anima como movimento que impede a reiteradamen-
te a concretização da “verdade”. A escolha pelo aspecto dissidente representa, 
portanto, a acolhida da ampliação da capacidade de recriar e renovar a partir da 
abertura monadológica proposta por ele proposta. 

2. (Re)pensando a universidade com os (des)apontamentos dissidentes 

Integram o esforço para corrigir distorções e segregações incrustradas no 
tecido universitário medidas como implantação de cotas sociais, raciais e/ou de 

2 Uma boa introdução à Filosofia da Diferença pode ser encontrada em Michael Peters (2000).  
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gênero3 e a crítica feminista à maneira como as relações sociais da ciência e tec-
nologia atuam na tessitura dos quadros e cenários em que se encontram inscritos 
os corpos marcados pela diferença de gênero, sexo e raça.4

A denúncia da matriz epistemológica da dominação expõe a captura das es-
truturas de produção do conhecimento presentes na universidade pelos mesmos 
interesses que promovem a desigualdade global. A crítica aportada pelo sociólogo 
porto-riquenho Ramòn Grosfoguel (2012) aponta a hierarquia epistêmica global 
– na qual os conhecimentos produzidos no ocidente são considerados superiores 
e os conhecimentos produzidos no mundo caracterizado como não ocidental são 
tomados como inferiores – como uma das questões que mais afeta a atuação das 
universidades publicas em países periféricos. Destaca ainda que tal hierarquia se 
reproduz por meio universalização meio do cânon do pensamento hegemônico, 
segundo ele um “cânon de homens ‘ocidentais’, nunca homens ‘não ocidentais’ e 
nunca mulheres ocidentais e não ocidentais [e ainda por meio] das divisões dis-
ciplinares da Universidade ocidentalizada”(GROSFOGUEL, 2012, p. 339). Também 
considera que esse sistema de hierarquias é invisibilizado nas análises correntes 
exatamente porque atentar para eles significa realinhar o curso das práticas uni-
versitárias às necessidades locais e romper com concepções de mundo que nos 
aprisionam à condição de objeto de analise e/ou aplicação de conhecimentos. 
Nesse sentido, assevera que “a descolonização do conhecimento e da Universi-
dade constituem pontos estratégicos fundamentais na luta pela descolonização 
radical do mundo” (idem). 

As provocações são extremamente pertinentes para realidades sociais nas 
quais estudantes e grupos sociais marcados pela “raça”, “gênero”, sexualidade 
ou outra “insígnia” social que remeta à sua diferença, tardiamente adentram a 

3 No caso brasileiro, pesquisa realizado pelo Instituto Data Popular apurou que 2,9 milhões 
de estudantes brasileiras já sofreram alguma violência de gênero na universidade. A pela 
professora Gilda Olinto (2008), pesquisadora do IBCT mostra em amiúde como a assimetria 
de gênero perpassa toda a ambiência universitária brasileira. No âmbito da administração 
pública nacional Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência e Tecnologia(MCT), em parce-
ria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/SPM. Também são conhecidos 
os esforços por mecanismos de lobby organizados para combater a segregação de gêne-
ro no acesso à universidade, como aquelas desenvolvidas, por exemplo, pelo Fundo Elas 
http://www.fundosocialelas.org.

4 Conforme enfatizado por autoras como Evelyn Fox Keller (1991), Donna Haraway (1995; 
2009) e Cecília Sardenberg (2002).

http://www.fundosocialelas.org
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universidade e, quando o conseguem, confrontam-se com a diminuição e ridicu-
larização dos conhecimentos próprios de suas culturas, tradições e experiências. 

Como observa Santos (2008), a maioria dos discursos sobre acessibilidade 
não contempla essas questões. Naomar Almeida Filho (2008) acrescenta que a fal-
ta de providências para elas está amarrada às mesmas dinâmica que assinalam o 
anacronismo profundo na arquitetura acadêmica e corrigir tais distorções cons-
titui requisito fundamental para criar condições de enfrentamento à estratégia 
delineada pelo capitalismo global para a universidade em países dependentes. De 
acordo com Santos (2005; 2008) trata-se de uma estratégia orquestrada nos EUA 
articulada a um conjunto de mudanças paradigmáticas nas políticas educacionais, 
conformando um modelo de universidade corporativa, a ser efetivado em dois ní-
veis. No primeiro se induz a universidade pública a enfrentar sua crise financeira 
mediante a geração de receitas próprias, através de parcerias com o capital indus-
trial, mantendo sua autonomia e especificidade institucional, privatizando parte 
dos serviços que oferece. O segundo nível consiste em eliminar tendencialmente a 
distinção entre universidade pública e privada, transformando a universidade, no 
seu conjunto, numa empresa, uma entidade que não produz apenas para o mer-
cado, mas que se produz a si mesma como mercado de gestão universitária, de 
planos de estudo, formação, avaliação e certificação de docentes e estudantes.

Em ambos os níveis, o pressuposto fundamental do modelo universitário 
corporativo é que o ensino superior pode ser tratado como uma commodity, o que 
justificaria a agressividade do negócio da educação superior e a pressão pela in-
ternacionalização do ensino universitário nos acordos comerciais que envolvem 
constituição de blocos econômicos multilaterais como NAFTA e ALCA, nos quais 
a universidade corporativa é estruturada sob três pressupostos fundamentais: a 
sociedade funciona como mercado, o ensino superior como uma mercadoria, re-
duzindo a função institucional da universidade à emissão de diplomas e patentes. 

Para Almeida Filho (2008) no paradigma empresarial corporativo, a uni-
versidade passa a ser dedicada principalmente à reconfiguração das praticas so-
ciais como negócio, concentrando investimentos em áreas como administração, 
engenharia, tecnologia e sistemas de informação, reverberando na proliferação 
de centros de ensino superior em complexos empresariais e no delineamento da 
instituição universitária como corporação. Também destaca que, em tais circuns-
tâncias, se produz uma formação tecnológico-profissional, quando eficiente, cul-
turalmente empobrecida, marcada por uma visão distorcida da integração uni-
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versitária com as políticas culturais; por abismos profundos entre integrantes da 
própria comunidade universitária. 

Suas exortações se encontram corroboradas nos investimentos do filóso-
fo Michel Foucault (2008, 2008b)5 acerca do modelo neoliberal norte-americano 
formulado pela Escola de Chicago durante a década de 1970. Como observa, de-
senvolvido em confronto as políticas keyneisanas que sustentaram o New Deal, aos 
pactos sociais herdados da guerra e ao crescimento da administração federal por 
meio de programas sociais, tal modelo constituiu-se como arte de governar as-
sentada numa razão ou lógica de funcionamento do Estado, tomando por base a 
economia de mercado para explicar relações e ou fenômenos sociais não conside-
rados, a princípio, genuinamente econômicos.

No diálogo com Foucault, Sylvio Gadelha (2009), descreve-o como modelo 
normativo que institui processos de subjetivação que visam difundir a cultura 
empresarial transformando as pessoas em indivíduos empreendedores, por meio 
dum adensado investimento no delineamento de técnicas que permitem estender 
o controle para o comportamento dos indivíduos, suas relações sociais e redes de 
sociabilidade: “além de funcionar como princípio de inteligibilidade, generali-
za-se como substância ontológica do ser social, um ethos. A economia passa a ter 
como objeto o comportamento humano, aquilo que o mobiliza e o anima” (GADE-
LHA, 2009, p. 174). 

Silvana Tótora (2011) observa ser nesse contexto que surge o investimento 
na noção de capital humano, através da qual o privilégio à análise de custos eco-
nômicos e produção de renda invade todas as demais esferas, sociais e políticas; 
“nela o/a trabalhador/a é recolocado para o sistema como problema relacionado 
ao crescimento” (TÓTORA, 2011, p. 89). Resulta daí a preocupação em formar e 
melhorar o capital através de investimentos na educação escolar, na saúde, na 
mobilização dos afetos e em todos os tipos de relação estabelecidas; em desenvol-
ver técnicas de inovação para descobrir e implementar novas formas de produti-
vidade. Por essa razão todos os arranjos são orientados para a construção da no-
ção de indivíduo por meio de retóricas que articulam de maneira paradigmática 
noções como “sucesso” e “prosperidade”, associando-as a imagem de executivos 
transnacionais, coaches e headhunters e à produção de um vasto campo dominado 
pela literatura pop management e ainda pela literatura de auto ajuda, como tem 
sido observado pelo sociólogo Oswaldo López-ruiz (2007).  

5 Refiro-me aos cursos Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica, pro-
feridos no Collège de France entre 1977 e 1979.
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É em referencia a esse contexto, observa Gadelha (idem), que deve ser en-
tendida a pressão pela redução do número de filho/as em decorrência dos altos 
custos para torná-lo/as competitivo/as no mercado de trabalho; o adensamento 
da captura das instituições por retóricas fundamentalistas, especialmente aque-
las que cumprem uma função “educacional”, concomitante à retração do inves-
timento estatal na proteção da esfera social e às cruzadas para o retorno das mu-
lheres à esfera da reprodução social.

Desde 2005 a OECD vem adensando a vinculação de indicadores de desen-
volvimento aos indicadores de acesso ao conhecimento, em especial os de ciência 
e tecnologia, por meio da plataforma de relatórios integrados através da qual 
monitora atentamente o comportamento de nossos indicadores.6 Boa parte da 
argumentação que sustenta a defesa das transformações propostas para o ensino 
superior e universitário no país está fundamentada em indicadores que constam 
nesses relatórios que mostram os abismos sociais profundos que ainda marcam o 
acesso ao ensino superior e universitário brasileiro.  

Parte significativa da crise que enfrentamos está associada ao descrédito e 
falta de prestígio social acumulado pela universidade pública brasileira. Corrobo-
rando com os/as autores/as aqui articulados/as, considero a auto avaliação críti-
ca parte constituinte do esforço imprescindível para definir, nos mesmos/as, os 
termos da nossa crise, antes que o façam por nós. O primeiro passo nesse sentido 
seria promover o rearranjo da politica epistemológica como base para completar 
o esforço necessário à reorientação da arquitetura pedagógica e administrativa, 
dos arranjos de gestão e governança e a recriação das fontes de legitimidade so-
cial da qual depende nossa autonomia e, o que é mais importante, a nossa sobre-
vivência como ente público.  

3. Interfaces entre Economia Solidária e Tecnologias Sociais na agenda 
universitária brasileira

Referindo-se a realidade brasileira, Renato Dagnino (2009) evidencia a ar-
ticulação da TS e ES como uma espécie de “entre-lugar” para as práticas universi-

6 As estatísticas educacionais do Brasil e mais de 40 países estão reunidos nos relatórios Edu-
cation at a Glance (EAG), uma publicação da OCDE que, no âmbito do Programa de Indica-
dores dos Sistemas Educacionais (INES) divulgada anualmente com objetivo de oferecer 
uma visão geral dos sistemas educacionais dos países participantes, possibilitando a com-
paração internacional. Mais informações se encontram em http://portal.inep.gov.br/edu-
cation-at-a-glance.

http://portal.inep.gov.br/education-at-a-glance
http://portal.inep.gov.br/education-at-a-glance
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tárias, considerando que a produção de tecnologias socais tem mobilizado vários 
grupos articulados pela Economia Solidária e, por outro lado, a Economia Soli-
dária tem se constituído como elemento agregador dos vários grupos articula-
dos pela produção e geração de tecnologias sociais, com base numa compreensão 
compartilhada de que poderiam proporcionar aos grupos produtivos a revitaliza-
ção de formas associativas e autogestonárias e de espaços privilegiados para or-
ganizar a produção material e a resistência coletiva. Apostas mais otimistas como 
a do economista Paul Singer (2002) acreditavam que esta poderia proporcionar a 
reorganização do movimento social brasileiro.

Nesse processo a universidade tem sido continuamente interpelada para 
mediar o encontro e a relação entre ambas, especialmente na mobilização de es-
forços pela “popularização” do acesso às políticas tecnológicas, registrados desde 
a década de 1960, com a organização do movimento por tecnologias apropriadas 
ou alternativas (TAs). Nas décadas de 1970 e 1980 proliferaram grupos de pes-
quisa sobre as TAs nos países de capitalismo “avançado”. O movimento desenca-
deado no período difundiu-se em diversos continentes, resgatando as experiên-
cias desenvolvidas na Índia durante a década de 1920, mais especificamente no 
período 1924 a 1927, com a invenção da charkha, roca artesanal usada nas vilas 
que possibilitou a popularização da fiação do algodão, sendo reconhecida como 
o primeiro equipamento tecnologicamente apropriado, como apontam Henrique 
Novaes e Rafael Dias (2009).  

As ideias de Gandhi foram aplicadas também na República Popular da Chi-
na e mais tarde influenciaram o economista alemão Ernst Friedrich Schumacher 
(1911-1977) que cunhou a expressão Tecnologia Intermediária para designar uma 
tecnologia que, em função de seu baixo custo de capital, baixa complexidade e 
atenção à dimensão ambiental, seria mais adequada para os países pobres. Como 
observa Dagnino (2009), o Grupo de Desenvolvimento da Tecnologia Apropria-
da, criado por ele, bem como a publicação, em 1973, do livro Small is beautiful: 
economics as if people mattered, traduzido para mais de quinze idiomas, causaram 
grande impacto, tornando-o conhecido como o introdutor do conceito de tecno-
logia alternativa no mundo ocidental. Registrou-se no contexto uma pluralidade 
de expressões, enfatizando aspectos como participação comunitária no processo 
decisório de escolha tecnológica, baixo custo dos produtos ou serviços finais e do 
investimento necessário para produzi-los em pequena ou média escala; além da 
baixa complexidade na produção do artefato e impactos na utilização para gerar 
renda, melhorar condições de acesso à saúde, dentre outros. 
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No Brasil, as TAs chegaram a se constituir como objeto da política de ciência 
e tecnologia no âmbito do CNPq nos anos de 1980 e 1990. Entretanto, como aponta 
David Dickson (1978), ainda que problematizasse o investimento público em polí-
ticas tecnológicas vinculadas exclusivamente a demandas e interesses de grupos 
econômicos e empresariais e a base evolucionista ainda presente na concepção de 
tecnologia empregada, as experiências fracassaram por falta de envolvimento das 
pessoas envolvidas. Para o autor, a ênfase neoclássica na relação entre escolhas 
tecnológicas e o preço relativo dos fatores de produção manteve o debate sobre tec-
nologia circunscrito a alternativas para atenuar ou compensar os efeitos do modelo 
tecnológico dominante, enfocando a inadequabilidade das tecnologias “convencio-
nais” para a realidade dos países periféricos. A idéia de “transferência” tecnológi-
ca circunscreveu-se à construção de estratégias cognitivas baseadas em realidades 
alhures. As alternativas tecnológicas criadas para os países periféricos não alterara 
a situação que os tornava dependentes dos mecanismos de transferência tecnológi-
ca. A própria ideia de “oferta” e “transferência” tecnológica produzida pela comu-
nidade de pesquisa, ainda que socialmente sensibilizada para atores sociais que as 
recebiam, foi posta sob questão. Conforme Dagnino (2009), apontou-se que o movi-
mento pela tecnologia alternativa tinha mais a ver com um sentimento de culpa de 
pesquisadores e empresários do “primeiro mundo”, do que com iniciativas capazes 
de cessar a dependência de mecanismos de transferência. 

Assim, a utilização da denominação “tecnologia social” (TS) visou superar 
a memória acumulada com as experiências de TAs, consideradas como não sufi-
cientemente críticas, porquanto circunscritas ao processo de produção do arte-
fato de maneira desarticulada em relação aos processos econômicos nos quais 
se encontrava engendrada. Assistiu-se, dessa maneira, a articulação de esforços 
de ressignificação por grupos latino-americanos para evitar equívocos detecta-
dos em iniciativas passadas com propósitos similares, enfatizando “a maneira de 
se interpretar as demandas cognitivas dos interlocutores, os contextos locais” 
(DAGNINO, 2009, p. 6).

As TS tiveram grande destaque nos debates que ocorreram na década de 
1990 e primeira década do nosso século. Embora anunciando a mudança de en-
foque metodológico, manteve-se a aposta no enfoque conceitual voltado para o 
poder local. É bom frisar que essa ênfase no local como instância decisória cons-
tituiu uma aposta que marcou a última década do século vinte, se estendendo 
pela primeira do século vinte e um articulada à ênfase descentralizatória e par-
ticipacionista inaugurada com a Constituição Federal de 1988, especialmente no 
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que se refere às competências das administrações municipais e a participação da 
sociedade civil. O debate acompanhou o processo de regulamentação de muitas 
políticas sociais preconizadas pela Constituinte brasileira.

A abertura do nosso mercado para importações e a implantação da agenda 
neoliberal iniciada Programa Nacional de Desestatização, com a venda de em-
presas siderúrgicas pelo governo do então presidente Fernando Collor de Melo 
(1990-1992), aprofundadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) se constituíram como fator mobilizador de intelectuais com atuação em 
diversas áreas e instituições.  O arranjo formado na ocasião pôs em articulação 
direta o sindicalismo articulado em torno da Central Única dos Trabalhadores/
CUT, a ação social da esquerda católica, os partidos políticos de esquerda e mo-
vimentos sociais. O período foi marcado por intensas discussões sobre o que se 
denominou a nova ordem mundial e as transformações no mundo do trabalho 
e da produção, ocupando parte considerável do debate nas ciências sociais, em 
torno de temas como globalização, reestruturação produtiva, transformações no 
mundo do trabalho e organização sindical. 

O entusiasmo com as possibilidades de pactos federativos preconizados 
com os arranjos entre as três esferas de poder articulados a partir da Constituição 
de 1988 também favoreceu o engajamento de administrações municipais deno-
minadas de “democráticas e populares”, inspiradas em experiências de co-parti-
cipação popular na gestão do orçamento público implementadas pelas primeiras 
administrações petistas de São Paulo-SP, Porto Alegre-RS e Recife-PE.

Em 1996, foi oficialmente anunciada à constituição da Rede Nacional de 
Estudos e Pesquisas Sobre o Trabalho/UNITRABALHO,7 articulando universidades 
públicas de todas as regiões do país com o propósito de buscar novos referenciais 
para pensar alternativas de geração de trabalho e renda e organização política 
para trabalhadores/as brasileiros/as. Em 1999 a CUT decidiu investir no apoio 
a formas autônomas e autogestionárias e criou a Agência de Desenvolvimento 
Solidário/ADS,8 juntamente com a UNITRABALHO, o Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos Econômicos/DIEESE,9 a Federação de Órgãos para 
Assistência Social e Educacional/FASE10 e outras organizações. Enquanto a ADS 

7 http://www.unitrabalho.org.br/.

8 Exerci a função de assessora do escritório da ADS na Paraíba no período de 2002 a 2004. 

9 http://www.dieese.org.br/.

10 http://www.fase.org.br/.

http://www.unitrabalho.org.br/
http://www.dieese.org.br/
http://www.fase.org.br/
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fornecia suporte teórico e técnico, atuando intermediação de apoios para for-
talecer os grupos que acompanhava, constituía-se, em março de 2000, a UNISOL 
Cooperativas, uma central de empreendimentos solidários com atuação em âmbi-
to nacional, articulando, inicialmente, cooperativas apoiadas pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC11 e Sorocaba; do Sindicato dos Químicos do ABC e da CUT. 
Posteriormente, grupos produtivos de todo as regiões do país, assim como a Cári-
tas Brasileira, órgão vinculado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/CNBB, 
também passaram a investir fortemente nesse campo. 

Nesse contexto se conferiu à Economia Solidária um lugar central nos de-
bates sobre as TS. Em junho de 2003 foi realizada a Plenária Nacional da Econo-
mia Solidária e oficializada a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidá-
ria-SENAES, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), no âmbito do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Simultaneamente à SENAES, foi criado 
também o Fórum Brasileiro de Economia Solidária-FBES. Como era de se esperar, 
com a capilaridade das organizações envolvidas vinculou as demandas relaciona-
das às tecnologias socais à agenda da Economia Solidária. Em 2003 formou-se a 
Rede de Tecnologias Sociais, compreendendo-as como “produtos, técnicas e/ou 
metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que 
representem efetivas soluções de transformação social”.12

Conforme Dagnino (2009), por conta do viés utilitarista reafirmado na con-
cepção formulada em 2004 enfatizou-se a necessidade de se investir na discussão 
sobre uma base teórica para pensar as tecnologias sociais no Brasil e, a partir 
daí, o campo articulado em torno de sua construção conceitual organizou-se em 
duas vertentes. Enquanto a primeira defendia o investimento na produção de co-
nhecimento acerca das relações ciência e tecnologia, propondo o investimento 
num marco analítico-conceitual para abordar as tecnologias sociais articuladas 
às políticas de desenvolvimento técnico-científico, a segunda apontava a neces-

11 A região do ABC paulista está localizada na zona metropolitana da Grande São Paulo, sendo 
formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano [que integram origi-
nalmente o ABC] e Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema, acoplados gra-
dativamente desde a expansão industrial vivenciada na primeira metade do século vinte. 
Considerada um dos mais importantes pólos industriais do Brasil, por abrigar montadoras 
como a Mercedes-Benz, Ford, General Motors e Volkswagen, contribuiu para consolidar 
a imagem de um ABC operário, consolidada com a greve de 1979, uma das maiores já de-
flagradas no país, liderada pelo então sindicalista Lula da Silva, que mais tarde, no ano de 
2002, viria a se tornar presidente da república.

12 Definição recuperada de www.rts.org.br. 

http://www.rts.org.br
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sidade de aliados indispensáveis no campo produtivo, como as cooperativas e fá-
bricas recuperadas; no Estado com gestores/as das políticas sociais e de Ciência 
e Tecnologia; nas universidades e institutos de pesquisa com professores/as, alu-
nos/as e técnicos/as, em especial que exerciam algum ativismo nas incubadoras 
universitárias de cooperativas populares. Nesse contexto o autor destaca ainda a 
importância das TS como elemento agregador dos vários grupos articulados pela 
ES simultaneamente à configuração da ES como elemento agregador dos vários 
grupos articulados pela produção e geração de TS. 

Embora tenha predominado o modelo mais amplo delineado pela segunda 
vertente, o saldo acumulado pela articulação pode ser tomado como significati-
vo, entretanto, bem pequeno, considerando o investimento de duas décadas de 
trabalho e esforços e, sobretudo, a fragilidade de conquistas que mínguam grada-
tivamente, desfiguradas mediante negociações estabelecidas em torno dos pactos 
pela governabilidade que se sobrepuseram como condicionantes políticos e com-
prometeram a efetivação da sustentabilidade e continuidade de muitas iniciativas.

Considerações para o arremate...

A análise sobre a experiência acumulada com tentativa de criar uma pauta 
no âmbito das instituições governamentais demonstra que a padronização e uni-
versalização de modelos não funcionou, pois as maneiras como diferentes grupos 
sociais interpretam e utilizam um artefato tecnológico não lhes são extrínsecas e 
só é possível entender o seu desenvolvimento face ao contexto cultural, sociopo-
lítico e das relações de forças e interesses entre indivíduos e grupos envolvidos 
na sua produção. 

As ferramentas teóricas usadas para compreender as dinâmicas apontadas 
nos mostram como apostas epistemológicas equivocadas podem conduzir ao des-
perdício de grande parte da potencialidade presente em tais iniciativas. Faltou 
considerar que experiências tomadas como inspiradoras13 apresentam técnicas de 
resistência profundamente vincadas por processos de racialização e sexualização. 

O exercício nos possibilita perceber como um artefato pode ser rico em 
possibilidades de subverter esses processos pari passu à articulação de alterna-

13 Some-se ao painel a análise em que a historiadora Joan Scott (1991) aponta a participação 
das mulheres na construção de circuitos diretos entre produtores/as e consumidores/as no 
contexto urbano europeu do final do século dezenove e a atuação na organização de formas 
coletivas de produção e comercialização que mais tarde se constituíram no fundamento 
para a organização do cooperativismo internacional, como aponto em Costa (2011).
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tivas para necessidades imediatas (como demandas relacionadas à alimentação, 
educação, produção de energia, habitação, trabalho, renda, saúde, água potável, 
dentre outros). Há, além disso, as vantagens de caráter continuado e duradouro 
como o fortalecimento de processos coletivos e o desenvolvimento de habilidades 
de organizar e sistematizar conhecimentos. Além disso, sua eficácia está no fato 
de poder ser alcançada ou repetida recriada, ajustada, agregando novos elemen-
tos pelas pessoas do grupo que a replica. São, por isso, vincadas por um profundo 
comprometimento com o “local”, com seu processo de funcionamento e a manu-
tenção de seus ciclos de renovação.

Eis porque defendo que, mediante o escrutínio dos saberes dissidentes, a 
ESolidária pode se construir como meio para a universidade repactuar sua existên-
cia com a sua própria comunidade interna e os grupos sociais do seu entorno, si-
multaneamente à reinvenção da interface com as políticas de inovação tecnológica. 

Ademais, como podemos perceber a partir dos esforços de Dagnino (2009), 
a precariedade conceitual em torno dos temas aponta a conformação de um cam-
po aberto à construção. Podemos começar reconhecendo que e a maneira como 
se tomou a esfera econômica empobreceu a potencialidade e alcance crítico das 
iniciativas, desconsiderando importantes aspectos mobilizadores dos contextos 
em que se inscrevem. Podemos também considerar que a dificuldade de inicia-
tivas “populares” em dominar os complexos mecanismos de gestão requeridos 
para atuar nos circuitos internos e externos, bem como a dificuldade de profis-
sionais e técnico/as em estabelecer uma interlocução com os grupos que apresen-
tam as demandas, pode se constituir numa oportunidade para a universidade e 
seus/suas interlocutores/as se reencontrarem. 

Resumindo, penso que devamos nos esforçar um pouco mais o que signi-
fica investir na geração autônoma de bases próprias de ciência e tecnologia num 
momento em que isso se faz tão imperativo. Compreendo que devemos continuar 
mediando esse encontro, precavendo-nos quanto à apropriação epistemologica-
mente enviesada que vimos reiterando. Nesses termos, a interface entre a ES e a 
produção de TS pode também se constituir num meio para promover a integração 
de todos os entes universitários (corpo técnico, discente e docente) no desenvol-
vimento de práticas que permitam, simultaneamente, a redefinição das relações 
com/entre sua comunidade interna e seus/as interlocutores/as e o seu processo 
de atualização epistemológica e político-pedagógica. Dessa maneira consegui-
remos nos integrar na construção de agendas comuns de atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão que considerem antes de qualquer coisa nossa “ambiência” 
acadêmica perante os cenários internacionais, inclusive latino-americanos. 

Efetivar a pluralidade epistemológica como princípio orientador das 
transformações que se pretende para a universidade publica exige levar em con-
sideração as construções epistêmicas de povos e comunidades que tiveram que 
aprender a perspectiva da modernidade para acomodar nelas as suas próprias 
referências, visões de mundo, práticas de vida, operando a dupla dimensão cogni-
tiva apontada por Anibal Quijano (2014). Ademais, esse parece um bom mote para 
as estratégias de internacionalização universitária. 

Nesse sentido, vale o recurso a Mignolo (2003) de que admitir um único 
discurso crítico da modernidade e dos seus projetos coloniais seria reproduzir as 
pretensões universalistas da perspectiva eurocêntrica e, por conseguinte, perma-
necer cego a circunstâncias históricas específicas do saber. Se a subalternidade 
emerge de diferentes tipos de legados coloniais, então há que se considerar que 
diferentes movimentos anti-modernos respondem a diferentes legados. 

Apontando as estratégicas epistemológicas como base para as hierarquias 
estabelecidas pelo capitalismo da qual fazem parte processos articulados de racia-
lização e sexualização das populações, Grosfoguel (2008, 2012) nos apresenta uma 
série de experiências que demonstram ser possível pensar a organização de nos-
sa resistência coletiva inspirado/as em sistemas epistemológicos que escaparam 
a homogeneização promovida pela colonialidade ocidental. Tais experiências se 
efetivam mediante o desnudamento contínuo do caráter fictício da “nação” como 
unidade de indivíduos soberanos, “um esforço para apagar a margem como o pro-
pósito de reificar o espaço homogêneo que constrói com a exclusão do outro” 
(GROSFOGUEL, 2012, p. 339). Acredito que orientadas nessa direção as iniciativas 
articuladas pela redefinição das políticas tecnológicas em estreita conexão com 
a (também redefinida) ES prestarão uma contribuição efetiva à descolonização 
do conhecimento, reposicionando a universidade como ponto estratégico funda-
mental na luta pela descolonização radical do mundo, como sugere a perspectiva 
decolonial latino-americana.14

14 Um apanhado acerca dos trânsitos e relações estabelecidos entre as correntes criticas da 
colonialidade encontra-se desenvolvida por Ballestrin (2013) e Leda (2015). Neste último 
uma pequena ressalva ao fato de que a autora resvala em algumas contradições ao tratar 
elementos epistemológicos de saberes inscritos em cosmologias desqualificadas pela colo-
nialidade como “crenças mítico-religiosas” (a expressão aparece na pagina 105 e em outros 
momentos do texto).
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CAPÍTULO IV

A CONTRIBUIÇÃO DA FILOSOFIA DA TECNOLOGIA 

PARA O MARCO ANALÍTICO-CONCEITUAL DA 

TECNOCIÊNCIA SOLIDÁRIA

Renato Peixoto Dagnino – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

1. Introdução 

É provável que meu envolvimento com o tema da filosofia da tecnologia 
tenha uma causa distinta daquela dos colegas que se dedicam ao tema em outras 
latitudes. Ele se relaciona a países situados na periferia do capitalismo onde as 
estratégias de desenvolvimento baseadas no emprego da tecnociência capitalista 
têm-se mostrado crescentemente ineficazes.
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Esse envolvimento deriva do propósito que persigo há mais de quatro 
décadas, que tem como origem mais remota minha filiação ao Pensamento La-
tino-americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade fundado nos anos de 1970 
(DAGNINO, THOMAS e DAVYT, 1996), cujo objetivo é utilizar nosso potencial tec-
nocientífico para superar o subdesenvolvimento, a dependência e a desigualdade. 

Mas, o motor de minha incursão no tema da filosofia da tecnologia se deve 
a um objetivo que se somou a esse propósito: o de conceber conhecimentos tec-
nocientíficos para a produção de bens e serviços nos arranjos econômico-produ-
tivos que brotam no setor informal dos países latino-americanos para enfrentar 
a exclusão social e o desemprego. Esse conjunto de redes de produção e consumo 
baseadas na propriedade coletiva dos meios de produção e na autogestão que 
busca expandir-se e adquirir sustentabilidade no âmbito de uma economia capi-
talista periférica, e que passa a constituir a economia solidária, se afigura como o 
embrião de uma efetiva inclusão social.

Neste texto, mostro como essa minha incursão, que teve como primeiro 
resultado o livro “Neutralidade científica e determinismo tecnológico: um debate 
sobre a tecnociência” (DAGNINO, 2008) me levou a tentar contribuir para a for-
mulação que aqui apresento de um marco analítico-conceitual para a concepção 
de uma plataforma cognitiva para alavancar a economia solidária. 

A história que conto ao longo do texto não é exatamente fiel ao que efetiva-
mente ocorreu; ela foi montada visando a tornar mais compreensível a trajetória 
que levou a essa tentativa.

2. Ciência, tecnologia, conhecimento para a produção de bens e 
serviços, e tecnociência

Devo aclarar desde logo, antes de começar a contar essa história, que meu 
foco no tipo de conhecimento - o necessário para a produção de bens e serviços 
- que resulta do objetivo que enunciei, me leva a considerar inconveniente a se-
paração usualmente aceita entre ciência, de um lado, e tecnologia, de outro. E, 
também, a ideia de senso comum apoiada nessa separarão, de que a tecnologia 
é aplicação da ciência - a verdade intrinsecamente boa que avança, universal e 
neutra (no sentido de não contaminada por interesses e valores) - para produzir 
mais, mais barato e melhor satisfazer as necessidades da sociedade; mas que, às 
vezes, devido ao uso da ciência já gerada por interesses escusos, sem ética, a tec-
nologia pode causar o mal.
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Para argumentar contra aquela separação, me ajudaram pesquisadores 
contemporâneos que vão desde Bruno Latour (1987) a Jorge Nuñez (1999). Con-
vencido de que ela já não corresponde à crescente imbricação que existe entre a 
ciência e a tecnologia, e que os cortes locacional e temporal que entendiam a pri-
meira como realizada na universidade à procura da verdade e não na empresa em 
busca do lucro, e para um futuro de contornos incertos e não para sua aplicação 
imediata, coloquei o termo tecnociência no foco de minha preocupação. Eu o en-
tendia como mais aderente à realidade observada e mais adequado para analisar 
a dinâmica global de inovação motorizada pelas grandes corporações que envol-
via, também, o ambiente das instituições públicas de ensino e pesquisa.

Foi seguindo esse caminho, mas constatando que o termo tecnociência que 
descrevia a realidade contemporânea deveria ser secundado pelo adjetivo capita-
lista, que passei a usá-lo para me referir, genericamente - para qualquer tempo e 
sociedade -, ao conceito que me preocupava, o do conhecimento para a produção 
de bens e serviços.

Minha interpretação do que havia lido sobre história da ciência e da tecno-
logia me levou à noção de que o conhecimento que o Homem usa para a produção 
de bens e serviços sempre foi uma combinação do que hoje chamamos de ciência, 
tecnologia, religião, crendices, resultado de tentativas e erros ou da observação 
empírica, “instinto animal”, etc. E que sínteses similares ao conhecimento para a 
produção de bens e serviços atual - a tecnociência capitalista -, que é interpretado 
como uma fusão entre ciência e tecnologia e considerado como uma caracterís-
tica do estágio de desenvolvimento deste modo de produção, ou do neoliberalis-
mo, sempre existiram. E mais, que isso que é percebido como uma combinação 
de conhecimentos - a ciência e a tecnologia - previamente codificados a partir 
das oportunidades abertas pela primeira foi algo que nasceu como uma unidade 
tácita desde antes que fosse “inventado” o capitalismo, no âmbito de processos 
de trabalho orientados a satisfazer os interesses de quem os controla, de acordo 
com seus valores.

Mas, aproximando-me da realidade do capitalismo, onde os valores e in-
teresses da minoria que detém maior poder se encontram tão entranhados na 
tecnociência que ele engendra, preocupava-me, por ser pouco plausível, a ideia 
de uma separação e de uma precedência como propunha o senso comum. E, com 
ela, a noção de que primeiro a ciência, sem valores e interesses, seria gerada e, 
depois, a tecnologia, que a aplicava, seria colocada a serviço do capital, como diria 
um crítico marxista. Como se o conhecimento científico originalmente neutro 
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fosse posteriormente “contaminado” mediante o desenvolvimento da tecnologia 
com os valores e interesses capitalistas da propriedade privada e da exploração 
do trabalho humano e, introduzida no processo de trabalho, possibilitasse a ex-
tração de mais-valia relativa.

Para entender como é gerada a tecnociência capitalista, passei a refle-
tir, baseando-me em autores como Stephen Marglin (1986) e Harry Braverman 
(1974), sobre como teria ocorrido a expropriação do conhecimento que possuía o 
trabalhador na passagem do feudalismo para o capitalismo.

Entendi como a história da tecnociência capitalista se iniciava com a ex-
propriação do saber originário do trabalhador direto, e continuava com o seu 
aperfeiçoamento que resultava da ação do proprietário dos meios de produção 
sobre o processo de trabalho para ajustar a produção de bens e serviços às de-
mandas que derivavam da sua interação com os consumidores e com seus com-
petidores. E que, quando necessário - por razões de custo, escala, incerteza, etc. 
- a experimentação controlada, a sistematização e a codificação desse resultado 
cognitivo poderia ocorrer fora do ambiente da produção, em espaços especiali-
zados, para voltar a ele com maior eficiência. Percebi que se tendia a instaurar 
um círculo virtuoso que abarcava outros territórios que não os da produção e do 
consumo, como o espaço universitário, pouco submetidos à lógica do capital.

Dessa forma, eu fui me convencendo que a trajetória da tecnociência ca-
pitalista pouco tem a ver com “buscar a verdade” via o “avanço da ciência” ou, 
apoiando-se nela, produzir com “eficiência” bens e serviços melhores e mais 
baratos mediante o desenvolvimento tecnológico. E que o surgimento e expan-
são das organizações especializadas - públicas ou privadas - onde eu me situava, 
orientadas ao ensino e à pesquisa, e a receber os filhos e afilhados da classe pro-
prietária, eram tão-somente uma faceta daquela trajetória.

Eu intuía, também, que ao postular um apartamento do conhecimento 
para a produção de bens e serviços (que em sociedades pré-capitalistas englo-
bava um amplo e variado conjunto) em ciência e em tecnologia, o que se preten-
dia era uma manipulação ideológica. Mediante ela naturalizou-se a ideia de que 
existia um binômio que expressava uma imanente e latente contradição. Havia, 
de um lado, uma ciência, boa e verdadeira, já que decorria de uma pulsão de um 
Homem infinitamente curioso por conhecer uma natureza perfeita. E, de outro, 
uma tecnologia que a utilizava para a produção de bens e serviços, mas que, “sem 
ética” (isto é, exorbitando a ética capitalista), poderia ser orientada para o mal, 
como asseverava o uso da física nuclear para matar pessoas em vez de para curar 
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o câncer. Pesa a favor desse argumento a proposição mais recente de que existiria 
um terceiro tipo de conhecimento necessário para a produção de bens e serviços. 
É assim que se adiciona ao binômio, já em pleno neoliberalismo, o conceito de 
inovação para convencer-nos de que existia um conhecimento cuja geração só 
poderia ocorrer na empresa. E que ele deveria ser, como efetivamente vem ocor-
rendo, o foco da política cognitiva do Estado capitalista.

3. Elaborando um marco analítico-conceitual baseado na contribuição 
da filosofia da tecnologia

Dilucidado o conceito de tecnociência, posso voltar à minha história. Para 
isso retomo minha intenção de formular um marco analítico-conceitual para 
tratar as questões de natureza tecnocientífica associadas à economia solidária. 
Ou, mais especificamente, com seu elemento central que traduz a metáfora de 
plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária: o conceito que aqui 
proponho de tecnociência solidária. Essa intenção demandou uma crítica supe-
radora do conceito - de tecnologia social - utilizado no âmbito do movimento da 
economia solidária. 

Esse conceito é expresso da seguinte forma: “considera-se tecnologia social 
todo o produto, método, processo ou técnica, criado para solucionar algum tipo 
de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil 
aplicabilidade (e reaplicabilidade) e impacto social comprovado”.

Dado que conceitos que tratam de temas como a inclusão social implicam e 
ao mesmo tempo denotam perspectivas distintas acerca da melhor estratégia para 
lográ-la, é inevitável que eles sejam discutidos. O que anima a iniciativa que faço 
neste texto é o fato de que, contraditoriamente, dado que esse movimento é politi-
camente contra-hegemônico, se tendem a legitimar no plano cognitivo dois mitos 
que dificultam a inclusão social. O primeiro, que acabei de abordar, é o da separação 
entre ciência e tecnologia. O segundo, para cujo questionamento foi fundamental 
minha incursão na filosofia da tecnologia, é o da neutralidade da tecnociência. 

Para fundamentar a crítica ao conceito de tecnologia social, que retomo na 
quinta seção deste capítulo, é conveniente seguir contando aquela história.

Ela continua com a tentativa de idealizar um marco analítico-conceitual 
que permitisse conceber aquela plataforma cognitiva da economia solidária; o 
que me obrigou a alargar meu campo de visão sobre os Estudos Sociais da Ciência 
e Tecnologia ao qual me dedico há varias décadas. 
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Apenas com o objetivo de mostrar ao leitor como a filosofia da tecnologia 
se “encaixou” nessa empreitada, e em favor da brevidade sem indicar seus auto-
res, cito algumas das contribuições mais significativas.

A nova sociologia da ciência e seu programa forte de Edimburgo, e os “es-
tudos sobre o laboratório”, aguçaram minha percepção de que a ciência era uma 
construção social mutante e negociável. A abordagem da construção social da 
tecnologia ajudou-me a entender como “grupos sociais relevantes” produziam o 
“fechamento”, no nível micro, de “artefatos sociotécnicos” influenciados pelos 
seus valores e interesses quando era possível sua sintonia com os que atuavam 
no ambiente macro de um “tecido sem costuras” em que operavam as grandes 
organizações; e como era possível, aumentando a intensidade dos sinais emiti-
dos por novos grupos no âmbito de processos de reprojetamento, alcançar meu 
propósito. A análise de políticas públicas explicitou o estilo anômalo que possui 
em todo o mundo a política de C&T e o caráter atípico que apresenta na periferia 
do capitalismo. A Teoria do Ator Rede permitiu deslindar as controvérsias que 
surgiam no cenário da produção de conhecimento tecnocientífico. Os estudos de 
gênero, que revelavam um território que até mesmo o pensamento crítico sobre 
a relação tecnociência-sociedade havia ignorado, me permitiu entender como a 
produção acadêmica das mulheres, “contaminada” com valores que se opunham 
àqueles que impregnavam a tecnociência, assinalava a possibilidade de caminhos 
alternativos de geração de conhecimento igualmente enviesados. 

Foi no âmbito desse mosaico, com o objetivo de conceber o marco analíti-
co-conceitual que eu buscava, que se inseriram as contribuições da filosofia.

A filosofia da ciência, através de autores como Hugh Lacey (1999), com sua 
discussão sobre a neutralidade da ciência, corroborou minha percepção de que 
os cientistas se encontram condicionados por valores não-epistêmicos. E com-
plementou a visão sobre como o resultado de seu trabalho nas universidades e 
institutos de pesquisa públicos, que deveriam manter-se a salvo dos valores do-
minantes no contexto socioeconômico e político capitalista, estava por eles in-
fluenciado. O que fazia com que até aquilo que poderia ser entendido com mais 
propriedade como pesquisa científica não contribuía significativamente para 
construir aquela plataforma.

A filosofia da tecnologia, através de autores como André Gorz (1997, 2001), 
ainda que tratando de um território que não o latino-americano, ou talvez por 
causa disto, reforçaram minha compreensão acerca da validez da temática que 
me ocupava. Ressalto, nesse sentido, sua rejeição à falsa oposição alegada pelo 
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capital entre opulência frívola e austeridade virtuosa e a denúncia que faz de 
sua necessidade de gerar escassez onde há abundância. O que condiciona os tra-
balhadores a um modelo de consumo forçado, em que ninguém deve produzir 
alguma coisa que precisa consumir e que ninguém pode consumir algo do que é 
obrigado a produzir. 

Destaco, simetricamente, sua noção de suficiente como reguladora entre o 
nível de satisfação e o volume de trabalho realizado. A qual aponta que, diferen-
temente do trabalho assalariado, seriam as trocas colaborativas as responsáveis 
pela consciência crítica e a dignidade dos cidadãos. Chamo também a atenção 
para a oposição que postula entre a autonomia individual e coletiva e o caráter 
repressivo e conformista do socialismo real. Epara sua proposta de usar o co-
nhecimento para liberar tempo e tomar como guia a noção de suficiente que lhe 
permite criticar o ideal produtivista, baseado na ideias de crescimento sem fim 
e de necessidades crescentes, que segue orientando o pensamento de esquerda.

Mas, foi Andrew Feenberg (2002), mais do que esses autores (e por isto o 
destaque que assume sua obra neste texto), quem mais contribuiu para minha 
reflexão. Com sua discussão sobre a neutralidade da tecnologia, ele justificava, 
historicizava e formalizava com propriedade, mediante um enfoque marxista, a 
ideia contida na abordagem da construção social da tecnologia de que “os arte-
fatos têm política” (Winner, 1986). E explicava o equívoco em que incorriam e 
o risco que corriam os que, ambicionando utilizar a tecnologia capitalista para 
materializar projetos políticos alternativos aceitavam os mitos da neutralidade 
e do determinismo. Em particular, por intermédio de sua crítica que apontava 
como um dos condicionantes da degenerescência burocrática do ao socialismo 
soviético, acentuou-se minha percepção de que a sustentabilidade, econômica, 
ambiental, política e cultural da economia solidária não poderia prescindir de 
uma tecnociência solidária.

Foi especialmente útil a taxonomia proposta por Andrew Feenberg (2012) 
para caracterizar o modo como a tecnologia pode ser percebida por distintos ato-
res sociais. Como se mostra em seguida, estendendo sua análise ao que entendo 
por tecnociência, é possível utilizar as quatro concepções que propõe para me-
lhor entender crítica que faço àquele conceito de tecnologia social.

A primeira dessas concepções, a Instrumentalista, oferece uma fundamen-
tação apropriada para esse conceito. Ela supõe, em consonância com o otimismo 
liberal, positivista, moderno no progresso, que a tecnologia, resultante de uma 
busca pela verdade e da eficiência, é neutra. E que, em consequência, submetida 
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ao controle externo e a posteriori da ética, pode ser usada para satisfazer infini-
tas necessidades da sociedade.

Pode também servir de fundamento àquela visão que entende a tecnologia 
como a aplicação da ciência, a concepção Determinista proposta pelo Marxismo 
convencional. Mantendo a crença na neutralidade da tecnologia, ela incorpora 
noção de que seu desenvolvimento ocorre mediante exigências de eficiência e 
progresso que ela própria estabelece. Apesar das profundas divergências ideo-
lógicas que possui com o liberalismo, o Marxismo convencional aceita também a 
ideia da neutralidade que está na raiz de sua construção econômico-produtiva e 
social. Assim, embora atribua o desenvolvimento das forças produtivas, no modo 
de produção capitalista, ao interesse do empresário em elevar a produtividade 
do trabalho passível de ser apropriada por ele, dado que garantida pela proprie-
dade privada dos meios de produção, esta concepção entende que, dado que é 
linear e inexorável, este desenvolvimento é o responsável, no longo prazo, pela 
mudança dos modos de produção. Dessa forma, sua sucessiva tensão com as rela-
ções sociais de produção (escravistas, feudais, capitalistas, socialistas) levaria ao 
modo de produção comunista. Não seria, então, o controle pela via da ética, como 
propõe a concepção Instrumentalista, mas a revolução socialista o que permitiria 
que a mesma tecnologia que hoje oprime, por ser neutra, amanhã, quando “apro-
priada” pela classe trabalhadora, poderia ser por ela usada - no âmbito de outras 
relações sociais de produção- para construir o socialismo.

A terceira concepção apresentada por Feenberg interpretando a contri-
buição da Escola de Frankfurt, é a do Substantivismo. Ela nega a ideia da Neutra-
lidade, mas conserva a do Determinismo: valores e interesses capitalistas incor-
porados na produção da tecnologia condicionam a tal ponto sua dinâmica que 
impedem seu uso em projetos políticos alternativos. Esta concepção, ao contrário 
das anteriores, é pessimista em relação ao futuro da Humanidade dado que ten-
deria a solapar correlações de forças mudancistas.

A quarta concepção, que ele denomina Teoria Crítica, nega a ideia da neu-
tralidade, discordando, portanto, do Instrumentalismo. E, igualmente, do Deter-
minismo, uma vez que considera a tecnologia como portadora de valores. Mas 
também não aceita a ideia do Substantivismo de que os valores capitalistas lhe 
conferem características imutáveis que impedem a mudança social. Esta concep-
ção considera, como faz o Instrumentalismo, que a tecnologia pode ser controla-
da, negando, por isto, o Determinismo.
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É baseado nessa sua quarta concepção, e nas considerações a respeito da 
conveniência de utilizar a categoria de tecnociência em substituição às de ciência 
e de tecnologia, que eu formulei a concepção da Adequação Sociotécnica (DAG-
NINO, 2008). Eu a enuncio como sendo uma postura engajada e otimista. Dado 
que é uma construção social, ela pode ser reprojetada mediante a politização e 
internalização de valores e interesses alternativos,e a observância de preceitos 
de pluralidade, controle democrático interno e a priori, nas instituições onde cos-
tuma ser produzida. A Adequação Sociotécnica tem como condição adicional a 
incorporação, a este processo de reprojetamento, dos atores sociais diretamente 
interessados em contar com um conhecimento para a produção de bens e servi-
ços coerente com seus valores e interesses.

Foi a partir dessas considerações que empreendi meu esforço por formular 
uma proposição que expressasse a metáfora da plataforma cognitiva de lança-
mento da economia solidária partindo de um conceito genérico que denotasse o 
conhecimento para a produção de bens e serviços; ou, a tecnociência.  

De imediato percebi que, para ser coerente com o objetivo que expressei 
no início deste texto, o conceito deveria, em primeiro lugar, dar conta das carac-
terísticas da tecnociência existente numa sociedade capitalista como a nossa e 
das motivações (valores e interesses) dos envolvidos com sua geração. O que me 
levou a empregar uma abordagem que, como a que tenho privilegiado na minha 
incursão no tema da filosofia da tecnologia guiada pela contribuição de Andrew 
Feenberg, se alinhava ao marxismo. Essaabordagem, mais do que outras que co-
nheço, me parecia poder proporcionar um guia adequado para fazer aparecer no 
conceito que eu buscava os elementos - ator social, processo de trabalho, contro-
le (autogestionário ou heterogestionário), propriedade dos meios de produção 
(privada ou coletiva) - que eu necessitava para caracterizar de modo apropriado 
a tecnociência solidária.

Em segundo lugar, e além de trazer incorporados os elementos que fazem 
com que um ator social tente modificar um processo de trabalho para melhor 
atender aos seus interesses, era necessário que o conceito servisse ao propósito 
de formular um conceito substitutivo ao de tecnologia social que evitasse a du-
biedade daquele comumente empregado no âmbito dos movimentos sociais, das 
ONGs e dos órgãos de governo envolvidos com a economia solidária. E, assim,que 
pudesse contribuir para aumentar a eficácia de suas ações. 
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4. Formulando um conceito genérico de tecnociência

A seguir, apresento passo a passo o conceito a que cheguei. O primeiro 
passo é o de entender a tecnociência como a decorrência cognitiva da ação de 
um ator social sobre um processo de trabalho, no qual, em geral, atuam também 
outros atores sociais que se relacionam com artefatos, visando, também em geral, 
à produção de bens e serviços.

A expressão decorrência é empregada para ressaltar a noção de que o co-
nhecimento tecnocientífico é uma consequência de uma tentativa - quando bem-
-sucedida - de um ator social de alterar um processo de trabalho para alcançar 
algum objetivo seu. Esse conhecimento, portanto, não é (ou não costuma ser) algo 
sabido a priori, ex-ante, que é aplicado ou empregado para tanto. Seu estatuto de 
tecnociência deriva justamente de um fato que ocorre a posteriori, o de que essa 
tentativa permitiu alcançar o objetivo do ator que alterou o processo de trabalho 
que ele controla.

Levando em conta a forma de propriedade dos meios de produção envolvi-
dos no processo de trabalho, é possível adicionar dois aspectos mais. O primeiro, 
deriva do fato de que somente se o ator for o proprietário dos meios de produção, 
ele poderá ter o controle sobre o processo de trabalho necessário para alterá-lo. O 
segundo aspecto é que é essa propriedade o que garante que o resultado material 
dessa alteração possa ser por ele apropriada.

É então possível ampliar o conceito dizendo que tecnociência é a decorrên-
cia cognitiva da ação de um ator sobre um processo de trabalho que ele controla 
e permite uma modificação (qualitativa ou quantitativa) no produto gerado (no 
sentido genérico de output) passível de ser apropriada segundo o seu interesse.

Para avançar na formulação do conceito, busquei me apoiar na caracteri-
zação de um caso bem conhecido: o da tecnociência capitalista. Ela seria a decor-
rência cognitiva da ação do capitalista sobre um processo de trabalho que per-
mite um aumento do valor de troca do produto (ou da produção) gerado passível 
de ser por ele apropriado (sob a forma de mais-valia relativa). Aumento esse que 
pode ser em termos de quantidade (tecnologia de processo) ou de qualidade (tec-
nologia de produto).

Bens e serviços produzidos para serem usados por indivíduos que produ-
zem outros bens e serviços no âmbito de relações sociais de produção adquirem, 
no capitalismo, um valor que transcende a satisfação que seu uso possibilita. Seu 
valor de troca, formado mediante um processo de produção capitalista pela soma 
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dos materiais empregados, pelo salário pago e pelo lucro do empresário, é aquele 
em torno do qual irá flutuar seu preço efetivamente realizado no mercado.

E é para diminuir o tempo durante o qual o trabalhador direto “retribui” 
com o trabalho que realiza o salário que recebe, que o capitalista, ao alterar o 
processo de trabalho, gera, tentativamente o conhecimento tecnocientífico.

A coerção no capitalismo é exercida através do mercado de trabalho carac-
terizado pela existência de um grande contingente de desempregados (o “exército 
industrial de reserva”) que se traduz em constante pressão sobre os trabalhadores 
para que aceitem as condições impostas pelos capitalistas. Esse tipo de coerção, 
embora muito efetiva, é mais sutil do que aquela existente em sistemas econômi-
cos prévios; o que faz com que ela tenda a ser percebida como natural e inevitável.

É importante ressaltar que isso tudo (a propriedade privada dos meios 
de produção, a extração de mais-valia, a apropriação do excedente) é garanti-
do pela ordem capitalista e legitimado pelo sistema de dominação ideológica 
que dela emana e que naturaliza as formas de contratação e subordinação do 
trabalhador direto. E, também, viabilizado continuamente no plano financeiro 
pela ampla gama de subsídios que o Estado proporciona à acumulação de capital. 
Ao contribuir para obscurecer o caráter moralmente questionável do compor-
tamento do capitalista e o consentimento da classe trabalhadora que é a contra-
partida necessária para a construção da sua hegemonia (ideológica) e do próprio 
capitalismo, o Estado confere legitimidade a essa específica forma de geração de 
conhecimento tecnocientífico.

Abstraindo a situação especificamente capitalista e deslocando o foco para 
uma hipotética situação genérica é possível distinguir três espaços em que está 
inserido o ator social que atua sobre o processo de trabalho, o da produção pro-
priamente dita, o do contrato social e do contexto socioeconômico. Entendendo-
-os heuristicamente como condicionados na ordem inversa, levando em conta os 
atributos que assumem em cada uma das situações que interessa abordar - capi-
talismo ou economia solidária -, eles explicam as características da tecnociência -  
capitalista ou solidária - associada a elas.

No espaço da produção, que pode ser entendido como aquele em que trans-
corre o processo de trabalho, convivem dois elementos aparentemente antagôni-
cos. O primeiro e mais importante é o controle. Entendido como a habilidade relati-
va ao uso de um conhecimento intangível ou incorporado a artefatos tecnológicos, 
ele é uma característica inerente a qualquer processo de trabalho, qualquer que 
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seja o modo de produção em que ele ocorra. O segundo, é o de cooperação, enten-
dido como associado ao ato de agir em conjunto com outro visando a um benefício 
percebido como mútuo, verificado em processos de trabalho grupais.

O espaço do contrato social possui a coerção (ato de compelir alguém a uma 
ação ou escolha diretamente ou por meio de mecanismos ideológicos) como ele-
mento essencial. Esse espaço, tal como antes exemplificado para o caso do capitalis-
mo, está condicionado pelo conjunto dos órgãos do Estado que aparecem como loci 
privilegiados de legitimação e naturalização de um dado contexto socioeconômico.

É no terceiro espaço, do contexto socioeconômico, que se encontra o ele-
mento que condiciona ao longo do tempo histórico ou os outros dois: a forma de 
propriedade dos meios de produção ou do trabalho morto. A qual, nos processos de 
trabalho grupais pode assumir a forma coletiva ou privada; podendo resultar, neste 
caso, na venda de força de trabalho, ou trabalho vivo, que caracteriza o capitalismo.

Tendo em mente esses três espaços e quatro elementos - do contexto so-
cioeconômico (propriedade dos meios de produção), do contrato social (coerção) 
e da produção (controle e cooperação) - e recolocando o capitalismo no foco é 
possível ir um passo adiante.

A forma de propriedade privada dos meios de produção, apesar de ser um 
aspecto, mais do que central, definidor, do capitalismo (juntamente com seu co-
rolário, a compra e venda da força de trabalho) não é a responsável direta pelas 
características da tecnociência capitalista. Por ser algo exógeno ao espaço produ-
tivo, ela não é capaz de determinar univocamente os elementos controle e coo-
peração que ali sobrevêm e que caracterizam a tecnociência capitalista. Isso fica 
claro quando comparamos os modos de produção escravista ou feudal com o ca-
pitalista. Em todos eles, a propriedade dos meios de produção é privada. Não obs-
tante, o modo como se desenvolve o processo de trabalho no espaço produtivo é 
consideravelmente diferente. Entre outras coisas, e principalmente, pela impos-
sibilidade de que exista no capitalismo um tipo de coerção - a violência física - que 
os contratos sociais correspondentes (sobretudo o do escravismo) possibilitaram.

O que explicaria os atributos atinentes aos elementos controle e coopera-
ção do espaço da produção, que é um dos que definem as características da tecno-
ciência gerada em cada situação (ou modo de produção) específica, seria a relação 
Estado e sociedade ou o contrato social que envolve este espaço. Existiria, então, 
uma mediação - o tipo de coerção admitido pelo contrato social que essa relação 
estabelece e legitima - no condicionamento que exercem, em última instância, as 
relações sociais de produção.
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A categoria de mediação entre o elemento forma de propriedade (adstrito 
ao contexto socioeconômico) e os elementos controle e cooperação (adstritos ao 
espaço da produção) seria o elemento coerção (adstrito ao contrato social) que 
seria também responsável pela determinação das características da tecnociência.

A propriedade privada dos meios de produção que assegura o controle do 
processo de trabalho implica uma forma de cooperação que influencia a geração 
e utilização da tecnociência capitalista. O que faz com que ela guarde consigo atri-
butos impostos por esse tipo de controle e cooperação mesmo quando deixe de 
existir aquele elemento exógeno: a propriedade privada dos meios de produção.

Um resultado importante dessa tentativa de entender as especificidades 
da tecnociência capitalista é a proposição de que aquilo que a caracteriza não é 
apenas a propriedade privada dos meios de produção, mas o tipo de controle e 
cooperação que esta determina ou faculta e que ficam impregnados na tecnociên-
cia. O fenômeno de histerese que isso pode originar é observável em fábricas re-
cuperadas pelos seus trabalhadores (quando já não existe a propriedade privada 
dos meios de produção) que tendem a manter as características tecnocientíficas, 
ou tecnológicas, vigentes no processo de trabalho que nelas ocorre.  

Esse conjunto de considerações permite conceituar a tecnociência capita-
lista como a decorrência cognitiva da ação do capitalista sobre um processo de 
trabalho que, em função de um contexto socioeconômico (que engendra a pro-
priedade privada dos meios de produção) e de um acordo social (que legitima 
um tipo de coerção que se estabelece por meio do mercado de trabalho e pela 
superestrutura político-ideológica mantida pelo Estado uma coerção ideológica 
por meio do Estado capitalista) que ensejam, no espaço produtivo, um controle 
(imposto e assimétrico) e uma cooperação (de tipo taylorista ou toyotista), permi-
te uma modificação no produto gerado passível de ser por ele apropriada.

Depois de considerar esses aspectos, é possível, adicionando mais um com-
ponente aos já citados, chegar ao conceito genérico de tecnociência. Ela é a de-
corrência cognitiva da ação de um ator sobre um processo de trabalho que ele 
controla e que, em função das características do contexto socioeconômico, do 
acordo social, e do espaço produtivo em que ele atua, permite uma modificação 
no produto gerado passível de ser apropriada segundo o seu interesse. Ou, mais 
simplesmente, Tecnociência é a decorrência cognitiva da ação de um ator social 
sobre um processo de trabalho que ele controla que permite uma modificação 
(qualitativa ou quantitativa) no produto gerado (no sentido genérico de output) 
passível de ser apropriada segundo o seu interesse.
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Apresentado o conceito genérico de tecnociência é interessante retornar 
à proposição que separa a ciência da tecnologia que critiquei inicialmente para 
mostrar a conveniência de sua adoção. Despido do conteúdo mais apologético ali 
explicitado, o conceito de tecnologia aparece na literatura especializada como 
a capacidade originada pela aplicação prática de conhecimento métodos, mate-
riais, ferramentas, máquinas e processos para combinar recursos visando a pro-
duzir produtos desejados de modo mais rápido ou em maior quantidade ou ainda 
proporcionando um produto mais barato e com maior qualidade.

Como o leitor pode constatar, o conceito aqui proposto se diferencia da-
quela proposição em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque ela não se refere 
ao ator que modifica o processo de trabalho (e que está interessado em benefi-
ciar-se desta ação) e, por isso, não aclara que se ele não o controla (no sentido 
“técnico”, do espaço produtivo) não haverá como efetivar qualquer mudança que 
possa resultar em conhecimento tecnocientífico; por mais interessante, novo, 
atrativo, ou “científico” que ele possa vir a ser.

Em segundo, porque a proposição usual supõe que qualquer mudança no 
processo de trabalho que permita aumentar a quantidade de produto gerado du-
rante o tempo a ele dedicado poderá ser realizada pelo ator que controla o pro-
cesso de trabalho, enquanto que o que o conceito que aqui se propõe coloca em 
evidência o fato óbvio de que isso só irá ocorrer se o ator tiver alguma garantia 
que o produto resultante venha a ser dividida de acordo com seu interesse.

Em terceiro lugar porque chama a atenção que essa possibilidade é faculta-
da por um acordo social que legitima uma certa forma de propriedade e de rela-
ção de exploração. E que se esse acordo deixar de existir, ou se sua manutenção, 
se encontrar ameaçado, ainda que o ator siga controlando o processo de trabalho, 
ele não fará qualquer alteração. Em quarto lugar porque exclui a possibilidade de 
que um ator que não controla o processo de trabalho — o trabalhador ou o produ-
tor direto, no caso da economia capitalista — venha a modificá-lo, uma vez que a 
ação concreta, independentemente de sua intenção, não pode ser tomada por ele.

É fácil perceber, comparando o conceito com a proposição usual, que ela por 
omissão, abstrai, naturalizando, o contexto capitalista que a envolve e dá sentido. 
Essa característica, como é bem sabido, é comum a muitos outros conceitos das 
ciências sociais e também das ciências duras que, por terem sido definidos sob a 
égide do capitalismo, não fazem a ele referência. E, nessa medida, propositalmen-
te ou não, emprestam a eles um estatuto de universalidade e atemporalidade que 
mascara seu caráter de construções histórica, social e politicamente determinadas.  
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Esse aspecto torna evidente que uma tecnociência alternativa - como a 
tecnociência solidária -, só poderá emergir em espaços em que, como sugere a 
proposta de adequação sociotécnica inspirada na contribuição da teoria crítica 
de Feenberg, existam valores e interesses coerentes com um estilo de desenvolvi-
mento alternativo - como os empreendimentos solidários -, que são por extensão 
contra-hegemônicos aos dominantes naqueles ambientes onde é gerada a tecno-
ciência capitalista.

Para que isso ocorra deve existir, ainda que limitada e circundada por um 
contexto em que siga vigorando a propriedade privada dos meios de produção, 
uma outra forma de propriedade. Não a estatal, típica do socialismo “real”, mas a 
coletiva, característica da economia solidária.

Assim, embora a propriedade coletiva dos meios de produção seja uma con-
dição genérica para um estilo de desenvolvimento alternativo, é plausível conce-
ber uma situação prévia (que pode ser tão duradoura quanto aquela dos séculos 
que tardou a transição do feudalismo para o capitalismo) onde esses ambientes 
possam existir e prosperar. Mas eles, quase que por construção, dificilmente se-
rão aqueles situados nas empresas privadas.

O conceito de tecnociência solidária

Como procurei mostrar, o conceito genérico de tecnociência que formulei 
decorre de uma análise de cunho social e econômico sobre como evoluiu ao longo 
da história o conhecimento empregado pelo Homem para a produção de bens e 
serviços. É um ponto marcante dessa trajetória analítica a denominação que faço 
desse conhecimento, compreendido como uma recorrente imbricação do que se 
costuma chamar ciência, tecnologia e outros saberes muito diversos, inclusive 
aquele que atualmente se conhece como inovação, como tecnociência. Seu ponto 
de chegada é a particularização do conceito genérico de tecnociência para chegar 
ao de tecnociência solidária, que me leva à seguinte formulação.

Tecnociência solidária é a decorrência cognitiva da ação de um coletivo de 
produtores sobre um processo de trabalho que, em função de um contexto socioe-
conômico (que engendra a propriedade coletiva dos meios de produção) e de um 
acordo social (que legitima o associativismo), os quais ensejam, no ambiente produ-
tivo, um controle (autogestionário) e uma cooperação (de tipo voluntário e partici-
pativo), provoca uma modificação no produto gerado cujo resultado material pode 
ser apropriado segundo a decisão do coletivo (empreendimento solidário).
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Colocado o conceito, há que ressaltar seu viés policy e politically oriented. 
E enfatizar que ele decorre da intenção de, mediante a conscientização, mobili-
zação, participação e empoderamento dos movimentos populares e por meio da 
ação do Estado, gerar um conhecimento para a produção de bens e serviços capaz 
de promover a sustentabilidade dos empreendimentos solidários que estão emer-
gindo no âmbito da economia capitalista periférica brasileira. 

Ele é, por isso, distinto daquele de tecnologia social que comentei na ter-
ceira seção prometendo a crítica que, agora, posso enunciar. Antes disso, aclaro 
que participei do processo que originou esse conceito, quando fui solicitado a 
formulá-lo no capítulo a isto dedicado no livro que marcou o início das ações da 
Rede de Tecnologia Social, em 2003 (DAGNINO, BRANDÃO e NOVAES, 2004). Nele, 
em vez de apresentar um conceito, decidi com meus coautores a escrever “Sobre 
o marco analítico-conceitual da tecnologia social”, que foi o título que a ele de-
mos. Ali explicamos como algumas contribuições do campo dos Estudos Sociais 
da Ciência e Tecnologia possibilitavam evoluir do movimento da tecnologia apro-
priada, iniciado dos anos de 1970, evitando os equívocos cometidos e dotando o 
novo conceito - de tecnologia social - de maior robustez e eficácia. Mais do que 
apresentar um conceito mais elaborado do que terminou sendo aceito de forma 
generalizada, nossa intenção era convidar as organizações e as pessoas que se 
estavam integrando à Rede de Tecnologia Social a refletir sobre como elas deve-
riam atuar no sentido de materializar sua intenção de promover a inclusão social 
através do desenvolvimento tecnocientífico. 

O fato de que a forma como uma parcela de seus integrantes entendíamos 
a tecnologia social não era totalmente aderente ao conceito que se generalizava, 
não impediu que seguíssemos nela trabalhando. Mais do que isso, nos desafiou a 
seguir elaborando no campo teórico para chegar a um marco analítico-conceitual 
como o que aqui se apresenta. 

Considerações finais

Para concluir, parece adequado responder à pergunta que a esta altura 
quem me lê deve estar formulando: mas por que abandonar o conceito de tecno-
logia social e adotar o de tecnociência solidária?

A razão principal é que aconteceu neste caso o que é relativamente fre-
quente com conceitos relacionados às ciências sociais que possuem uma incidên-
cia no campo da policy e da politics: o mesmo significante passou a ser usado para 
designar um significado distinto daquele originalmente a ele atribuído. Ocorreu 
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o que se conhece como um deslizamento semântico que tende a originar, nesse 
campo, uma confluência perversa. O que me levou, temerária e resignadamente, 
considerar mais apropriado, em vez de seguir insistindo na crítica à forma como 
esse termo vem sendo empregado, assumir o risco de conceber um novo conceito. 

Vários são os conceitos de tecnologia social cunhados por organizações en-
volvidas com o tema e que são reiteradamente citados em documentos de diversa 
natureza; inclusive em trabalhos acadêmicos.

O mais conhecido é, provavelmente, o da Fundação Banco do Brasil que foi 
adotado pela Rede de Tecnologia Social: “Tecnologia Social compreende produ-
tos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a 
comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. Não 
por acaso, ele é muito semelhante ao do Instituto de Tecnologia Social, que define 
tecnologia social como o “Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, 
que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” 
(ITS BRASIL, 2004).A Wikipédia reúne os dois conceitos: “Considera-se tecnologia 
social todo o produto, método, processo ou técnica, criado para solucionar algum 
tipo de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo custo, 
fácil aplicabilidade (e reaplicabilidade) e impacto social comprovado”.

Se se tem em mente o que aqui se apresentou acerca do que apreendi sobre 
filosofia da tecnologia, fica claro que o conceito subentende aspectos que preci-
sam ser explicitados. A começar pelo fato de existe um ator, que não é especifica-
do, mas que seria distinto da “população” ou “comunidade”; e que seria respon-
sável pela “aplicação” de algo que não é indicado, mas que se pode supor que seja 
um conhecimento distinto daquele que ela possui. E que esse ator seria responsá-
vel por criar, em interação com ela, tecnologias (“produto, método, processo ou 
técnica”) adequadas às suas necessidades.

Esse ator não nomeado só poderia ser aquele que, especializado em produzir 
conhecimento baseado na compreensão de como funcionam a natureza, os homens 
e as sociedades seria capaz de fazer com que a produção de bens e serviços pela 
“população” ou “comunidade” gerasse soluções para inclusão social e melhoria das 
condições de vida proporcionando um “impacto social comprovado”. Ou seja, os 
pesquisadores e tecnólogos situados em instituições públicas de ensino e pesquisa. 

Embora o conceito não indique qual seria o fundamento cognitivo dessa 
“criação”, “desenvolvimento” ou “aplicação”, é plausível inferir que ele seria o 
resultado uma composição ou uma mistura da ciência sobre a qual esse ator pos-
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sui um monopólio quase absoluto, em função do papel hegemônico na elaboração 
da política de ciência, tecnologia e inovação de nossa região periférica, com o 
conhecimento oriundo da experiência da “população” ou “comunidade”, o saber 
empírico, ancestral ou popular.

Uma releitura do conceito levaria a entender a tecnologia social como uma 
forma de aplicação da ciência diferente da usual, já que “desenvolvida na intera-
ção com a comunidade” e orientada para a “transformação social”. O que implica 
que o resultado desse processo de desenvolvimento - a tecnologia social - seria, 
então, quase que por oposição ou negação, distinto daquele levado a cabo para 
aumentar a exploração do trabalhador e o lucro das empresas e evitaria suas im-
plicações nocivas. Ou seja, o fato de a aplicação da ciência ocorrer na “interação 
com a comunidade” alavancaria a “transformação social”.

Não parece necessário indicar o quanto essas suposições contrastam com 
o que se apresentou neste trabalho e, em particular, o quanto elas contradizem o 
exposto pelos autores do campo da filosofia da tecnologia que explorei. 

Para terminar, indico mais dois pontos. O primeiro, se refere à ideia de que 
o conceito de tecnociência solidária, colocado em substituição ao de tecnologia 
social, como derivado da especificação do conceito - genérico - de tecnociência 
pode contribuir para evitar o maniqueísmo do conceito usual de tecnologia so-
cial concebido por negação ao da tecnologia convenciona. E, dessa forma, para 
aumentar a eficácia das ações levadas a cabo no âmbito dos movimentos sociais 
envolvidos com a economia solidária.

Um último ponto, que se depreende do que aqui se elaborou, é que parece 
ingênua e inócua a postura daqueles que, ao criticar a ideia de neutralidade da 
tecnociência capitalista, almejam uma outra que, esta sim, seja neutra e verda-
deira. E que, em consequência, pretendem que os envolvidos com as atividades de 
pesquisa em instituições públicas se esforcem - reativamente - para não permitir 
que elas sejam “contaminadas” com os interesses privados. A postura que aqui se 
propõe é, ao contrário, francamente proativa. Coerentemente com a concepção da 
Adequação Sociotécnica, o que se propõe é a “contaminação” dos espaços onde se 
lida com a tecnociência por aqueles que defendem um estilo alternativo de desen-
volvimento com os valores e interesses dos atores sociais que serão os mais bene-
ficiados com sua implementação. O que implica uma atividade de conscientização 
“para dentro” dessas instituições públicas de maneira a ir ampliando esses espa-
ços e nelas disputar a hegemonia que levará a sua reorientação (DAGNINO, 2018).
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CAPÍTULO V

ENSAIO SOBRE AS DIFICULDADES E OS DESAFIOS 

NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PNAE COMO 

MECANISMO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NO CAMPO

Mara Rúbia da Silva Miranda – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Alberto Campos Oliveira – Universidade Federal de Goiás (UFG)

José Carlos Alvarez Merino – Universidad Peruana de Ciências Aplicadas (UPC)
Maico Roris Severino – Universidade Federal de Goiás (UFG)

1. Introdução

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é uma política in-
tersetorial que tem embasamento na Lei Federal nº 11.947 aprovada em junho de 
2009 e que passou a regulamentar a aquisição de produtos da agricultura familiar. 
Em seu artigo 14 é determinado que, do total de recursos financeiros repassados 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos estados e mu-
nicípios para gastos com a alimentação escolar, no mínimo 30% devem ser utili-
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zados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos de agricultores familiares ou 
de suas organizações. A legislação também prevê que terão prioridade públicos 
específicos, como os assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas, os 
que produzem de forma orgânica/agroecológica e os organizados em cooperati-
vas ou associações, nesta ordem. Desta forma, é possível trazer maior igualdade 
social a este público mais excluído dentro da população rural, além de reforçar 
a segurança alimentar e nutricional a partir da merenda escolar com produtos 
locais e agroecológicos.

A atividade da Agricultura Familiar espalhada por todo território nacional 
é responsável pela geração de trabalho e renda para milhares de pessoas e propor-
ciona uma economia essencialmente local além de promover o desenvolvimento 
sustentável e ambientalmente correto. De acordo com o último Censo Agropecuá-
rio, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros 
com até 20 mil habitantes. Além disso, é responsável pela renda de 40% da popu-
lação economicamente ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros ocupados 
no campo. No entanto, o contexto dos pequenos agricultores é marcado pela cons-
tante busca ao atendimento das exigências burocráticas com relação as chamadas 
públicas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o que 
interfere numa participação mais ativa destes agricultores neste programa.

Fora todo o aspecto laboral do dia a dia na “roça”, do acordar cedo para o 
cumprimento das tarefas até o acompanhamento de editais públicos municipais 
e estaduais, o agricultor tem que conciliar o seu trabalho prático de produção 
às exigências formais necessárias para o seu acesso como fornecedor junto ao 
poder público. É possível afirmar que atualmente para além do conhecimento da 
terra, leitura do tempo e clima, manuseio das ferramentas e técnicas inerentes a 
atividade de produtor rural, o pequeno agricultor tem como desafio fundamental 
lidar com documentações, acompanhamentos via internet de portais de prefeitu-
ras e governo estadual, relacionamento e mobilização com vizinhos e atores de 
entidades que compõe todo o ambiente de produção e por fim, a entrega dos seus 
produtos. Nos últimos anos participar de reuniões e se preocupar com planeja-
mento se tornou tão importante como plantar e colher. 

No Brasil, o orçamento do PNAE vem aumentando ano a ano, mas apesar da 
possibilidade de os agricultores familiares, de modo especial de assentamentos de 
reforma agrária, obter uma garantia de renda por meio do PNAE, verifica-se que 
os agricultores não estão conseguindo participar do programa de forma efetiva. 
Neste sentido, compreender as dificuldades e necessidades dos agricultores, bem 
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como os problemas que o órgãos e entidades envolvidos no programa enfrentam 
constituem de extrema relevância para levantar as falhas no sistema e propor 
melhorias no intuito de obter uma operacionalização eficiente. Assim, a propos-
ta deste estudo é diagnosticar as dificuldades e necessidades dos envolvidos na 
operacionalização do PNAE, compreendendo por visões diferentes os motivos do 
programa não ter uma maior eficiência.

2. Metodologia

Os resultados foram obtidos através de coleta de dados em um seminário 
e por meio de entrevistas com um grupo de agricultores familiares realizado por 
membros do grupo de pesquisa intitulado BRASCO, uma parceria de pesquisado-
res de instituições brasileiras (Universidade Federal de Goiás – UFG e Universida-
de de São Paulo – USP), escocesa (University of Strathclyde) e peruana (Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas)

Para a coleta de dados realizada no evento, foi aplicado um questionário 
para 58 pessoas que participaram do Seminário de Alimentação Escolar e Agricul-
tura Familiar. O evento foi promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) 
no mês de agosto de 2019 na cidade de Goiânia-GO. O público alvo da pesquisa foi 
categorizado como Escolas, Assistência Técnica, Gestor Público, Nutricionistas, 
Conselhos e Universidades. As perguntas do questionário foram:

1. Na sua opinião, quais são os principais desafios e dificuldades na operacionaliza-
ção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

2. Quais são as suas sugestões/propostas para melhoria no PNAE.

3. Na sua opinião, como as universidades podem contribuir para a melhoria da ope-
racionalização do PNAE.

Com o intuito de separar as inúmeras dificuldades listadas pelo público 
alvo do questionário, foi necessário primeiramente separar os questionários por 
tipo de categoria. Logo após, procurou-se analisar as dificuldades em comuns e 
por fim as palavras chave com maior percentual de frequência.

Além desta coleta de dados mencionada anteriormente, foram realizadas 
várias visitas ao grupo de agricultores familiares do Assentamento Canudos loca-
lizado na região metropolitana de Goiânia. As coletas de dados com estes agricul-
tores foram obtidas por meio de entrevistas e observações in loco nos treinamen-
tos realizados para este público alvo, o que possibilitou um levantamento sobre as 
necessidades e as dificuldades enfrentadas por eles em relação ao PNAE.



pág. 65

3. Os desafios e dificuldades na visão das entidades executoras e órgãos 
envolvidos

Este tópico descreve os resultados obtidos da aplicação do questionário 
com os envolvidos no processo do PNAE. O Gráfico 1 mostra a distribuição cate-
górica da coleta de dados do público alvo. É possível perceber que 29% dos entre-
vistados correspondem aos colaboradores de órgãos/entidades envolvidos com a 
assistência técnica.

O Gráfico 2 mostra as palavras que mais apareceram na coleta de dados. É 
possível observar que a palavra burocracia apareceu com maior frequência nas 
respostas (35%) e em seguida a palavra Assistência (31%). No decorrer dos tópi-
cos, estas palavras serão contextualizadas nas dificuldades identificadas na aná-
lise dos dados.

Gráfico 1 – Distribuição do público alvo. Fonte: autores (2019).

Gráfico 2 – Palavras com alta frequência nas respostas. Fonte: autores (2019).
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A seguir, serão mostrados os resultados dividindo as dificuldades analisa-
das por tipo de problema.

3.1 Chamadas públicas
Esta seção objetiva-se descrever qualitativamente os desafios e dificulda-

des relacionados ao problema das chamadas públicas. Foi mencionado algumas 
dificuldades que centralizam na necessidade de adequar uma chamada pública 
que seja mais clara e objetiva tanto para os órgãos e entidades envolvidos, quanto 
para os agricultores familiares.

Além das dificuldades técnicas enfrentadas pelos agricultores familiares, 
há ainda as burocráticas na operacionalização do PNAE. Aguiar e Calil (2016) estu-
daram as chamadas públicas para aquisição de alimentos da agricultura familiar 
em nível nacional e, segundo eles:

Foi possível concluir que a maior parte dos gestores não tem ob-
servado a legislação vigente do PNAE, desconsideraram também, a 
questão da qualidade e segurança dos alimentos, situação constata-
da pelas deficiências verificadas nos editais de chamadas públicas 
(AGUIAR; CALIL, 2016, p. 79). 

A falta de padronização das chamadas públicas dos editais municipais e 
estaduais constitui uma dificuldade para que as entidades executoras consigam 
atingir as metas da Lei n° 11.947/2009 do PNAE. Dentro dos editais cita-se não 
somente a padronização do corpo do texto, mas também a falta de padronização 
dos próprios anexos. É possível observar ao analisar as chamadas públicas que 
não são todos os editais que possuem os anexos necessários como informações 
complementares para os agricultores familiares. Muitas das vezes, eles precisam 
buscar os anexos em outros links e possivelmente não encontrando todos, poderá 
ser um possível fator para perda no fornecimento dos seus produtos para o PNAE.

Aguiar e Calil (2018) fizeram uma análise de adequação das normativas das 
chamadas públicas e concluíram que: 

A grande maioria das Entidades Executoras (EEx), ou seja, cento e 
cinquenta e sete delas (78,11%), inseriu os anexos (tabela 1) no corpo 
do edital, embora três (1,49%), tenham apresentado esses documen-
tos incompletos indicando- -os sem disponibilizá-los totalmente. Já 
oito (3,9%) delas, não fizeram qualquer citação do termo “anexo” 
nos editais, mesmo sendo fundamental para indicação de diversas 
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características dos alimentos ou dos locais e/ou das condições de 
entrega. Analisando cada Região, os anexos não foram inseridos nos 
editais, principalmente nas Regiões Centro Oeste (36,36%), Nordeste 
(32,43%), Sul (30,65%), indicando melhores resultados de conformi-
dade para a Região Sudeste, com 94,37% e a Região Norte com 89,89% 
dos editais com adequação (AGUIAR; CALIL, 2018, p. 26).

Para Aguiar e Calil (2018), a inserção destas informações torna-se impor-
tante porque possui documentos como: autorizações, pedidos, levantamentos, 
cotações, mapa de preços, despachos, documentos de habilitação, entre outros, 
compondo todos os passos administrativos necessários para realizar uma com-
pra. Os autores ainda ressaltaram mediante aos resultados obtidos que os gesto-
res não têm preocupação quanto aos efeitos da ausência dos anexos para o pro-
dutor familiar rural e para a própria EEx., mecanismo institucional que não foi 
observado em compras públicas para o qual as Regiões Centro Oeste, Nordeste 
e Sul se destacam com maior proporção no descumprimento desta necessidade.

Estas mesmas dificuldades foram listadas nos dados coletados nesta pesquisa 
com os órgãos e entidades envolvidas na cidade de Goiânia-GO, resumindo-se em:

• Falta de padronização das chamadas públicas de editais municipais e estaduais 
inviabilizando a continuidade e motivação da participação dos agricultores fami-
liares nas chamadas do PNAE;

• Burocracia desnecessária das chamadas públicas com a inserção exagerada de 
documentação exigida;

• Falta de informações básicas nas chamadas públicas no que tange a qualificação 
dos produtos desejáveis pelas EEx, dificultando o agricultor familiar a compreen-
der sobre a necessidade de mudança no seu processo para levar um produto com 
a qualidade almejada pelas EEx;

• Falta de mapeamento dos produtos nas chamadas públicas tendo em vista a sazo-
nalidade e produção dos produtos locais, dificultando a EEx em obter o mínimo 
de 30% das compras pelos agricultores familiares, além de dificultar este forne-
cedores em produzir estes produtos;

• O excesso de burocracia na liberação da DAP também é uma das causas que jus-
tificam a baixa participação dos agricultores familiares, visto que a maioria não 
sabem como proceder e consideram um documento extremamente burocrático;

• Per capita baixa de alimentos quando se percebe que o valor e a quantidade dos 
itens foram estipulados de forma não atrativa para os fornecedores, de forma 
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que os agricultores acabam concluindo que não seja compensatória uma baixa 
rentabilidade por tanta burocracia;

• A dificuldade da inserção do peixe nos editais pela falta de aceitabilidade da co-
mercialização desta carne branca por parte dos agricultores familiares, tendo em 
vista os altos custos do processo.

3.2 Assistência Técnica
A falta de assistência técnica é também outro fator que acaba interferindo 

na eficiência do processo do PNAE. Em relação aos dados obtidos nesta pesquisa, 
ressaltam-se algumas dificuldades expostas pela falta de assistência técnica:

• Dificuldade em produzir produtos com a qualidade almejada por falta de infor-
mações precisas e por falta de experiência com produtos provenientes da agri-
cultura;

• Falta de treinamento e capacitação com base nas mudanças que podem ocorrer 
no sistema é um problema de comunicação pela falta de assistência aos agricul-
tores familiares;

• Falta de uma política adequada de atendimento ao agricultor familiar, principal-
mente no momento do envio das propostas de vendas;

• Dificuldade na gestão da cadeia de suprimentos na produção dos produtos agrí-
colas, no que tange principalmente ao armazenamento dos produtos para man-
ter a qualidade do produto e também numa logística integrada para uma distri-
buição com maior eficiência dos produtos;

• Baixo número de colaboradores no quadro funcional da ATER, diminuindo a efe-
tividade do trabalho em todos os municípios do Estado de Goiás ocasionando um 
baixo índice de assistência aos interessados.

Atualmente é notório que os agricultores familiares que mais participam 
ativamente no fornecimento de produtos nas chamadas do PNAE são aqueles que 
possuem uma certa experiência tanto como agricultores, quanto em participação 
de outros programas como PAA ou até mesmo com o PNAE. Existem pesquisas 
acerca destas variáveis de participação ativa em programas de alimentação esco-
lar que demonstram a relação entre a experiência e o sucesso na operacionaliza-
ção destes programas.

Silva (2015), realizou um estudo com uma amostra de agricultores familia-
res nas cidades de Itaberaí, Heitoraí e Cidade de Goiás, ambas do Estado de Goiás, 
e concluiu que 64,2% dos agricultores que comercializam para o programa estão 
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há mais de 10 anos na propriedade, mostrando que a experiência constitui um 
fator de importância para a continuidade como fornecedores, já que possuem um 
tempo considerável como produtores agrícolas. Campos (2011) também realizou 
um estudo semelhante e com um resultado parecido concluiu que em Campina da 
Lagoa (PR) todos os agricultores que comercializam também estão a mais de 10 
anos na propriedade.

3.3 Gestão Estratégica
Além dos problemas mencionados anteriormente, tem-se também as difi-

culdades relacionadas a Gestão Estratégica do PNAE. É importante ressaltar que 
todas as categorias do público alvo aqui questionadas descreveram em seus tópi-
cos pelo menos uma dificuldade em relação a gestão pública e sua forma de ope-
racionalizar o PNAE. Assim, a análise dos dados coletados mostrou que as princi-
pais dificuldades por uma inadequada Gestão Estratégica são:

• A troca dentro do quadro de funcionários na gestão pública descontinua a imple-
mentação de um projeto de melhoria ou execução de um determinado trabalho 
por não haver padronização nos processos do PNAE;

• A falta de treinamento e capacitação contínua dos envolvidos na operacionaliza-
ção do PNAE gera uma falta de conhecimento aprofundado pela EEx referente a 
Resolução nº4/2015 ocasionando uma baixa efetividade da execução do progra-
ma conforme a legislação;

• Entraves para certificação sanitária dos produtos processados e/ou de origem 
animal ocasionando a diminuição do processamento destes tipos de produtos e 
consequentemente o fornecimento dos mesmos para as chamadas do PNAE;

• A falta de treinamento e capacitação dos nutricionistas para criar um cardápio 
levando em consideração a oferta e a demanda, tendo em vista a substituição 
de produtos para que os agricultores possam aumentar sua rentabilidade entre-
gando todos os possíveis produtos e a EEx cumpra com o mínimo exigido pela 
legislação;

• A falta de informação e comunicação com os agricultores familiares os desmo-
tivam a fornecerem seus produtos por desconhecerem os caminhos para a sua 
participação no programa;

• A falta de divulgação local dos editais, assim como a divulgação atrasada do edi-
tal com um prazo muito curto do cronograma para a preparação são fatores que 
minimizam a participação dos agricultores familiares nas chamadas do PNAE;
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• A falta de comunicação entre os órgãos e entidades envolvidos na operacionali-
zação do PNAE, já que não existe um fluxo padronizado do processo e um sistema 
de comunicação efetiva;

• Falta de fiscalização garantindo que os produtos adquiridos sejam provenientes 
da agricultura familiar e a extinção de atravessadores que acabam desmotivando 
os pequenos agricultores;

• Falta de interesse dos órgãos municipais em buscar soluções para os problemas 
do PNAE aliado a falta de sensibilização e participação dos gestores municipais 
nas reuniões sobre a compra de alimentos da agricultura familiar;

• Excesso de documentos no processo de prestação de contas da merenda a serem 
realizadas ao final de cada ciclo contribuindo no aumento da burocracia e des-
motivação das escolas;

Mediante estes pontos de dificuldades mencionados anteriormente, pode-
-se perceber que são necessárias mudanças na Gestão Pública, principalmente 
nos princípios norteadores do processo do PNAE. O modelo de gestão estratégica 
adotada na operacionalização do PNAE deve ser revisto com o intuito de minimizar 
esses problemas.

Abreu (2014), faz uma abordagem em seu artigo sobre os desafios na imple-
mentação do PNAE em municípios de pequeno porte no estado de Minas Gerais 
e aponta que atores estatais e públicos têm sido fundamentais na tradução das 
normas e na negociação dos diferentes interesses, muitas vezes conflitantes, para 
que essa aquisição seja de fato posta em prática.

4. Os desafios e dificuldades na visão dos agricultores familiares

Desde abril do ano de 2019, a partir do projeto –“Desenvolvimento de tec-
nologias sociais de análise da viabilidade da participação de agricultores fami-
liares nos editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)” -  sob a 
responsabilidade da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 
de Goiás foi possível acompanhar um pouco da rotina dos pequenos agricultores 
situados no Assentamento de Canudos, região centro-sul do estado de  Goiás loca-
lizado na região metropolitana de Goiânia entre os municípios de Guapó, Posse-
lândia, Cesarina, Palmeiras de Goiás, Varjão, Campestre e Trindade. Este Assenta-
mento de Reforma Agrária criado em 1998 contempla cerca de 320 famílias com 
suas parcelas de terra de aproximadamente 18,392 hectares em média.
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A partir deste projeto, foi possível visitar algumas propriedades rurais, co-
nhecer agricultores e agricultoras, e por meio dos relatos foi identificado que o 
PNAE além de ser a alternativa de venda dos produtos mais viável para os pro-
dutores, é também fruto de um trabalho demasiadamente complexo pois embora 
haja no programa a prioridade para os pequenos produtores da agricultura fami-
liar, a falta de um padrão técnico dos chamamentos e desconhecimento da lei por 
parte de servidores públicos impacta diretamente na concorrência que quando 
não elimina o público alvo no caso de nosso público alvo aqui descrito, lhes im-
põe sansões mediante a falta de estrutura necessária para a tender a rigidez dos 
critérios estabelecidos nos editais.

Para proporcionar o seu fortalecimento enquanto categoria, os agriculto-
res têm buscado organizar-se em cooperativas e associações de pequenos pro-
dutores da Agricultura Familiar. É importante lembrar que as cooperativas e 
associações são organizações sociais privadas e que não se sabe ao certo qual a 
porcentagem desse tipo de organização quanto a população total de pequenos 
agricultores. O cooperativismo que é reconhecido pelo estado brasileiro a partir 
da Lei Federal n° 5764/71, possibilita ao pequeno agricultor organizado sob esta 
forma jurídica, a própria afirmação da Agricultura Familiar para poder ocupar 
um espaço que apesar de ser de direito, mas que nem sempre lhes é garantido. O 
próprio PNAE garante a prioridade aos produtores organizados a entrega de pelo 
menos 30% do que as prefeituras e governo estadual adquire para o abastecimen-
to da merenda escolar. 

No entanto, dificuldades como a logística de entregas e cumprimento do 
cronograma de vendas, previamente orientados pela chamada ganha tornam esta 
atividade muito mais difícil para o produtor do que deveria. Após passarem por 
um rigoroso processo licitatório, nem sempre toda a demanda contida na chama-
da é adquirida pelo poder público, além de solicitações de produtos não planeja-
das de acordo com a sazonalidade da região e safra. 

Em Canudos, há a COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO 
CENTRO-OESTE – “COOMPCERTO”. Fundada em 2017 que reúne atualmente cerca 
de 30 cooperados divididos entre seus respectivos ramos de atividade. Há a produ-
ção de leite e derivados, hortaliças, frutas como banana e abacate, verduras em ge-
ral, além de alimentos processados como embutidos e polpa de frutas. A criação da 
cooperativa, ocorreu com o objetivo de alavancar a atividade dos seus cooperados e 
ser uma referência no Assentamento e no estado de Goiás. A partir da cooperativa, 
há um maior controle da documentação necessária ao atendimento da legislação, 
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como as DAPs1 individuais de cada produtor (a), certidões negativas de débitos es-
taduais e municipais, alvarás sanitários e de funcionamento dentre outros. 

Essa série de exigências documentais, é apenas a primeira dificuldade no 
caminho do pequeno agricultor cooperado. Após a etapa de concorrência, a exe-
cução dos contratos nem sempre é cumprida como deveria. Segundo o observado, 
as escolas responsáveis pelos pedidos, não os fazem de maneira organizada e isso 
dificulta tanto a logística quanto a produção de determinados produtos. 

Mesmo com toda a dificuldade de concorrência presente nas chamadas pú-
blicas e a operacionalização após os projetos de vendas aprovados, em função da 
característica do mercado local constituído por cidades pequenas, o PNAE ainda 
se faz a principal alternativa comercial para os produtores. Porém a somatória 
dos projetos de venda ainda estão muito aquém da potencialidade de produção a 
julgar pelo tamanho das parcelas e ainda da necessidade das famílias produtoras.

Talvez, pelo pouco tempo de fundação a Coompcerto ainda não consegue 
promover investimentos em estruturas produtiva-operacional ou até mesmo es-
tratégica para captação de contratos com clientes privados. Assim, a maior atua-
ção da Cooperativa vem sendo a organização documental, elaboração dos proje-
tos de vendas e representação dos seus cooperados junto aos órgãos responsáveis 
pela execução do PNAE. 

Como em toda organização sócio-produtiva, a Coompcerto lida com ques-
tões internas para conseguir cumprir com seu papel institucional de fortaleci-
mento de seus membros. Dificuldades departe de seu quadro de cooperados como 
a falta de mobilização interna, baixo conhecimento sobre as possibilidades coo-
perativista e também a respeito dos assuntos burocráticos que envolvem a di-
mensão da agricultura familiar além da fragilidade financeira são comuns neste 
ambiente a causam dispersão dos membros e dificuldades de construção de uma 
rotina de atividades da cooperativa. Há no entanto, que se destacar o papel de 
suas lideranças que tentam a seu modo e com o suporte de ações pontuais como 
o exemplo desse projeto, tornar a cooperativa uma alternativa viável para todos.

Segundo relatos da diretoria da Coompcerto, é difícil planejar uma pro-
dução coletiva dentro da cooperativa ou mesmo no assentamento na medida em 
que na execução do PNAE não há uma eficiência quanto aos pedidos feitos pelas 
escolas e pouca garantia de aquisição da demanda integral estabelecida nos con-
tratos firmados. 

1 Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
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5. Sugestões para melhorias na operacionalização

A partir das observações realizadas através da análise dos questionários 
do seminário e do dia a dia de um grupo de pequenos agricultores de um assen-
tamento de reforma agrária, foi possível identificar algumas possibilidades de 
superação dos desafios de operacionalização do PNAE.

Na Tabela 1 é mostrado as sugestões descritas pelos órgãos e entidades na 
coleta de dados. As sugestões foram divididas em Chamadas Públicas, Assistência 
Técnica e Gestão Estratégica, conforme tópico anterior relacionado às dificulda-
des. Os entraves na operacionalização do PNAE constituem um fator que deve ser 
estudado e avaliado, porém o objetivo maior é que se proponha medidas para que 
as variáveis sejam solucionadas ou minimizadas de alguma forma. Neste sentido, 
ao analisar as respostas, percebe-se que a quantidade maior de sugestões se refe-
re à base do PNAE, ou seja, na gestão do programa. É importante ressaltar que não 
foram coletados dados com os agricultores familiares neste tópico e por isso, esse 
reconhecimento dos próprios órgãos e entidades de que os maiores problemas 
estão vindo da gestão é de extrema importância para que sejam implementadas 
ações de melhorias ao longo do processo do PNAE.

Tabela 1 – Sugestões para melhorias na operacionalização do PNAE.

CHAMADAS 
PÚBLICAS

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

GESTÃO ESTRATÉGICA

Chamada pública mais 
objetiva Fortalecer o agricultor 

familiar para diminuir 
atravessadores

Treinamentos para formação do 
responsável pela prestação de contas

Treinamento e capacitação de todos os 
atores envolvidos

Simplificar e 
padronizar o modelo 

dos editais municipais 
e estaduais

Adequação do quantitativo de 
nutricionistas de acordo com o 

número de alunos

Fortalecimento da 
EMATER para oferecer 
assistência técnica em 

todos os municípios

Fiscalização das cooperativas para 
evitar atravessadores

Inserção de regras 
objetivas nos editais 

para fiscalização 
na produção dos 

alimentos

Flexibilização da legislação sanitária 
para produtos processados

Reduzir a burocracia
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CHAMADAS 
PÚBLICAS

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

GESTÃO ESTRATÉGICA

Inserção de 
normativas para 
fiscalização da 

qualidade do produto
Criação de 

ferramentas de 
controle e manuais 
para os agricultores 

familiares

Aproximação entre os atores 
compartilhando as tomadas de decisão 
durante o projeto de planejamento e 

implementação do programa

Mapear os produtos 
da região para 

padronização dos 
editais semestral ou 

anual

Fortalecimento das parcerias entre 
os órgãos para melhor viabilizar o 

processo

Os atores locais devem ter um maior 
diálogo e comunicação para juntos 

estabelecerem, conforme a realidade 
da produção municipal, a formulação 

de cardápios/chamadas públicas

Criar alternativas 
para obter maior 

divulgação das 
chamadas em tempo 

hábil 
Treinamento e 

Capacitação dos 
agricultores familiares 
para uso da tecnologia 
em favor da qualidade 
e maior lucratividade

Reduzir a burocracia nas prestações 
de contas para ter maior eficiência e 

agilidade no trabalho

Criar o Banco de Alimentos Regionais 
para melhorar a logística do agricultor 

familiar

Criar regras para 
substituição de 

produto

Inserir a CONAB na figura de 
fiscalizador

Criar um sistema de denúncia para 
enfraquecer os atravessadores e 

fortalecer os agricultores familiares

5. Considerações Finais

Este ensaio teve como objetivo diagnosticar as dificuldades e necessidades 
dos envolvidos na operacionalização do PNAE, compreendendo por visões dife-
rentes os motivos do programa não ter uma maior eficiência.

Para tal diagnóstico, foi aplicado um questionário para os diversos ato-
res envolvidos no processo participantes em um evento organizado pelos auto-
res, bem como foi realizada uma análise dos desafios dos agricultores a partir do 
acompanhamento de uma cooperativa.

A partir do método foi possível fazer um levantamento das dificuldades 
e desafios apontados, sem um julgamento quando a procedência. Sendo assim, 
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sugere-se como pesquisas futuras a investigação aprofundada sobre cada um dos 
aspectos relacionados.

Outro aspecto a ser destacado é a preocupação dos órgãos e entidades em 
melhorar o programa para que haja uma maior participação dos agricultores fa-
miliares foi percebida nos resultados deste estudo.

Existe orçamento para o programa, mas faltam ações para manter uma 
participação efetiva dos agricultores e uma operacionalização eficiente e com 
isso equilibrar o sistema de forma que todos os envolvidos sejam motivados.

Assim, verifica-se a urgência de serem desenvolvidos mecanismos para que 
a política pública do PNAE seja realizada com maior eficiência, e como conse-
quência, fortalecendo a economia solidária no campo.
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CAPÍTULO VI

ESTUDO SOBRE INCUBADORA MUNICIPAL DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Fernanda Machado Ferreira – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Maico Roris Severino – Universidade Federal de Goiás (UFG)

1. Introdução

A Economia Solidária reúne iniciativas de empreendimentos que podem 
contribuir para garantir a sobrevivência das camadas mais atingidas da popula-
ção, esses empreendimentos possuem como entidade de apoio, para o seu desen-
volvimento e o seu fortalecimento, as incubadoras.

As incubadoras por meio do processo de incubação visam melhorar a qua-
lidade de vida do trabalhador e consolidar o empreendimento no mercado. Em 
Goiás, a Universidade Federal, por intermédio da Incubadora Social criada nesse 
órgão, realizou um projeto para atuar com a incubação de empreendimentos de 
catadores de materiais recicláveis do município de Goiânia.
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Esse projeto estendeu-se também para cidades no entorno e, assim, muni-
cípios iniciaram a criação de incubadoras locais para fomentar empreendimentos 
de economia solidária na comunidade local. Dentre os municípios pode-se citar: 
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis e Trindade.

Essa modalidade de criação de incubadoras pelo município é um fenômeno 
recente, em sua maioria as incubadoras são oriundas de universidades, o que tor-
na essa modalidade ainda pouco difundida no país.

Nesse sentido, surge a problemática desta pesquisa: de que forma tem 
atuado a incubadora criada pela prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia 
por intermédio da Incubadora Social da Universidade Federal de Goiás (UFG)?

Portanto, o objetivo desse estudo é identificar a atuação da incubadora 
criada pela prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia com o apoio da Incuba-
dora Social da UFG.

Para isso, a presente pesquisa, a seguir, apresenta as seções 2, 3, 4 e 5 que 
irão tratar sobre os aspectos teóricos; a metodologia; a apresentação e análise dos 
resultados; e as considerações finais, respectivamente.

2. Referencial Teórico

A economia solidária é um projeto de sociedade que busca uma nova forma 
de organização econômica como estratégia de enfrentamento ao desemprego e à 
exclusão social. Segundo Gaiger (2003), a economia solidária rompe com as 
relações de produção capitalistas, introduzindo experiências populares pautadas em 
fundamentos de cooperação econômica e autogestão.

A competição gera sociedades fortemente desiguais e para que houvesse 
uma sociedade em que prevalecesse a igualdade entre todos, seria necessário que 
a economia fosse solidária, dessa forma, os membros da atividade econômica 
deveriam cooperar entre si. Assim, os que se associam para produzir, comerciar, 
consumir ou poupar se organizam de forma igualitária. Nesse sentido, todos os 
sócios possuem igual parcela do capital e o mesmo direito de voto na tomada de 
decisão e, se a empresa progredir, acumular dividendos, todos ganham de forma 
equânime, e da mesma forma se houver dívidas e prejuízos, todos participam com 
igualdade para saldar os débitos (SINGER, 2002). A cooperação econômica é 
fundamental para esse tipo de economia que tem como princípio a propriedade 
coletiva e o direito de liberdade individual.

Um novo empreendimento, desde sua criação e fortalecimento, ocasiona um 
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grande desafio. O desenvolvimento do empreendimento até sua consolidação no 
mercado, irá depender do processo de oportunidades de negócio serem modificadas 
em realidade. E não são pequenos os obstáculos de implantação, num cenário de 
negócios de muita complexidade e competitividade, em que não é suficiente ter um 
bom produto para assegurar a sobrevivência do negócio, já que os custos elevados 
requerem maiores investimentos, a fase inicial de inexperiência gera maior risco, é 
um processo moroso a conquista de mercado e dificuldades gerenciais podem 
acarretar o fracasso, mesmo com boas ideias (CAJUEIRO e SICSÚ, 2002).

Para contribuir nesse processo de aprendizagem e consolidação do negócio, 
as incubadoras têm papel importante. Segundo Mantovani et al (2006, p. 91), “as 
incubadoras de empresas têm como objetivo oferecer estrutura física e respaldo 
erencial para que pequenos negócios empreendedores possam se desenvolver”.

Dentro dessa política de fomento, por meio de incubadoras, os estudos de 
Monteiro (2009), Praxedes (2009) e Cunha (2002) chamam a atenção para um avan-
ço nas políticas públicas mostrando que foram criadas incubadoras para incentivar 
a Economia Popular e Solidária, mas agora, no domínio de prefeituras municipais, 
ou seja, em novo domínio já que, até então, no Brasil, as iniciativas existentes es-
tavam ligadas apenas às universidades e ao terceiro setor. Exemplos disso são as 
incubadoras de Paulista-PE, Santo André-SP, Osasco-SP, Mesquita-RJ e as do estado 
da Bahia. Praxedes (2009, p. 4) afirma que “essas experiências demonstraram a ne-
cessidade de ações concretas do ponto de vista da gestão pública”.

A esfera pública municipal, com a criação das incubadoras municipais, tem 
assumido um novo papel para atender as demandas sociais e econômicas, e é 
importante que as mesmas se estruturem de forma a atender as suas características 
próprias, uma vez que as equipes, as parcerias, a abrangência, os objetivos, entre 
outros aspectos, podem ser distintos em relação as incubadoras vinculadas às 
universidades e ao terceiro setor.
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3. Metodologia

O estudo tem como aspecto fundamental o interesse na aplicação e, para 
isso, realiza uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa na incubadora 
pública municipal foco desse estudo.

No que se refere aos procedimentos técnicos de coleta de dados, o trabalho 
aborda o estudo de caso. A escolha por esse método deve-se ao objetivo princi-
pal desta pesquisa de identificar a atuação da incubadora criada pela prefeitura 
municipal de Aparecida de Goiânia com o apoio da Incubadora Social da UFG. 
A escolha por essa incubadora se dá por ser um fenômeno recente na região de 
Goiás e pelo município ter criado a lei complementar nº 94 que instituiu a criação 
do Programa Aparecida Cooperando e Reciclando com Dignidade.

Para a coleta de dados foram se utilizou pesquisa documental e entrevista. 
As entrevistas são em três locus distintos, que são: Incubadora Social da Univer-
sidade Federal de Goiás, Incubadora Pública Municipal de Aparecidade de Goiânia 
e um dos Empreendimentos Incubados.

Com os dados coletados, fez-se a análise desse conteúdo para transfor-
má-los em elementos para a obtenção dos objetivos pretendidos.

4. Apresentação e Análise dos Dados

4.1 Incubadora Social da Universidade Federal de Goiás
A Universidade Federal de Goiás (UFG), por iniciativa da Pró-Reitoria de Ex-

tensão e Cultura e com o apoio de recursos do Proninc, em 2007, implantou a Incu-
badora Social da UFG para atuar com a incubação de empreendimentos de catado-
res de materiais recicláveis do município de Goiânia e região metropolitana. 

Visando o fomento desses empreendimentos de Economia Solidária, o pro-
jeto Catasol da UFG aprovado pelo edital de Chamada Pública da Secretaria Nacio-
nal de Economia Solidária – SENAES nº 004/2011 propôs atividades de formação, 
incubação e assessoria técnica para a criação, organização e funcionamento de 
empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com re-
síduos sólidos, constituídas por catadores e catadoras de materiais reutilizáveis 
e recicláveis.

Essa movimentação foi impulsionada também pela lei nº 12.305/2010 que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dentre suas diretrizes, in-
cumbe os municípios à gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no seu res-
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pectivo território e proíbe a catação de materiais nas áreas de disposição final de 
resíduos ou rejeitos (BRASIL, 2010). 

O projeto iniciou no final do ano de 2012 tendo três eixos: implantação de 
um programa de coleta seletiva pelo município, organização das cooperativas dos 
catadores e montagem do escritório da incubadora local. 

O processo da Incubadora Social incubar as incubadoras municipais deu-
-se com a formação da equipe local, juntamente com os cooperados, abordando 
sobre Economia Solidária, autogestão, cooperativismo, entre outros. Nesse pri-
meiro momento, notou-se que em termos de informação dessa natureza, tanto a 
equipe local como os cooperados estavam no mesmo nível e, por isso a formação 
foi a mesma adotada para ambos. Decorrido esse tempo de formação em conjun-
to, os coordenadores tiveram formação a parte, em que era ensinado a maneira 
de fazer a ata, os procedimentos da incubadora, as atribuições na cooperativa, a 
metodologia de incubação. 

A metodologia utilizada pela Incubadora Social denomina-se como “com-
binou, tá combinado!” e fundamenta-se nos Princípios da Educação Popular. A 
“combinação” refere-se ao desenvolvimento de normas de constituição e funcio-
namento do empreendimento, que se dá por meio de oficinas e, após o resultado 
das discussões, é votado e tem-se o “combinado!”. 

No método “combinou, tá combinado!”, a equipe propõe temas diversos 
para a formação e incubação, e títulos popularizados são dados ao módulo, por 
exemplo, no módulo “legislação ou normas cooperativistas”, intitula-se como 
“regras da cooperativa”. 

Para aplicação do método, utiliza-se de recursos áudiovisuais e dinâmicas, 
em seguida, o próprio grupo com suas palavras, expõe as conclusões sobre o tema 
discutido, os resultados e considera-se como “combinação” que ao ser registrado, 
caracteriza-se como “combinado”. O “combinado” gera dois produtos: um cartaz 
em tamanho mínimo A3 e uma folha a ser encartada em fichário individual de 
cada participante para construção do seu material pedagógico. 

No que se refere as etapas de formação dos incubados, na primeira etapa, 
a técnica “torvelino” é a adotada pela incubadora. Nessa etapa busca-se superar 
o medo da exposição, cada membro do grupo tem seu tempo para discutir o pro-
blema e propor soluções, que votado e carimbado, passa a ser o “combinado” do 
grupo. Valoriza-se a prática para se levar o conhecimento de conceitos importan-
tes referentes ao cooperativismo. 
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Na segunda etapa de formação dos incubados, com o material produzido 
durante o processo de incubação, elabora-se um “livro/revista” e um vídeo, con-
tendo a história dos participantes, das cooperativas e dos trabalhos realizados no 
projeto que servirá para divulgação e pesquisas.

Um mecanismo utilizado na incubação é o momento da informalidade, o 
coordenador ou o bolsista vão à cooperativa, sem marcar reunião, apenas para 
conversar informalmente e, nesses momentos, geralmente, detecta-se conflitos 
existentes entre os cooperados, porque muitos não expõem nas reuniões. A partir 
do momento que se tem conhecimento, a incubadora se organiza para desen-
volver oficinas e dinâmicas para abordar os assuntos dos conflitos existentes na 
cooperativa. 

Assim, de forma simplificada, a metodologia de incubação compreende 
três fases, sendo a primeira correspondente ao período de aproximação do grupo 
e identificação das potencialidades, atividades como: recebimento da demanda, 
detecção de lideranças, formação com ações pedagógicas, estudos de viabilidade, 
plano de negócios, legalização e estruturação administrativa, fazem parte dessa 
fase. Já na segunda fase, tem-se o desenvolvimento de ações de assessoramento, 
acompanhamento e avaliação dos processos de gestão e, na terceira fase, tem-se 
a finalização do projeto mediante a estruturação física dos empreendimentos.

4.2 Incubadora Municipal de Aparecida de Goiânia e Processo de 
Incubação
A incubadora pública municipal de Aparecida de Goiânia iniciou suas ati-

vidades no ano de 2013 devido ao projeto da Incubadora Social da UFG que obje-
tivava a incubação de cooperativas atuantes com resíduos sólidos e, vinculou-se 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano por meio da Diretoria de Re-
síduos Sólidos. 

A incubadora foi criada para a finalidade específica do projeto, a prefeitu-
ra não pensou em ampliar para outros empreendimentos de economia solidária 
além das cooperativas de catadores de materiais recicláveis e, com o fim do pro-
jeto, a incubadora encerrou as atividades, o que traz o entendimento de ser uma 
política de governo. 

No entanto, na mudança de gestão, o prefeito, manteve o mesmo Diretor 
de Resíduos Sólidos que também continuou com sua equipe. Assim, a prefeitura 
municipal contratou a coordenadora local como assistente social para trabalhar 
com os catadores que estão dentro das cooperativas e, também, com o pessoal da 
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Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na tentativa de transformar em política 
de Estado. Caso houvesse alteração na equipe, a expectativa era de que não hou-
vesse tanto interesse com as cooperativas uma vez que não participaram desde o 
início do projeto e não houve uma política pública que culminasse para a efetiva 
atuação da incubadora municipal. 

Em Aparecida de Goiânia, duas cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis, foram incubadas, a Cooperativa de Catadores de Papel de Aparecida 
(Coocap) e a Cooperativa Feminina de Catadores de Aparecida (Coofap), essas são 
formadas, principalmente, por trabalhadores que coletavam material no aterro 
sanitário antes da proibição de catação de materiais nas áreas de disposição final 
de resíduos ou rejeitos, na época de retirada dos mesmos do aterro sanitário, cada 
catador recebeu da prefeitura uma casa. Além disso, a prefeitura apoiou a coope-
rativa com a coleta seletiva do município, o galpão para triagem e atividades da 
cooperativa Coocap e pagamento do aluguel da Coofap, assistência social, almoço 
e ônibus. Em parceria com o Ministério Público, a prefeitura recebeu verba para 
construção do galpão da Coofap que ainda está em processo para começar a obra. 

No município de Aparecida de Goiânia, a prefeitura não ficou apenas na lei 
federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, criou 
em âmbito municipal a lei complementar nº 94, de 09 de setembro de 2014 que ins-
tituiu a criação do Programa Aparecida Cooperando e Reciclando com Dignidade. 

Essa lei estabeleceu as condições para o serviço público de coleta seletiva 
dos resíduos sólidos em residências, empresas e indústrias no município. A pre-
feitura coleta o material e leva para as cooperativas realizarem a triagem. O obje-
tivo da lei é garantir a qualidade do serviço público de coleta seletiva, buscando 
a manutenção das condições de saúde e conservação do meio ambiente, é um 
trabalho de conscientização do município, atentando-se para a responsabilidade 
social e ambiental de todos os cidadãos. 

Assim, a lei reconhece as cooperativas como utilidade pública no municí-
pio e o material reutilizável como um bem econômico e de valor social, gerador 
de trabalho e renda e promotor de cidadania. O descumprimento da lei prevê 
multas que variam em leve, grave e gravíssima. 

Além dessa lei, esta em processo de tramitação, a implementação de outra 
lei municipal que obriga todo grande gerador de material reciclável a doar no 
município o material para a cooperativa. Há uma resistência por parte de empre-
sários, mas o material oriundo de empresas normalmente é melhor de comer-
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cialização, chega para a cooperativa mais separado, é mais limpo e, com isso, a 
prefeitura tem buscado implementá-la no município.

Em relação a incubação, a chave de todo o processo foi a autogestão, mas 
existe uma dificuldade nessas cooperativas em que os líderes que despontaram, 
se comportam como donos do empreendimento e os demais empregados do mes-
mo. Acontece situações em que o presidente retira um cooperado da cooperativa 
sem reunião e votação. 

Sobre o processo de formação notava-se que diversas pessoas não tinham o 
interesse em aprender, o que pode ser devido a técnica utilizada, o impedimento 
em acreditar em resultados positivos do processo de formação ou as dificuldades no 
aprendizado devido a trajetória pessoal, profissional e educacional dos cooperados. 

Apesar disso, de modo geral, no processo de incubação o que teve maior 
impacto na formação dos cooperados foi o ensino da maneira de fazer o paga-
mento. Outra contribuição relacionou-se a documentação necessária para fun-
cionamento da cooperativa. Essa documentação precisa ser renovada, mas a coo-
perativa não sabe quais os procedimentos a serem tomados para a renovação e, 
nessas situações, ainda recorre a Incubadora Social da UFG para ajudá-los.

Na percepção da coordenadora local, os cooperados não aprenderam de 
forma satisfatória para desenvolveram por si só o que diz respeito a uma coope-
rativa e, quando for necessário refazer, não irão conseguir e a prefeitura não tem 
essa obrigação e não pode estar dentro da cooperativa, apesar de ter se criado 
uma cultura de que a prefeitura tem que fazer tudo por eles, os cooperados é que 
são donos do empreendimento. 

Na Coofap, os cooperados atentam-se mais para essa questão de se torna-
rem indepentendes e buscam maior profissionalização para melhorar a autono-
mia em relação a prefeitura e Incubadora Social, entretanto, existe muita depen-
dência da prefeitura. Não houve menção dos possíveis motivos dessa diferença no 
perfil de atuação das cooperativas. 

No que diz respeito a autonomia da Incubadora Municipal de Aparecida 
de Goiânia em relação a Incubadora Social, havia um grau muito baixo, todas 
as atividades eram desenvolvidas por eles, aguardava a Incubadora Social para 
saber quais seriam as ações. Todavia, a ação da prefeitura voltou-se mais em prol 
de parcerias para as cooperativas receberem mais material na coleta seletiva e na 
assistência social dos cooperados. 
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Dentre as parcerias realizadas pela Coofap, destaca-se a que foi feita com 
a empresa Coca-cola, que fornece o uniforme e da um prêmio a cooperativa que 
bate a meta que é estipulada a cada ano no recolhimento de garrafa pet e, com 
a empresa Tetra Pak que doou a prensa. Apesar da contribuição que vem sendo 
dada à cooperativa, tal relação permite uma observação. Que esta parceria pode 
ser vista como uma obrigatoriedade, uma vez que são parte interessada nesse 
processo, como geradores de resíduos sólidos, as empresas jurídicas devem se 
adequar e ser responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a 
lei que institui a Política Nacional Resíduos Sólidos, e não necessariamente por 
interesse no desenvolvimento social dos cooperados. 

A coleta seletiva de Aparecida de Goiânia tem sido referência para os mu-
nicípios devido a lei que foi implementada. A coleta abrange 82 bairros de Apa-
recida de Goiânia e a mobilização da população se deu com planfletagem, carro 
de som, batendo de porta em porta para falar sobre o programa, divulgação em 
redes sociais e rádio.

Com o fechamento do aterro sanitário o volume de material tem melhora-
do, mas ainda consideram que era melhor em termos de retorno financeiro antes 
do fechamento, porque trabalhavam de forma individual, cada um fazia a sua 
renda e agora é dividido entre os cooperados. Percebe-se que continua a visão 
individualista, já que se fosse possível poderiam preferir o trabalho individual, 
fato que pode ser justificado pelo retorno financeiro que ainda não é superior ao 
que conseguiam diretamente no aterro, as dificuldades de se trabalhar em coo-
peração, entre outros. 

De toda forma, reconhecem que a prefeitura tem dado suporte, verifica se 
está faltando alguma coisa, busca melhorar no que está ao alcance e, agradecem 
a Incubadora Social da UFG, porque tudo o que eles sabem sobre cooperativa, 
administração, financeiro foi devido ao que foi ensinado por eles e, mesmo com 
o projeto finalizado sabem que podem contar ainda com a ajuda nas dificuldades 
que surgem na cooperativa.

5. Conclusão

A presente pesquisa propôs como objetivo principal identificar a atuação 
da incubadora criada pela prefeitura municipal de Aparecida de Goiânia com o 
apoio da Incubadora Social da UFG.
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Para isso, o estudo utilizou-se de pesquisa documental e entrevista para 
coleta de dados, sendo a entrevista realizada em três locus distintos, que são: In-
cubadora Social da Universidade Federal de Goiás, Incubadora Municipal de Apa-
recida de Goiânia e no Empreendimento Incubado, a Cooperativa Feminina de 
Catadores de Aparecida (Coofap).

Dentre os resultados, observam-se os reflexos gerados pela lei que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela lei municipal complementar do Pro-
grama Aparecida Cooperando e Reciclando com Dignidade. Além disso, questões 
importantes sobre o processo de incubação realizado pela Incubadora Social da 
UFG e as necessidades de aperfeiçoamento da incubadora municipal e do em-
preendimento incubado.

A pesquisa retrata o papel significativo da incubadora universitária para o 
desenvolvimento da incubadora municipal, o caráter impulsionador no empreendi-
mento de Economia Solidária gerado nesse processo de incubação e o possível efei-
to multiplicador em consequência dos resultados sociais relevantes dessas ações.
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CAPÍTULO VII

FINANÇAS SOLIDÁRIAS: TECNOLOGIA SOCIAL AO 

ALCANCE DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Luiz Antônio Monteiro Ferro – Universidade Federal de Goiás (UFG)

1. Introdução

O presente texto é a síntese de dissertação em andamento, que pretende 
atravessar verticalmente os seguintes temas. As condições de acesso ao sistema 
de crédito rural, mais especificamente o PRONAF, enquanto expoente do Estado, 
as condições a que estão submetidos os produtores rurais, mutuários do referido 
crédito, enquanto expoente da sociedade, e, por fim, enquanto expoente dos indi-
víduos, as consequências para o dia a dia em grupos de agricultores familiares que 
se valem dos referidos créditos. As finanças solidárias, por suas vez, serão em cada 
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uma dessas análises igualmente examinadas, a fim de se contrapor as duas realida-
des, na expectativa de se ter elementos teóricos e fáticos suficientes para contribuir 
com o debate que proposto pela Tecnologia Social, de se cogitar uma forma alter-
nativa de se pensar o desenvolvimento tecnológico e por conseguinte econômico.

2. Acesso às políticas tradicionais de crédito: diagnóstico preocupante

A economia solidária pode ser uma estratégia promocional do desenvolvi-
mento local, desde que, consideradas especificidades do lugar estudado. Outros-
sim, diante da ineficiência dos bancos oficias na promoção do desenvolvimento 
sustentável, as finanças solidárias aparecem enquanto alternativa. Isso posto, 
investigaremos o possível acesso, ao financiamento ofertado pelo Fundo Consti-
tucional do Centro-Oeste (FCO), por agricultores familiares de base econômico-
-solidária, de Bela Vista de Goiás e os efeitos desse empréstimo sobre esse grupo.

É conhecido, segundo os próprios usuários, que as políticas públicas de 
crédito, promotoras da Economia Solidária, são máculadas pelo tipo de desen-
volvimento que promovem. Essa mácula bem como o resultado mapeado de que 
78% de empreendimentos econômico-solidários do Centro-Oeste, sequer tenta-
ram acessar financiamento ou crédito, evidenciam a importância de aprofundar 
nosso entendimento acerca da qualidade do crédito e também das implicações 
dele para o referido grupo.

3. Economia Solidária: Fundamentos teóricos e dissidências

Segundo Paul Singer, economia solidária é antes uma reação à pobreza, dos 
excluídos do ciclo produtivo, que encontram na reunião uma forma de conquistar 
benefícios econômicos (SINGER, 2002). O autor pressupõe que, para sua contínua 
reprodução, um ente estatal promotor de distribuição de renda deve se fazer pre-
sente e atuante diretamente na distribuição dessa renda.

Nesse sentido, a ideologia associativista se faz presente na tese do referido 
autor a partir do momento em que, admitindo que o sucesso financeiro dos em-
preendimentos inevitavelmente será diferente, faz-se necessário a função estatal 
de captar o excedente “socialmente necessário” para a repartição entre aqueles 
que ganham abaixo considerado indispensável. 

Por esse traço ideológico, ou simplesmente enquanto resultado de uma al-
terativa, a literatura sobre o tema concebe um modelo de desenvolvimento alter-
nativo ao do cenário de instalação de grandes empresas, geradora de empregos, 
estimuladora da formação de parques fabris. Modelo esse impulsionado por uma 
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organização econômica difusa, a partir de um grande número de pequenas em-
preendimentos, apontando como referência empírica a região do norte da Itália. 
(BAGNASCO, 1998). 

Essa mudança de perspectiva do desenvolvimento permite concebê-lo 
como um processo sem padrões a serem seguidos, posto que está atrelado ao con-
texto local de cada sociedade. Além dessa desnaturalização do tradicional de-
senvolvimento, a economia solidária vem demonstrando sua potencialidade na 
distribuição de riquezas econômicas, promoção de condições de trabalho justas 
e solidárias, e melhor tratamento de questões ambientais (LEMES; BASSO, 2009).

Assim, visualizando a amplitude da economia solidária, ela chega a ser re-
ferida como um exercício, do agir coletivo, em prol de um projeto de sociedade, 
cuja centralidade seja a sustentabilidade humana sintonizada com a natureza, 
pautada na superação do individualismo, a partir de valores como igualdade, jus-
tiça social, autogestão e democracia. (REIS. et al., 2015)

Claro que a eficácia da Economia Solidária não é um consenso na literatura. 
Souza (2007 apud RAIMUNDO, 2012) pontua que tais iniciativas possiblitariam tão 
somente uma “economia dos pobres”, incapaz de gerar riquezas e por conseguin-
te perpetuando a pobreza.

Nada obstante resgatando a ideia exposta na introdução acerca da mudan-
ça da perspectiva do parâmetro de desenvolvimento, Veira (2009 apud RAIMUN-
DO 2012), aponta que desenvolvimento para economia solidária é mais integral 
tanto para a pessoa quanto para a comunidade. De modo que a própria ideia de 
progresso possa ser revista.

Essa resignificação do que seria riqueza é uma questão a ser debatida de ex-
trema importância. Para tanto pretendemos dedicar-nos a leitura da teoria econô-
mica que aprofunda-se nesse debate, mas que não nós foi possível até o momento.

Esperamos que ao lançar um olhar sociológico sobre esse debate do concei-
to de riqueza, possamos identificar com mais clareza tanto o proposito quanto as 
limitações da economia solidária.

3.1. Relação entre Economia Solidária e Agricultura Familiar
Vinheira & Panhoca (2011 apud RAIMUNDO 2008), tratando das formas de 

organização que de alguma forma gravitam a economia solidária, citam alguns 
exemplos, dentre as quais as iniciativas de produção rural alternativa e iniciati-
vas de micro-finanças solidárias são ressaltadas.
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A agricultura familiar constituída a partir de vínculos sociais estreitos 
com o meio ambiente, é uma unidade indivisível de produção, consumo e repro-
dução operada por uma lógica de valores de uso e de troca (CAPORAL & COSTA-
BEBER, 2000).

Outrossim, a agricultura familiar, identificada pela relação marcante entre 
o social e a produção, é caracterizada pela associação da produção à natureza, 
unidade de produção autogerida, certa autonomia na relação com o mercado, ca-
pacidade de perpetuação da unidade familiar, pluralidade de atividades no mes-
mo estabelecimento e, por fim, cooperação e reciprocidade entre os produtores 
(REIS. et al., 2015).

Portanto, aproximando-se da economia solidária, a agricultura familiar 
tem como atributos básicos a coletividade na gestão, na propriedade e no traba-
lho, e na esfera da estrutura produtiva. No entanto, a natureza do vínculo entre 
os integrantes da mencionada coletividade em agricultura familiar, bem como 
sua especificidade, é o componente familiar, traço prescindível nos empreendi-
mentos de economia solidária (ABRAMOVAY, 1992).

A mencionada cooperação, comum na agricultura familiar, na perspecti-
va da economia solidária, se mostra muito mais ampla. Pois possibilita desdo-
bramentos como o contato direto com o público consumidor, obrigando a uma 
variedade maior de produtos, bem como uma apropriação maior na composição 
dos preços por parte dos agricultores. Situações que repercutem inclusive para 
os consumidores, ao impor o controle social de qualidade, exigente de produtos 
mais saudáveis (MOTTA, 2007).

Tais desdobramentos foram empiricamente constatados na literatura so-
ciológica sobre o assunto, ao reputarem a perpetuação, de experiências de agri-
cultores familiares em Ijuí/RS, às alternativas de produção e ao maior alcance de 
seus produtos aos mercados consumidores. Não por acaso, referidos desdobra-
mentos são majoritariamente devidos às feiras livres resultadas de empreendi-
mentos coletivos (LEMES; BASSO, 2009).

3.2. Relevância dos movimentos em Rede e para as Finanças Solidárias
Acerca das feiras livres mencionadas pelos autores acima, Forbeloni (2011 

apud RAIMUNDO 2012) ratifica o potencial dessas formas de articulação. De manei-
ra análoga, Empreendimentos Econômicos Solidários, também formam, pela união 
de cooperativas, redes que buscam facilitar o acesso ao crédito, destinado a fomen-
tar a produção e a circulação dos produtos. Forbeloni (2011 apud RAIMUNDO 2012) 
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é expresso ao mencionar a importância das feiras, dos bancos comunitários e das 
feiras solidárias, para o comércio justo, que exerce importante papel na proteção 
da cadeia de distribuição e por conseguinte, proteção do trabalho dos agricultores.

Essa reflexão também nos impulsionou a investigar e a expor como as coo-
perativas de crédito cresceriam e ou constituiriam-se em redes de crédito, a fim 
de trazer, para exame, as cooperativas de crédito, mais especificamente, as finan-
ças solidárias.

Atento ao exame investigativo do tema das finanças solidárias, nos chamou 
atenção o estudo de Bergamin (2011 apud RAIMUNDO 2012) que concluiu que os 
bancos comunitários são capazes de auxiliar as pessoas no financiamento do mi-
crocrédito como uma alternativa para se construir empreendimentos, além de 
lançar luz sobre as dificuldades desses bancos, tornando conhecido assim alguns 
dos obstáculos existentes para essas iniciativas que são as expressões práticas das 
Finanças Solidárias.

Desse prelúdio acerca da agricultura familiar, já sob o prisma da economia 
solidária, tendemos demonstrar que as lógicas de cooperação são mais naturais 
nos sistemas de produção da economia solidária e da agricultura familiar, em 
comparação à estrutura produtiva capitalista que incentiva a competição. Apesar 
disso, as regras de mercado, que se aplicam aos empreendimentos capitalistas, 
também se aplicam aos demais. A título de exemplo, um grande problema enfren-
tado pelos Empreendimentos de Economia Solidária (EES), é a dificuldade de se 
produzir em grande escala, em função do número geralmente reduzido de inte-
grantes, o que dificulta a especialização das funções (SINGER, 2002).

Naturalmente uma lógica interna de funcionamento ainda que reflita uma 
forma de organização e de trabalho diferentes, continua sujeita às regras do mer-
cado, por isso, entende-se como fundamental, para difusão dessa alternativa de 
desenvolvimento, a ação conjunta e articulada do Estado, setores económicos e 
da sociedade.

Tecendo uma crítica ao papel estatal, Singer remete o carácter perene das 
políticas públicas de suporte à Economia Solidária, ao vínculo dessas com a von-
tade dos diferentes governos. Obstáculo que só seria transposto pelo ganho de 
relevância na cultura política nacional da Economia Solidária (SELL, et al., 2014)

As políticas públicas estatais, por serem destinadas à sujeitos historica-
mente excluídos, devem articular ações em várias áreas, tais como educação, saú-
de, habitação, desenvolvimento econômico, tecnologia, crédito, etc., criando um 
contexto de emancipação e sustentabilidade (SELL, et al., 2014).
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Dentre essas políticas públicas, uma lacuna importante é apontada pelos 
próprios usuários das atuais políticas de crédito. Segundo eles, mais do que o 
acesso ao crédito, que já não seria um problema, a partir de sua disponibilização 
generalizada, os problemas enfrentados pelos agricultores familiares estão fre-
quentemente ligadas à qualidade desse crédito e a que tipo de desenvolvimento 
se destinam (MOTTA, 2007)

Esse dado, no entanto, é contestado pelo resultado de Luz e Schiochet, 2011 
(apud RAIMUNDO 2012), que se depararam com a falta de linhas de crédito ainda 
como sendo a maior dificuldade Em face disso, há uma lacuna teórica sobre as po-
líticas de crédito, sendo necessário, aprofundar-se na reflexão acerca das impli-
cações da forma de disponibilização desse crédito. Reflexão essa que se pretende 
no presente trabalho.

3. Considerações Finais

No exame das alternativas de financiamentos públicos às tradicionais po-
líticas de crédito disponibilizadas aos atores descritos na referida pesquisa, a sa-
ber, aos agricultores familiares, a forma de se fazer políticas públicas ressoa, em 
certa medida, a forma de se fazer conhecimento. Essa ressonância pode ser vi-
sualizada na produção descontextualizada de um conhecimento que se pretende 
aplicável a um contexto específíco.

Ora, a inadequação ou, no mínimo, o risco de se gerar ferramentas inócuas, 
sejam políticas ou tecnologias, é grande a partir do momento em que sua criação 
é divorciada da necessidade específica dos seus principais destinatários.

No ímpeto de se precaver contra esse risco da inadequação, esperamos con-
tribuir para o debate da Tecnologia Social, evidenciado que a produção de conhe-
cimento e ou de políticas públicas que leve em conta, desde o momento de sua ela-
boração, o contexto específico ao qual são aplicadas, mesmo que isso implique na 
predilição, de conhecimentos mais rudementares, às últimas técnicas e tecnologias 
cunhadas em centros de excelência de ensino e pesquisa. Esperando assim, que o 
compromisso com o social seja, ao menos teoricamente, alçado à mesma condição 
de relevância do desenvolvimento, tal como o termo é cotidianamente empregado.
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CAPÍTULO VIII

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE 

GOIÁS – GO E O POTENCIAL DO ICMS ECOLÓGICO

Jaqueline Vilas Boas Talga – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Gustavo Tavares Oliveira – Universidade Federal de Goiás (UFG)

1. Introdução

O presente relato trata dos desafios enfrentados pelos acadêmicos das insti-
tuições públicas de ensino superior (IPES) sediadas na Cidade de Goiás, GO, envol-
vidos nos processos que visam contribuir no fomento e implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na Cidade de Goiás, GO, os quais são similares 
aos municípios que tenham um perfil próximo aos verificados na referida cidade.
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As considerações e reflexões compartilhadas neste relato são fruto das 
ações estabelecidas ao longo do processo de formação e atuação do coletivo Re-
cicla Goiás, localizado na Cidade de Goiás, GO. O coletivo passou a se formar no 
final do ano de 2018, a partir da aproximação de docentes, discentes e técnicos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), da Universi-
dade Estadual de Goiás (UEG) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), em torno 
de ações de ensino, pesquisa e extensão, que se interligam e complementam, para 
fomentar a implementação da PNRS no município. 

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Empreendimentos 
Econômicos Solidários; Catadoras de materiais recicláveis.

2. A última esperança de dignidade

Enquanto escrevemos nossas impressões, milhões de pessoas estão a co-
letar materiais recicláveis com potencial de comercialização, diretamente nas 
ruas e nos lixões, de todos os municípios que não implementaram ações voltadas 
para a destinação adequada das toneladas de resíduos produzidos todos os dias 
no mundo. 

Enquanto lemos essas linhas, milhões de pessoas que não encontram ou-
tras alternativas rentáveis de trabalho, buscam na coleta de materiais diretamen-
te nos lixões, uma das últimas esperanças de dignidade humana. Lá, catadoras 
e catadores abrem todas as sacolas de resíduos que chegam. Aquelas mesmas 
sacolas, caixas e quinquilharias, das quais cada morador, comerciante, institui-
ção, empresário quer se ver livre. Todo mundo quer que os resíduos sólidos sim-
plesmente desapareçam de sua frente. Esses amontoados de sacolas e sacos serão 
abertos. Será avaliado se esses materiais possuem valor econômico, para serem 
comercializados. Serão separados e vendidos.

Essa imensa engrenagem não para na separação e venda. Até chegar na 
reciclagem, muitos intermediários se apropriam do lucro, que não é pago às cata-
doras e catadores. Esses intermediários são chamados de atravessadores. É recor-
rente a presença de mais de um atravessador ainda no lixão, entre os catadores.1 

1 Segundo dona Ana, catadora cooperada da Cooperativa Feminina de Catadoras de Apareci-
da de Goiânia (COOFAP), da cidade de Aparecida de Goiânia, GO, o que mantém as pessoas 
trabalhando nos lixões são os atravessadores (diálogos ocorridos em novembro de 2018, 
durante o trabalho de campo na COOFAP).
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Enquanto refletimos, milhões de catadores, na maioria das vezes, não tem 
oportunidade de parar para pensar sobre suas realidades, seus direitos e em pos-
síveis ações que contribuam para a mudança dessas mesmas realidades. Cabe ao 
poder público agir adequadamente para regularizar essas realidades. Cabe às 
instituições públicas de ensino superior, contribuir na intermediação entre os 
catadores e catadoras e os agentes públicos, como também na formação compar-
tilhada e no acompanhamento contínuo dos dilemas a serem enfrentados. 

As Instituições Públicas de Ensino Superior devem atuar junto dos cata-
dores. Compartilhar os direitos, disponibilizar capacitação e acompanhamento 
contínuo. Mas tudo isso, deve vir no sentido de contribuir para autogestão, na 
superação de vulnerabilidades e potencializar as sociabilidades, voltadas para 
uma economia solidária. Os acadêmicos envolvidos nesses processos devem atuar 
enquanto incubadoras de empreendimentos econômicos solidários (EES). 

Compreendemos que a economia solidária vai além de um modelo de or-
ganização do trabalho, ela representa historicamente, a construção de um outro 
mundo necessário e possível. Nesse sentido, o papel dos acadêmicos ao longo do 
processo de incubação, vai além da técnica, nas palavras de Débora Nunes, temos:

Se a Economia solidária é um projeto de sociedade, a incubação não 
pode ser uma mera assessoria técnica: há um importante espírito mi-
litante neste processo. Incubar EES significa apoiar a construção cole-
tiva de um outro modo de funcionamento da economia, a autogestão 
e de um modo de convivência a partir de valores como a cooperação, a 
igualdade, a autonomia e a liberdade. Assim, dentro da lógica propos-
ta por Gandhi - “Nós precisamos ser a mudança que queremos ver” -, 
entende-se que é pelo modo como as coisas acontecem que elas cons-
troem, ou não, mudanças reais. (NUNES, 2009, p. 22). 

É necessário reconhecer que não se trata de um experimento, mas de um 
movimento em ação, que em cada território, região, localidade apresentará de-
safios que serão conjuntamente avaliados e encaminhados. Que para se adentrar 
nesse movimento é fundamental partir de uma postura ética comprometida, en-
gajada, aberta ao diálogo e à dúvida e, sobretudo, ao reconhecimento das ignorân-
cias. Reconhecer a ignorância enquanto parte intrínseca do processo de permis-
são da aprendizagem. Enfim, da troca e construção de novos saberes e práticas.



pág. 98

3. Os fios que nos enredam: constituição do coletivo Recicla Goiás e suas 
pautas

A motivação para a elaboração e o desenvolvimento dos projetos pelas 
IPES, se deram a partir das afinidades existentes entre os acadêmicos envolvidos 
diante das demandas apresentadas na Cidade de Goiás, GO. Mediante as preocu-
pações com as condições de trabalho dos catadores e catadoras e da destinação 
adequada dos resíduos sólidos, pesquisadores, a partir do final do ano de 2018, 
passaram a se aproximar, idealizar e executar, de maneira mais sistemática pro-
jetos de ensino, pesquisa e extensão, que visam fomentar a implementação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) na Cidade de Goiás, GO.

É importante ressaltar que algumas ações no campo acadêmico já ocorriam 
antes da formação do coletivo, contudo, se davam de maneira isolada. A partir 
das aproximações entre os educadores das três instituições públicas de ensino 
superior da cidade, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a Uni-
versidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás, as movimentações 
adquiriram novas nuances. Elas passaram a consolidar um corpo robusto, com 
linhas diversas, articuladas entre si e bem definidas de atuação, a partir das espe-
cificidades de cada uma das instituições de ensino e de cada um dos acadêmicos 
envolvidos. Todas as ações estabelecidas pelo coletivo contribuem para fomentar, 
com subsídios científicos, o planejamento e algumas das atividades fundamentais 
para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no município.

De maneira geral, o coletivo se formou e tem se formado no processo de 
ensino-aprendizagem por meio de leituras, vivências e assessorias de agentes 
acadêmicos, cooperados e outros coletivos que atuam na área. Também contri-
buirão para a formação do coletivo, os longos processos de diálogos com o po-
der público. Alguns integrantes já possuíam experiência, enquanto que outros 
estavam acabando de adentrar nessa área. Contudo, todos estão envolvidos ou 
comprometidos e possuem em comum o interesse em contribuir sócio econômica 
e ambientalmente com as questões que envolvem os resíduos sólidos.

Compreendemos que, de todas as ações necessárias para a elaboração e 
implementação das políticas e Leis voltadas para a questão dos resíduos sólidos, 
as pessoas são ou deveriam ser o foco central, privilegiado das políticas públicas. 
Pois, no caso das catadoras e catadores, são elas que já realizam a coleta de mate-
riais recicláveis, em situações insalubres e precárias, e serão elas que no proces-
so de implementação da Lei, constituirão, coletivamente, os futuros empreendi-
mentos econômicos solidários.
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Cientes de que a destinação ambiental e socialmente adequada dos resí-
duos sólidos é uma problemática que envolve a maioria dos municípios brasilei-
ros, o coletivo se propõe a contribuir para que esse cenário se transforme. 

A preocupação que move todos os envolvidos é com a destinação irregular 
dos resíduos sólidos e suas consequências sociais, ambientais e econômicas. No 
plano social a precarização do trabalho dos catadores e catadoras é apenas um 
dos efeitos (trabalham em condições insalubres, sem nenhuma estrutura que os 
protejam do sol e da chuva, correm risco de ferimentos e doenças). As relações 
sociais estabelecidas no “lixão” e nas ruas majoritariamente2 são permeadas por 
tensões, repletas de preconceitos, de instabilidades e por vezes violências. Eco-
nomicamente, o potencial de geração de renda a partir da coleta seletiva é alto, 
porém tal potencial não é atingido devido à falta de planejamento e ausência de 
políticas públicas voltadas para a destinação adequada dos resíduos. 

Os resíduos que chegam a ser coletados deixam de ter valor econômico 
agregado devido à falta de qualidade dos produtos, visto que os materiais reciclá-
veis se encontram misturados com os materiais orgânicos. Além desses fatores, as 
relações são mediadas por atravessadores, que se aproveitam da falta de estrutu-
ra para sugar ainda mais o valor dos resíduos que poderiam ser revertidos em be-
nefícios para os trabalhadores catadores. No plano ambiental, as consequências 
da ausência dos Planos Municipais Integrados de Resíduos Sólidos (PMIRS) nos 
municípios, afligem todos os seres, pois causam direta e indiretamente proble-
mas de saúde e desequilíbrios ambientais.

4. Planejamentos possíveis e necessários

A partir das orientações e assessorias concedidas ao coletivo, tanto pelos 
membros da Incubadora Social da UFG, quanto por integrantes e coordenadores 
do Crisálida3 e ao iniciarmos os trabalhos de campo, logo percebemos a necessi-
dade de um conjunto de atividades que se interrelacionam e são essenciais para 
o bom andamento da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

2 Digo majoritariamente, por também verificar que existem relações de reciprocidades, de 
amizade, de solidariedade. Mas as próprias condições de trabalho não permitem avançar. 

3 Crisálida é um programa de combate a extrema pobreza e a redução de vulnerabilidades, 
composto por integrantes da sociedade civil, que atuou e continua a atuar, entre outras 
frentes, com a implementação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos na cidade de Apa-
recida de Goiânia, GO.
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1. Fechamento dos lixões

2. Coleta seletiva

3. Formação de cooperativa de catadores e catadoras de materiais recicláveis, nos 
moldes da economia solidária 

4. Sensibilização ambiental

5. Elaboração do Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos

Ao analisarmos Lei que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRA-
SIL, 2010), constatamos que ela norteia as diretrizes e recomendações a serem se-
guidas. A Lei tem por objetivo central o fim dos lixões no Brasil. O fechamento do 
lixão é além do ponto central a ser contemplado pela Lei, a condição sem a qual 
não é possível constituir e manter um empreendimento econômico nos moldes 
da economia solidária, sejam cooperativas, associações ou outras formas.

O empreendimento econômico solidário é o mais capaz de contemplar, 
acolher as atuais catadoras e catadores, que vivem da coleta de materiais. Pois, 
entende-se que as empresas privadas do setor da reciclagem, por sua própria na-
tureza, são incapazes de manter os catadores por muito tempo em suas empresas. 
Estão preocupadas com a obtenção do lucro, não se preocupam com toda a histó-
ria de vida dos envolvidos, suas capacidades e necessidades. E se para obter mais 
lucro, for preciso demitir trabalhadores, farão isso, sem nenhuma dificuldade. 

No processo de formação e consolidação do Empreendimento Econômico 
Solidários é importante ressaltar que o empreendimento será um parceiro da 
prefeitura. Ambos os lados, tanto os gestores públicos, quanto os catadores, não 
podem ver essa relação enquanto doação, benevolência. Trata-se de parceria, de 
formalizar e regulamentar a atividade que já é realizada pelas catadoras e cata-
dores, sem nenhum respaldo e comprometimento da gestão pública. A qual tem 
obrigação de realizar a destinação adequada dos resíduos.   

Em paralelo a essas duas frentes (fechamento do lixão e formação do Em-
preendimento Econômico Solidário dos catadores) é fundamental o processo de 
sensibilização ambiental para a coleta seletiva. Todos os envolvidos na separação 
do material para a coleta seletiva devem ser sensibilizados, devem tomar a desti-
nação adequada dos resíduos, enquanto algo que lhe diz respeito, que é responsa-
bilidade individual e coletiva. 

A coleta deve ser realizada por estrutura (caminhões) e pessoal, fornecidos 
pela gestão pública. Esse material coletado deve ser direcionada ao centro de tria-
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gem (galpão destinado a separação e armazenamento de materiais recicláveis), o 
qual também deve ser disponibilizado pela gestão pública. 

O Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos, que envolve entre outras 
questões a Lei da coleta seletiva, deve ser feito para garantir que a destinação 
adequada dos resíduos tenha recursos garantidos para a coleta, estabeleça os Em-
preendimentos Econômicos Solidários enquanto o empreendimento privilegiado 
para a destinação dos resíduos e seja uma política contínua. 

Diante do exposto, compreendemos que é necessário garantir a efetivação 
dessas cinco frentes articuladas de ações para o bom andamento da implementa-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse sentido são imprescindíveis 
ações do poder público, da sociedade civil e em meio a elas, o papel que as insti-
tuições públicas de ensino superior podem assumir. 

5. O que leva os municípios a não realizarem a implementação da PNRS 
e o caso da Cidade de Goiás, GO

Os motivos que levam os municípios a não implementarem a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos podem ser várias. Entre os elencados, o que mais aparece, 
entre os gestores públicos, é a falta de recursos financeiros para sua implementação.

Mas, mesmo que essa seja uma verdade, ela não poderá ser a resposta para 
a ausência dessa política no município. Visto que, o que está em questão são as-
pectos ambientais, econômicas e sociais. Ambientalmente o município degrada o 
meio ambiente e promove o aparecimento e ou aumento de doenças ao não co-
locar em ação a coleta seletiva e as demais atividades para a sustentabilidade do 
ciclo. Economicamente deixa de gerar trabalho e renda, pois existe um potencial 
na cadeia de empreendimentos que podem ser gerados pelos resíduos. E social-
mente trata-se da própria dignidade humana, da regularização das condições de 
trabalho, de romper com ciclos de vulnerabilidades que são potencializados dian-
te a ausência ou negligência do poder público.

Para implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos existem ações 
que demandam remanejamentos de recursos e outras, que exigem investimentos. 
Não dá para fugir disso, para regulamentar, ou seja, para melhorar a qualidade de 
vida de todos, é preciso investir, um investimento que a curto e médio prazo trará 
retornos imediatos ao município.  

O que se faz urgente é que os gestores públicos tomem como verdade, que 
ao transformar lixo em resíduos, o município verá nascer o valor econômico dos 
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resíduos. Algo que a Lei anuncia: o resíduo sólido é valor econômico e sua gestão 
é responsabilidade do município. Caso não se concretize esse processo, essa fa-
lha da administração pode resultar em improbidade administrativa. Aquilo que 
é considerado problema, ser visto enquanto solução, ainda não faz parte do ima-
ginário da maioria dos gestores públicos, mesmo entre gestores que efetivam a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Que mecanismos poderíamos procurar para superar esta dificuldade? Um 
dos meios para os municípios obterem renda é o imposto sobre circulação de 
mercadoria e serviços (ICMS). A quantidade do valor referente ao ICMS que o 
município recebe depende de alguns fatores, entre eles, um fator de ordem am-
biental, que foi instituído recentemente. O ICMS Ecológico é uma modalidade de 
distribuição da arrecadação do ICMS que atende o que estava previsto na Consti-
tuição Estadual, no artigo 107, parágrafo primeiro, inciso três. De forma resumi-
da, ele atribui para cada município um índice correspondente ao nível de cuidado 
que a gestão municipal tem com o meio ambiente. Quanto maior for o número de 
critérios que o município atingir, maior será o valor recebido, que depende dessa 
base de valor do ICMS total. São nove critérios estabelecidos (GOIÁS, 2011):

1. Ações de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive lixo hospitalar e resíduos 
da construção civil; 

2. Ações efetivas de educação ambiental;

3. Ações de combate e redução do desmatamento, com comprovação de recupera-
ção de áreas degradadas;

4. Estabelecimento de programas de redução do risco de queimadas, conservação 
do solo, da água e da biodiversidade;

5. Criação de programa de proteção de mananciais de abastecimento público;

6. Identificação e enfrentamento de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual;

7. Identificação de edificações irregulares, bem como a comprovação das medidas 
adotadas para adequação às normas de uso e ocupação do solo;

8. Manutenção de programas de instituição e proteção das unidades de conservação;

9. Elaboração de legislação sobre a política municipal de meio ambiente. 

Se a cidade desenvolve políticas que contemplem ao menos 3 dessas pro-
vidências, ela receberá um valor correspondente a 0,75% do ICMS-ecológico; se o 
município se adequar a pelo menos 4 exigências, ele receberá 1,25% do total dis-
tribuído; e por fim, se a cidade alcança um patamar de no mínimo 6 providências 
desenvolvidas, ela receberá 3% do ICMS-ecológico repartido.  
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A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado 
de Goiás – SEMAD GO divulgou, no mês de outubro de 2019, a lista dos 156 municí-
pios que irão receber ICMS-Ecológico a partir deste mês. Entre eles está a cidade 
de Goiás, que possui quatro providências comprovadas (das nove existentes) e, 
portanto, será contemplada com 1,25% da distribuição do ICMS-Ecológico total. 

No caso da Cidade de Goiás, existe um discurso de que a gestão pública não 
possui recursos, contudo, sabe-se que o município recebe o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) Ecológico,4 recurso que todos os meses en-
tra nas contas bancárias do município. Para se ter uma ideia, a Cidade de Goiás 
teve nos últimos meses a seguinte recepção de ICMS:5

 REPASSE ECOLÓGICO MENSAL (R$) VALOR TOTAL DISTRIBUÍDO (R$)

JUNHO 82.439,96 590.511,45 

JULHO 87.434,47 723.657,66 

AGOSTO 74.538,23 616.920,99 

SETEMBRO 62.381,60 624.526,91 

Fonte: Elaboração própria, através dos dados da SEFAZ – GO. 

A tabela acima mostra o valor dos repasses ecológicos mensais (primeira 
coluna) incluídos no ICMS total (segunda coluna), para os meses de junho, julho, 
agosto e setembro. Os valores foram calculados através da metodologia divulgada 
pela Secretaria de Economia do Estado de Goiás, denominada “Esclarecimentos 
sobre o ICMS Ecológico”. No mês de junho, o índice ecológico da Cidade de Goiás 
contribuiu para um acréscimo de R$ 82.439,96 da arrecadação deste tributo, o que 

4 Em 22 de dezembro de 2011, foi aprovada a Lei Complementar n.º 90, que regulamentou a 
Emenda Constitucional n.º 40, de 30 de maio de 2007 e instituiu o ICMS Ecológico no Estado. 
De acordo com o portal da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Goiás: “O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municí-
pios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros ar-
recadados pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o 
ICMS, em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em leis 
estaduais. Não é um novo imposto, mas sim a introdução de novos critérios de redistribuição 
de recursos do ICMS, que reflete o nível da atividade econômica nos municípios em conjunto 
com a preservação do meio ambiente.” Disponível em: <http://www.meioambiente.go.gov.
br/meio-ambiente-e-recursos-hídricos/icms-ecológico.html>. Acesso em: 30 ago. 2019.

5 Dados disponíveis em: <http://www.sefaz.go.gov.br/DistribuicaoICMS/Relatorio/
rltDistribuicaoICMSMunicipios_c.asp>. Acesso em: 30 ago. 2019.

http://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-ecol%C3%B3gico.html
http://www.meioambiente.go.gov.br/meio-ambiente-e-recursos-h%C3%ADdricos/icms-ecol%C3%B3gico.html
http://www.sefaz.go.gov.br/DistribuicaoICMS/Relatorio/rltDistribuicaoICMSMunicipios_c.asp
http://www.sefaz.go.gov.br/DistribuicaoICMS/Relatorio/rltDistribuicaoICMSMunicipios_c.asp
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representa 14% do repasse total. Em julho, foram acrescidos mais de R$ 87.000,00 
no orçamento do município em decorrência do cumprimento dos critérios am-
bientais. Nos meses de agosto e setembro, os valores foram de R$ 74.538,23 e  
R$ 62.381,60, respectivamente. 

Os valores acrescentados ao orçamento em decorrência do cumprimento 
dos critérios do ICMS-Ecológico são fundamentais para um município do porte 
de Goiás. Faz-se necessário lembrar, também, que a cidade tem potencial para 
aumentar o seu índice ecológico e, consequentemente, o poder de arrecadação 
através do ICMS. Para efeitos de comparação, são expostos abaixo os dados do 
ICMS – Ecológico para o município de Cocalzinho de Goiás.

 REPASSE ECOLÓGICO MENSAL (R$) VALOR TOTAL DISTRIBUÍDO (R$)

JUNHO  R$ 82.439,96  R$ 411.885,32 

JULHO  R$ 87.434,47  R$ 499.976,33 

AGOSTO  R$ 74.538,23  R$ 426.231,78 

SETEMBRO  R$ 336.386,08  R$ 700.894,22 

Fonte: Elaboração própria, através dos dados da SEFAZ – GO. 

Como podemos observar, o repasse semanal dos municípios é o mesmo 
para os meses de junho, julho e agosto. Isso porque eles tiveram o mesmo índice 
ecológico nesses períodos (segundo as Resoluções 140 e 141 de 2019, divulgados 
pela Sefaz). No mês de setembro, porém, a cidade de Cocalzinho de Goiás sofreu 
um aumento em seu índice ecológico (segundo a Resolução 144 de 2019, divulgada 
pela Sefaz), enquanto o município de Goiás se manteve estável. O resultado práti-
co desse aumento pode ser observado através do repasse semanal ecológico para 
o mês de setembro, que teve um aumento substancial, passando a representar 
quase 50% do valor total distribuído. 

Através da observação desses dados podemos concluir que o avanço na rea-
lização de políticas ambientais têm um potencial enorme para aumentar a receita 
tributária dos municípios que recebem o ICMS-Ecológico. Para isso, é necessário 
que o município desenvolva ações e apresente resultados satisfatórios em relação 
aos critérios que ainda não foram atingidos, entre eles, o Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos, que inclui coleta seletiva, regularização dos catadores e catadoras 
de materiais recicláveis em uma cooperativa com sede no município, e o fecha-
mento do lixão.

Portanto, a partir das informações levantadas acima temos que, se a Cidade 
Goiás investir na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além 
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de ambiental, econômica e socialmente regulamentar a questão dos resíduos só-
lidos, o município passará a receber um valor maior de ICMS Ecológico. Além do 
retorno benéfico ao público em si, que o próprio empreendimento econômico 
solidário e a redução de gastos com doenças provenientes da destinação inade-
quada dos resíduos gerarão, o poder público municipal teria esse valor a mais 
que pode ser recebido e alavancar ainda mais o processo de cuidado humano e 
ambiental em seu território. 

Estimamos que em pouquíssimos meses, a partir dos valores nos três últi-
mos meses do valor do ICMS recebido, o município de Goiás já poderia pagar toda 
a infraestrutura e pessoal necessário para iniciar a efetivação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Visto que a cidade já possui um centro de triagem público, 
construído pelo governo do Estado de Goiás, em terreno do município. 

Então, o que faz com que o município não efetive a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, visto que se trata, além de uma ação necessária, também de uma 
iniciativa estratégica? Diante dessa pergunta, elencamos alguns apontamentos 
que ao longo do processo de atuação nos deparamos:

a. Iniciativas anteriores que não se efetivaram

A Cidade de Goiás já teve por duas vezes tentativas de implementação de 
ações voltadas para a destinação adequada dos resíduos e essas iniciativas não se 
efetivaram, não se sustentaram. Entre outros fatores identificamos que o princi-
pal impedimento, foi o fato de que em ambas as iniciativas o poder público não 
garantiu a coleta seletiva. Mesmo que tenha existido campanhas e sensibilizações 
para separação dos resíduos, se a coleta não se efetiva, se ela é deixada para o Em-
preendimento Econômico Solidário que não possuem recursos suficientes para 
realizar, simplesmente não existe iniciativa que possa se sustentar.

a. O espaço para triagem de materiais 

A cidade de Goiás possui um centro de triagem que é público e foi cons-
truído com a finalidade de abrigar o trabalho de uma cooperativa ou associação 
de catadores de materiais recicláveis. Esse espaço é há mais de um ano ocupado 
por um pequeno empresário local, que atua enquanto intermediador no ramo dos 
resíduos. Ele compra os materiais coletados da maioria dos catadores e catadoras 
que coletam nas ruas e no lixão do município. Prensa esses materiais e revende 
para intermediadores maiores, por um valor mais elevado, do que o valor pago 
aos catadores. 

a. O lixão e as pessoas
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Há mais de trinta anos o mesmo o espaço é utilizado para destinação ina-
dequada de todos os resíduos da cidade. O lixão fica a aproximadamente 5 km do 
município e lá são destinados todos os resíduos, tanto os que são coletados pela 
prefeitura, quanto os que são irregularmente deixados por particulares do pró-
prio município e de outros (principalmente de municípios que já possuem con-
trole de seus aterros). São deixados a céu aberto. 

Existem catadores que coletam no lixão de maneira individual, como tam-
bém existe um grupo organizado enquanto associação. Mesmo que existam ques-
tões a serem melhoradas dentro da associação existente e que os catadores indi-
viduais, no processo de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
precisem se organizar coletivamente, valorizamos todas as catadoras e catadores 
que atuam no lixão e nas ruas da cidade e compreendemos que existem limitações 
estruturais, vistas as precariedades e vulnerabilidades na qual todos esses sujei-
tos estão inseridos. 

6. Atuações necessárias das instituições públicas de ensino superior 
frente à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos

Ao longo dos estudos e vivências identificamos que os acadêmicos envol-
vidos em ações voltadas para fomentar a implementação da Política Nacional de 
Resíduos sólidos, devem atuar em algumas frentes. Dentre elas, destacamos qua-
tro principais:

a. a necessidade de uma frente de diálogos junto ao poder público local

b. a necessidade de grupos de estudos e ação interdisciplinares que vise refletir, 
assessorar, gerar e organizar informações 

c. a necessidade de conhecer as técnicas de incubação

d. propiciar o estabelecimento de relações de confiança e de vínculos entre os aca-
dêmicos e as catadoras e catadores de materiais recicláveis

A frente de diálogos junto ao poder público local nos coloca para refletir 
qual o papel das instituições públicas de ensino superior, visto que estamos a dia-
logar com o poder público, estamos a intermediar relações, entre o poder público 
e os catadores e catadoras. Ressaltamos que as Instituições de Pesquisa e Ensino 
Superior devem contribuir para resguardar os direitos dos catadores e catadoras, 
os quais se encontram em condições muito precárias e indignas de trabalho, e 
podem, no processo, serem expostos tanto a ausências do poder público, quanto 
a descaracterização do que a Lei prevê enquanto obrigação do mesmo. 
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Compreendendo a função social das instituições públicas de ensino superior 
e partindo do pressuposto de que a formação universitária é constituída pelo tri-
pé ensino, pesquisa e extensão, as quais devem estar indissociadas, almeja-se por 
meio da extensão, interligada com o ensino e a pesquisa, contribuir para com uma 
formação cidadã, consciente dos dilemas e que junto das comunidades envolvidas 
reflita sobre as dificuldades e caminhos a serem trilhados para suas superações.

Tomando por base o pensamento do educador Paulo Freire (1983), com-
preende-se a extensão como comunicação, como troca, aproximações, intercâm-
bios entre os saberes e não enquanto estender algo a alguém, levar. Pensar as 
comunidades envolvidas não enquanto coisas, vazias de saberes, mas enquanto 
portadores de conhecimentos.

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer 
que seja o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, 
transformado em objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos 
que outro lhe dá ou impõe.
O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do su-
jeito em face do mundo. Requer sua ação trans-formadora sobre a 
realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e 
em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato 
mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reco-
nhecer-se assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condiciona-
mentos a que está submetido seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, 
não de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o 
homem pode realmente conhecer. (FREIRE, 1983, p. 16).

A partir do entendimento de que a educação para uma prática libertadora 
envolve partir da realidade concreta, das experiências para refletir e atuar em 
relação aos desafios, também concretos (FREIRE, [1996] 2017), o coletivo prioriza 
nas ações de ensino, pesquisa e extensão realizar atividades que partam das rea-
lidades sociais, em diálogo e ações co-participativos, permeadas pela confiança.

Compreender e atuar para a constituição de práticas co-participativas, au-
togestionárias e afetivas entre os catadores e catadoras, envolve também, que 
os acadêmicos envolvidos no processo, passem a praticar e viver as perspectivas 
defendidas e almejadas. Sendo imprescindível que todos os envolvidos passem a 
se engajar de fato, a assumir o compromisso da mudança que se quer ver.
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CAPÍTULO IX

HIERARQUIA DE OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS: MITO OU REALIDADE?

Samira Dionísio Maia – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Tiago Camarinha Lopes – Universidade Federal de Goiás (UFG)

1. Introdução

A Lei dos Resíduos Sólidos, nº12.305, de 2 de agosto de 2010, a qual se ori-
gina da discussão do Projeto de Lei (PL) 203/1991, do Senado Federal, “instituiu a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998; e dá outras providências” (BRASIL, 2010).

Francisco Rollemberg foi o Senador que, em 27 de Outubro de 1989, apre-
sentou o projeto original (Projeto de Lei do Senado, número 354) que tinha como 
ementa dispor sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a 
destinação final dos resíduos de serviços de saúde, sendo estes:
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Lixo e resíduos gerados pelas ações de proteção e recuperação da 
saúde de pessoas e animais, executados por serviços de saúde e ve-
terinários, bem como os gerados pela pesquisa médica e veterinária, 
pela medicina legal e anatomia patológica, e pela produção e testa-
gem de produtos biológicos e de uso humano. (BRASIL, 1991).

Seu projeto foi recepcionado na Câmara dos Deputados em 1º de abril de 
1991, ano em que passou a tramitar como PL 203/1991.

A partir do conceito de Resíduos de Saúde citado em supra, o PL 203/1991 
classificou os resíduos em senso estrito, de modo a especificar suas respectivas 
categorizações e acondicionamentos. Também estipulou as obrigações dos esta-
belecimentos geradores de resíduos, as obrigações da administração municipal, 
assim como as infrações e sanções cabíveis e algumas considerações finais, dentre 
elas, o Art.30, pelo qual assegurou que “Esta lei entra em vigor no prazo de um 
ano, a contar da data de sua publicação” (BRASIL, 1991), seguida pela assinatura, 
em 5 de março de 1991, do então Presidente Senador Mauro Benevides.

Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, inúmeros foram os projetos 
de lei apensos ao PL 203/1991. Desde pleitos relativos à proposta de uma política 
nacional de resíduos sólidos, até maneiras para abranger especificidades de deter-
minadas categorias de resíduos. Por se tratar de uma temática plurifacetada envol-
ta por demasiada complexidade e uma vasta cadeia de intervenientes, não houve 
consenso entre os setores abrangidos e, quando retornado ao Senado Federal, o 
substitutivo da Câmara dos Deputados ao PL 203/1991 foi aprovado em 7 de julho 
de 2010, mesmo ano em que foi sancionado pelo então Presidente da República, 
Luís Inácio Lula da Silva, no dia 2 de agosto, em cerimônia no Palácio do Itamaraty.

O Decreto Regulamentador nº7.404 que criou o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como o Comitê Orientador para a Im-
plantação dos Sistemas de Logística Reversa foi sancionado em 23 de dezembro de 
2010. Essa importante regulação principia objetivos e procedimentos em âmbito 
nacional, estadual e municipal no que diz respeito ao inveterado “lixo”, doravante 
retratado como resíduo não necessariamente descartável, sem valor ou inservível.

Após 21 anos (de 1989 a 2010) de discussão e trâmite nas duas casas legisla-
tivas federais - Câmara dos Deputados e Senado Federal, a Lei da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos é tida como suficientemente desenvolvida e perscrutada, de 
modo a congratular todas as queixas pertinentes que foram discutidas em sua 
elaboração tanto quanto os diversos e relevantes textos intermediários/proposi-
ções/projetos de lei apensos e alternativos ao PL 203/1991.
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Considerando o contexto da criação da Lei dos Resíduos Sólidos e, levando 
em conta que sua elaboração se constituiu em anuência com as leis ambientais de 
maior relevância do Brasil (tais como a Lei da Política Nacional do Meio Ambien-
te, Lei de Crimes Ambientais, o Código Florestal, a Lei de Recursos Hídricos, den-
tre outras), é objetivo deste trabalho averiguar qual o real propósito econômico 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Para esse fim, investiga-se se essa Política Nacional foi criada e vem sendo 
consumada a partir de uma hierarquia de objetivos, sendo eles: 1) a criação do 
contexto jurídico legal para que o setor de reciclagem possa se consolidar como 
setor econômico formal do capitalismo brasileiro; 2) propiciar o manejo ambien-
talmente saudável dos resíduos sólidos (termo utilizado pelo pronunciamento 
da Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução 44/228 – Conferência sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento) e, quase que com irrelevante importância;  
3) a promoção do resgate social e inclusão produtiva das trabalhadoras catadoras 
e dos trabalhadores catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis que se orga-
nizam das mais variadas formas.

Tendo em vista o pressuposto da mencionada hierarquia de prioridades pre-
tende-se articular uma análise profunda da racionalidade econômica por trás da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos que pode amparar vicissitudes e diretrizes 
para a elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Gestão dos Resíduos Sólidos.

2. Meio ambiente ou inclusão social?

No primeiro capítulo (DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO) do primeiro 
título (DISPOSIÇÕES GERAIS) da Lei 12.305/2010 há, logo no primeiro parágrafo 
do Art. 1º, o enfoque sobre os sujeitos à observância desta lei, pelos quais estão 
incluídos: 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsá-
veis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as 
que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao geren-
ciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Nota-se, a partir deste parágrafo, que as pessoas que exercem funções re-
lacionadas à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos estão amparadas por 
esta Lei e, tal como explicado no inciso XI do capítulo seguinte (DEFINIÇÕES) do 
mesmo título, a gestão integrada dos resíduos sólidos é:
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conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010). 

De forma objetiva, infere-se que a dimensão social (assim como as demais) 
deve ser considerada. Entretanto, como deliberadamente sustenta o texto da Lei, 
essa consideração delineia-se e subordina-se à primazia do desenvolvimento sus-
tentável, premissa de maior foco.

O primeiro capítulo (DISPOSIÇÕES GERAIS) do segundo título (DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) da Lei 12.305/2010 reitera, no Art. 4º, que a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos se intenta da gestão integrada dos resíduos só-
lidos e também do gerenciamento ambientalmente adequado dos mesmos. Para 
explicitar a integração e as articulações nas quais esses objetivos são ratificados 
e avigorados, o Art. 5º aponta a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política 
Nacional de Educação Ambiental - as mais relevantes políticas nacionais que sus-
tentam o foco do meio ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também 
articula com a Política Federal de Saneamento Básico, pela qual denota relativa 
importância no que tange à gestão integrada dos Resíduos Sólidos, visto que diz 
respeito à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Além dessas, a PNRS 
também articula com as normas gerais de contratação de consórcios públicos.

No segundo inciso do capítulo II (DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS), ainda no 
título II há menção aos termos “poluidor-pagador” e “protetor-recebedor”. Se-
gundo a definição de Silva, Paula e Almeida:

Poluidor Pagador é o agente que traz de alguma forma um dano ao 
meio ambiente tendo a incumbência de arcar com custos para re-
paração. Nesta análise pode-se certificar que é um instrumento de 
punição no direito ambiental para assegurar a manutenção do meio 
ambiente. O principio do poluidor pagador consiste em um conjunto 
de regras de direito ambiental que representa a imposição ao polui-
dor a arcar com os custos da reparação do dano por ele causado ao 
meio ambiente. (2016, não paginado).

A definição deixa claro, mais uma vez, que é por - e somente por - finali-
dades meramente ambientais, com o fito de aliar desenvolvimento econômico e 
sustentabilidade ambiental, que o princípio do Poluidor-pagador está acoplado 
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na Lei dos Resíduos Sólidos. A contenda do resgate social das catadoras e dos ca-
tadores de resíduos sólidos não está, adrede, no cerne do conteúdo. 

Entretanto, o princípio do Protetor-Recebedor, como explana Renan Gui-
marães, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional em “Incenti-
vos fiscais no Direito Ambiental e a efetivação do princípio do protetor-recebedor 
na política nacional de resíduos sólidos (Lei N.º 12.305/2010)”:

representa uma grande mudança de paradigma axiológico para al-
cançar os objetivos determinados na norma em questão: o foco não 
se encontra simplesmente em onerar aquele que viola a norma am-
biental, mas em valorar aquele que não apenas cumpre o que a lei 
impõe, mas vai além, prestando serviços que beneficiam o meio am-
biente. (GUIMARÃES, 2012, p. 10).

Sendo assim, todas as trabalhadoras catadoras e trabalhadores catadores 
de materiais recicláveis que se organizam de formas variadas nos contextos ur-
banos da catação estão, em teoria, no âmago do protagonismo deste princípio e 
devem ser beneficiadas e beneficiados pelo poder público. Em uníssono, realizam 
um ofício que indiretamente gera retorno lucrativo à cadeia econômica como um 
todo, bem como beneficiam gratuitamente o meio ambiente através dos seus tra-
balhos e não são recompensadas e recompensados por isso; ao passo que as indús-
trias/empresas diretamente responsáveis pela degradação e poluição ambiental 
adversa, além de não restituírem os danos que provocam ao meio ambiente, usu-
fruem das variadas resultâncias dessa degradação - majoritária e especialmente 
na forma de lucros financeiros.

Ainda nessa análise é indispensável observar a definição trazida pelo Art. 
3º, inciso XVII do capítulo II (DEFINIÇÕES): 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabrican-
tes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores 
e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos 
e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida 
dos produtos, nos termos desta Lei. (BRASIL, 2010).
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As pessoas que trabalham com a catação não são mencionadas em termos 
de responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. Então, considerando que 
esses seres humanos estão exercendo uma atividade socialmente desfavorecida, 
que advém da falta de oportunidade em outros ramos dentro do mercado de tra-
balho, e partindo também da indubitabilidade de que essas catadoras e catadores 
se submetem a todas as precárias condições de trabalho para assegurarem suas 
próprias sobrevivências, torna-se notório que para as extensões abrangidas por 
esse ofício (mormente, para os municípios), a atividade da catação é exercida de 
forma gratuita e, consecutivo a isso, é ponderada de tal maneira que a dependên-
cia que essas pessoas têm em relação aos locais em que trabalham não é ocasional, 
muito pelo contrário, é deliberada à supressão e exclusão. 

Desse modo, todos esses indivíduos deveriam ser dignamente regulamen-
tados assim como os outros grupos que estão integrados pela Lei em termos de 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos para que, no mí-
nimo, a não integração dessas pessoas não seja algo vantajoso e/ou lucrativo para 
as instituições que ditam as perversas regras desse jogo atroz. 

A Lei não leva em conta o fato de que as catadoras e os catadores (associados 
ou não em cooperativas) exercem serviços ambientais de catação e limpeza urbana 
e, como consequência desse “lapso”, esses indivíduos não são remunerados. 

De fato, a remuneração dos serviços prestados pelas cooperativas 
por parte das prefeituras tem sido uma das principais bandeiras do 
MNCR. O argumento é que, assim como as empresas que coletam os 
resíduos e os encaminham para aterros nas cidades brasileiras são 
remuneradas por seus serviços, as cooperativas também deveriam 
sê-lo. Afinal, todos os resíduos que passam pelas cooperativas e são 
reinseridos no processo produtivo por meio de sua comercialização 
diminuem o custo que o município tem com a disposição dos resí-
duos que seriam enviados para aterros sanitários. (DEMAJOROVIC; 
LIMA, 2013, p. 75).

Afinal, o que é mais importante na Lei 12.305? O meio ambiente ou a inclu-
são social? O inciso XII do Art. 7º disserta sobre a inclusão social das pessoas que 
trabalham com a catação: “integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos” (BRASIL, 2010). Contudo (e como vem sendo aqui elucida-
do), apesar de o artigo colocar os catadores como corresponsáveis pela renovação 
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de uso dos produtos, é errôneo concluir que um dos propósitos basilares da Lei 
12.305 seja buscar a inclusão social e produtiva desse grupo de pessoas.

Os incisos IV e V do Art. 6º do capítulo II (DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS) 
dizem respeito ao desenvolvimento da cadeia de produção capitalista em con-
sonância com a sustentabilidade do meio ambiente. Para tanto, os termos “de-
senvolvimento sustentável”, “ecoeficiência” e “redução do impacto ambiental e 
do consumo de recursos naturais” expõem esse apelo à premissa ambiental. Por 
outro lado, presume-se que o inciso VIII: “o reconhecimento do resíduo sólido 
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania” (BRASIL, 2010) coloca em observância 
todas as pessoas que trabalham com os resíduos sólidos, valorizando assim o tra-
balho destas, que fazem dos materiais descartados sua fonte de renda e ressigni-
ficam na prática a semântica e o deslustroso significado social da palavra “lixo”. 

É primacial frisar que, tal como também explicado no livro “Cadeia de re-
ciclagem: um olhar para os catadores” (DEMAJOROVIC; LIMA, 2013), a comunida-
de científica substituiu o termo “lixo” por “resíduos sólidos”, já que por possuir 
valor econômico agregado, os resíduos sólidos não são despejos descartáveis do 
sistema produtivo e da sociedade caracterizada pelo consumo massivo de bens, 
mas insumos: bens com valores econômicos intrínsecos (enquanto materiais sóli-
dos) e, sendo assim, devem ser reintegrados ao sistema produtivo. É parte do re-
conhecimento da cidadania e do objeto de trabalho dessas catadoras e catadores 
a adoção desse termo também por parte da sociedade.

O Art. 7º discorre sobre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
O inciso I se refere à proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Há aqui 
uma dupla preocupação. Pode-se interpretar o contexto e as atuais condições de 
trabalho das catadoras e dos catadores de resíduos sólidos como uma degradação 
também da saúde pública, visto que a saúde dessas pessoas, como bem enfatizado 
pelo próprio MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis) 
no livro “Saneamento ambiental e saúde do catador de material reciclável”:

é negligenciada, muito em função de sua condição social de exclu-
são. Chegam nas organizações sem nunca terem feito um único aten-
dimento em toda vida. Moradores de periferia sofrem com a falta de 
equipamentos públicos, outros, em situação de rua ou moradores de 
comunidade, têm atendimento negado nos órgãos públicos por não 
conseguir comprovar residência na região do atendimento. MNCR 
(2018, p. 85).



pág. 116

Nesse enfoque, é bastante pertinente interrogar a respeito da hierarquia 
de prioridades da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Há a real possibilidade de 
uma tentativa de resgatar e incluir socialmente as pessoas catadoras de materiais 
reutilizáveis e recicláveis quando estas não são incluídas nem mesmo no tocante 
à saúde pública?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a “saúde” é “um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença 
ou enfermidade” e conceitua “saúde pública” como: “a ciência e a arte de promo-
ver, proteger e recuperar a saúde, por meio de medidas de alcance coletivo e de 
motivação da população”.  

O estigma por parte do poder legislativo se verifica, por exemplo, quando 
o termo “saúde pública”, muito prezado e enfatizado no decorrer do texto da Lei  
nº 12.305 e no trâmite desta, não prefigura que as catadoras e os catadores es-
tejam contemplados por essa expressão. Para a pessoa habitante do centro da 
cidade, incluída na estrutura urbana, a Política de Resíduos Sólidos aparece como 
questão de saúde pública. Em contrapartida, para a pessoa que trabalha com a 
catação, não citadina, excluída dessa esfera civilizada, a Política tem outra forma, 
concernente muito mais à efetivação de seu trabalho - que assegura saúde e bem 
estar às moradoras e aos moradores habitantes dos centros urbanos - do que à 
promoção, também, da sua própria saúde e integridade física. Fica perceptível 
que as catadoras e os catadores não são considerados como constituintes do “pú-
blico”, ou melhor, como integrantes do corpo social tal como o restante da comu-
nidade tida - e socialmente lida - como comum (formada por “cidadãos comuns”).

Como bem constata o Ministério do Trabalho e Previdência, o trabalho com 
a catação é exposto a agentes biológicos contidos nos resíduos urbanos e por isso 
é denominado como insalubre pela norma NR15. Há incontáveis estudos que mos-
tram o quão precário é o ambiente de trabalho das pessoas que trabalham com a 
catação, visto que além dos riscos biológicos pelas quais estão sujeitas em maior 
grau (que causam doenças como hepatite viral, tétano, dengue, psitacose, leptos-
pirose etc.), convivem com riscos químicos (já que manuseiam substâncias que 
penetram nas vias respiratórias em forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 
gases tóxicos etc.), riscos físicos (os ruídos e as vibrações são os principais no caso 
das cooperativas) e riscos de adoecimento por fatores ergonômicos (devido às 
posturas inadequadas, levantamento, transporte e descarga de pesos excessivos; 
mobiliário e equipamentos incompatíveis, ausentes ou inadequados; stress, jorna-
das excessivas etc.) (MOREIRA et al., 2018).
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que esses seres humanos 
estão expostos a riscos altíssimos e inaceitáveis em seus ambientes profissionais, 
se tornam vítimas de acidentes e doenças ocupacionais, chegam a perder a capa-
cidade de continuar trabalhando e amiúde, perdem suas rendas. As trabalhadoras 
e os trabalhadores não cogitam trocar um dia de trabalho por um dia de tentativa 
de atendimento pelo SUS - Sistema Único de Saúde - o único e burocrático sistema 
de saúde que têm acesso. Não porque não querem ser atendidos (evidentemente), 
mas sobretudo, porque isso implicaria em menos um dia de remuneração, o que, 
definitivamente, não é uma opção para esses indivíduos.

Ainda nos dizeres do MNCR para o livro “Saneamento ambiental e saúde 
do catador de material reciclável”, é fundamental que o trabalho das catadoras 
e dos catadores seja devidamente valorizado e remunerado para que só assim a 
saúde dessas pessoas seja tratada com importância, visto que o fator econômico é 
diretamente relacionado com a saúde das mesmas. (MNCR, 2018). 

Uma pesquisa qualitativa realizada com catadoras e catadores de resíduos 
sólidos em uma cooperativa de Porto Alegre (DALL’AGNOL; FERNANDES, 2007) 
confirma essa displicência por parte do poder público (sobremaneira advinda das 
profusas forças políticas) que reforça o estigma para com essas pessoas. O argu-
mento levantado é que as trabalhadoras catadoras e os trabalhadores catadores 
nem sempre estão conscientes o suficiente no que tange ao autocuidado e pre-
venção às suas saúdes físicas. Contudo, o agravante decisivo para que essa cultura 
se perpetue é exatamente a negligência proveniente dos poderes públicos. O uso 
de luvas (que serve como representante de apenas um dos EPI’s - Equipamentos 
de Proteção Individual), por exemplo, é tão essencial quanto ignorado. Não há 
reposição dos estoques e as catadoras e catadores que dependem desse forneci-
mento dos postos de saúde próximos, ficam inteiramente à mercê de materiais 
perigosos, agulhas contaminadas, vidros cortantes, substâncias corrosivas etc. 
Os EPI’s não deixam de ser usados exclusivamente devido à falta de consciência 
das catadoras e catadores (como entende o difuso senso comum), mas porque a 
reposição contínua e adequada desses instrumentos de trabalho é escorchante-
mente cara para ser custeada pelas próprias organizações econômicas solidárias 
que trabalham com a catação.

Ademais, é relevante o quanto a concepção de saúde para as catadoras e 
catadores está intimamente ligada, tal como uma coisa só, à possibilidade de con-
tinuarem trabalhando. A aptidão, no sentido mais imprudente da palavra, para 
mais um dia de trabalho é sinônimo de mais um dia de saúde. Não há espaço nem 
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tempo para que questões como as condições de trabalho sejam, por parte desse 
grupo de pessoas, postas em discussão.

pequenos cortes são comumente considerados pelos catadores como 
eventos normais e aceitáveis no desempenho da função, não sendo 
notificados. A precariedade das relações de trabalho, manifestada 
sob a forma de inexistência de licenças remuneradas em caso de 
acidentes ocupacionais, contribui para a subnotificação dos casos. 
(MOREIRA et al., 2018, p. 116).

As pessoas catadoras acabam por considerar que ter saúde é apenas não 
contrair - ou não ter o diagnóstico - de uma doença grave, tal como AIDS, câncer, 
tuberculose, leptospirose, dentro outras.

Se a presença do tópico meio ambiente no texto da Lei 12.305/2010 é tão 
manifesta, onde aparece a atenção às pessoas trabalhadoras catadoras de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis sem que por trás a intenção seja relacionada 
somente aos benefícios oriundos do ofício destas? 

No Art. 8º do capítulo III (DOS INSTRUMENTOS), o Inciso IV remete dire-
tamente a essas pessoas: “o incentivo à criação e ao desenvolvimento de coope-
rativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis.”. (BRASIL, 2010). Todavia, o artigo seguinte trás à tona a ordem de 
prioridades da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui é cabível desta-
car que a etapa “reciclagem” é apresentada em quarto lugar na ordem das seis 
prioridades. Vem sucedida apenas de “não geração”, “redução” e “reutilização”. 
Por ser nessa referida etapa que uma considerável parcela das catadoras e dos 
catadores de materiais recicláveis está inserida, esta compõe o cerne dessa prio-
ridade. Diante disso, a forma como está redigido o texto do Art. 9º deixa claro que 
a inclusão produtiva dessas pessoas deveria ser tratada, iminentemente, como 
escopo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma anterior e necessária 
à última prioridade: a “disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.

Em outras palavras, políticas e providências públicas que se referem à in-
clusão e resgate social das trabalhadoras catadoras e dos trabalhadores catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis deveriam ser elementares e, sobretudo, 
primeiras em relação aos projetos de preservação e salvaguarda ambiental. Vale 
reiterar ainda que por ser a disposição final a última das etapas ela será conside-
ravelmente melhor desempenhada, e por hora otimizada, se as etapas anteriores 
forem bem sucedidas. Todos os componentes da Federação Brasileira devem ser 
consoantes a essa ordem de prioridades.
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O Art. 15, da Seção II (Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos) do Capítulo 
II (DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS), evidencia, mais uma vez, que a preserva-
ção ambiental é o propósito do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) já que 
este é coordenado apenas pelo Ministério do Meio Ambiente. Atenta-se ao fato de 
que o Ministério do Trabalho não é mencionado ao longo do Art. 15, assim como 
nenhum outro, o que deixa explícito mais uma vez que a PNRS não tem coordena-
ção, pelo menos em nível dos ministérios, voltada para outra questão senão a do 
enfoque ambiental urbano.

O inciso V do Art. 15, da Seção II (Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos) e 
o inciso V do Art. 17 da Seção III (Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos) têm 
o mesmo texto: “metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à 
inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis.” (BRASIL, 2010) que faz referência à inclusão produtiva das pessoas 
que trabalham com  materiais recicláveis. Há aqui a impressão de que as catadoras 
e os catadores estão sendo bem acatados pela legislação, assim como no texto do 
segundo inciso do primeiro parágrafo do Art.18 da Seção IV (Dos Planos Munici-
pais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos): “implantarem a coleta seletiva com 
a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.” 
(BRASIL, 2010) e também o inciso XI do Art.19 dessa mesma seção: “programas e 
ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas 
ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e reciclá-
veis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver” (BRASIL, 2010).

Apresentados esses incisos é indispensável considerar o inciso XII, também 
do Art. 19: “mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, 
mediante a valorização dos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010) que, de maneira con-
traditória ao inciso anterior, não leva em consideração o fato de que as cooperati-
vas e associações de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 
não correspondem à lógica capitalista que se inserem, por exemplo, as “fontes de 
negócios”. Por conseguinte, se pensadas ao lado destas últimas, que se caracte-
rizam pela desenfreada competição econômica refletida na lógica da oferta e de-
manda ditada pelo mercado e que visa a constante valorização do insumo (neste 
caso a valorização dos próprios resíduos sólidos), as cooperativas e associações 
nunca serão atrativas o suficiente para serem, verdadeiramente, abraçadas e im-
plantadas pelos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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3. O trâmite da Lei 12.305/2010 e o MNCR

Como já foi mencionado na introdução deste, A Lei dos Resíduos Sólidos 
se origina da discussão do Projeto de Lei (PL) 203/1991 do Senado Federal e é de 
importantíssima relevância o fato de que não há nenhuma menção às pessoas que 
trabalham com a catação de materiais reutilizáveis ou recicláveis nem a qualquer 
projeto de integração desses indivíduos nesse texto pioneiro. É questionável a 
“prioritária” intenção da Lei dos Resíduos Sólidos no que tange ao olhar para as 
catadoras e catadores, já que seu conteúdo é resultado de alterações de um Proje-
to de Lei que não faz nenhuma observação a essa categoria de profissionais assim 
como não o fazem também seus apensados. A palavra “catadores” nem mesmo é 
citada no PL original.

O conteúdo dos apensos ao PL 203/1991, como é claramente mencionado 
pelo relator deputado Emerson Kapaz (nos relatórios de 22 de maio de 2002, cons-
tando 73 PL’s apensos, e 27 de novembro do mesmo ano, constando 76 PL’s apen-
sos) versa desde temáticas mais abrangentes voltadas, em maioria, à criação de 
uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, até temas intrínsecos a determinados 
ramos industriais, tais como: lixo tecnológico, pilhas e baterias; lâmpadas; su-
primentos de computadores; pneus usados; embalagens, incineração; incentivos 
à reciclagem; compostagem; importação de resíduos; vigilância sanitária; emba-
lagem de alimentos; industrialização e comercialização em embalagem plástica 
domiciliar de detergentes; resíduos perigosos; medidas de proteção voltadas às 
indústrias que utilizam mercúrio; fontes específicas de geração de resíduos, den-
tre outros (BRASIL, 2002).

A Comissão especial, destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, 
de 1991 (aprovada pelo seu plenário) deliberou reuniões internas e audiências pú-
blicas para que as temáticas do Projeto de Lei fossem discutidas e aprofundadas. 
Dentre as reuniões de audiência pública que se iniciaram com o então Ministro do 
Meio Ambiente Sr. José Sarney Filho no dia dezesseis de agosto de 2001, apenas no 
dia vinte de novembro, desse mesmo ano, que o Sr. Alexandre Araújo Camboim 
(Secretário da Federação das Associações de Catadores de Resíduos do Rio Grande 
do Sul), a Srª Cristina Bove (Coordenadora da Pastoral de Rua da Arquidiocese 
de Belo Horizonte) e Sr. Roberto Laureano da Rocha (Diretor-Presidente da Coo-
perativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente – CRUMA/SP) principiaram 
com a análise do conteúdo do PL levando em conta a perspectiva dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis (BRASIL, 2002).
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Só e a partir de então, no voto do relator Emerson Kapaz em maio de 2002, 
há um parágrafo que versa sobre os catadores, como um dos caminhos resultan-
tes da análise dos textos de projeto de lei, palestras e reuniões externas:

[...] que o gerenciamento (aqui entendido como o conjunto de ati-
vidades ligadas à coleta, manuseio, tratamento e disposição final 
dos resíduos) pudesse beneficiar, do ponto de vista estritamente 
econômico, primeiramente aqueles que têm feito das ruas seu local 
de trabalho, coletando e transportando grande parte dos resíduos 
produzidos em nossas cidades. A atenção maior, neste caso, foi para 
os catadores de rua – cujos representantes, nas palestras que ilus-
traram os trabalhos da Comissão, nos mostraram o universo rico, 
porém frágil, de centenas de milhares de brasileiros. (BRASIL, 2002).

Não obstante, ainda nos parágrafos do título: “DO MÉRITO” deste mesmo 
texto, a preocupação com o meio ambiente em posição hierárquica superior à da 
integração dos catadores de resíduos sólidos se mostra com nítida veemência. 
Quando é mencionada a importância de uma rígida sistemática para a implan-
tação e operação de aterros, posto que, nas palavras do autor: “estes são um dos 
problemas mais sérios que enfrentamos” (BRASIL, 2002), a justificativa para tal 
é porque os aterros contaminam o solo e o lençol freático e, ademais, as conse-
quências dessas contaminações já aparecem em todo território nacional. Não há 
justificativa relacionada aos catadores.

Inexiste a indispensável observância de que os aterros sanitários (ainda 
entendidos como lixões) não são um dos problemas mais sérios que enfrentamos 
restritamente pela nocividade que causam ao meio ambiente, mas, primeiro, por-
que são moradia, da maneira mais precária possível, para muitos dos catadores 
e catadoras. Há milhares desses seres humanos trabalhadores que sobrevivem 
porque se alimentam dos restos de comidas descartadas (a miríade vencidas, con-
taminadas ou apodrecidas) que encontram nos aterros sanitários, que, além de 
local de trabalho e ambiente de refeição, se tornam também dormitório, priva-
da, ambiente de lazer, local em que crianças passam suas infâncias, que os adul-
tos constroem suas histórias de vida etc. Em síntese, aterros sanitários são, para 
muitas das brasileiras e dos brasileiros marginalizados pelo sistema econômico 
capitalista, a única opção de subterfúgio para a manutenção de suas existências 
enquanto seres humanos, no sentido restritamente biológico do termo. 
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Como bem conceitua Goffman já no prefácio de sua ilustre obra “Estigma 
– notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” (GOFFMAN, 1988), Estig-
ma é “a situação do indivíduo que está inabilitado para aceitação social plena” 
e um ser estigmatizado não é entendido socialmente como ser humano em sua 
inteireza. Sendo assim e entendida a conjuntura aqui apresentada, a cruel situa-
ção de marginalidade em que esses seres humanos trabalhadores se encontram, 
enquanto “catadores de lixo” e integrantes do “lixo” tal como parasitas, não é 
percebida - aliás, é ignorada. 

Não levar em conta que há moradoras e moradores nos aterros sanitários 
que se submetem a todas as atrocidades ali presentes como forma de garantirem 
suas sobrevivências tem o mesmo peso que ratificar com o estigma por parte da 
sociedade e também por parte do poder público que permeia, ainda hoje, o ce-
nário desses aterros sanitários pelo país. Portanto, a questão da inclusão social 
e produtiva das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
está fora da factual atenção do poder legislativo.

No dia 13 de dezembro de 2005 uma nova comissão especial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos - destinada a apreciar e proferir parecer ao PL 
203/1991 e apensados, com mais de uma centena de apensos, foi instituída e re-
latada pelo deputado Ivo José. Há neste texto um painel temático (dentre seis 
postos em discussão dentro do plano de trabalho retratado), denominado “In-
serção, Inclusão e Exclusão Social” e direcionado ao tema “Catadores, agentes 
econômicos e ambientais”. Essa é a única menção do relatório de 36 páginas que 
remete a uma possibilidade de inclusão dos envolvidos com a catação. Inobstan-
te, é fundamental ressaltar que já nos primeiros parágrafos do seu relatório, Ivo 
José frisou que o crescimento econômico dos últimos anos (a considerar a data do 
relatório) potencializou os riscos ambientais advindos da produção de resíduos 
sólidos, e, pelo fato de não haver uma Política Nacional de Resíduos, essa questão 
não tinha uma solução “legal, adequada, transparente e duradoura” (JOSÉ, 2005, 
p. 2), já que mecanismos regulatórios dispersos (nos níveis federal, estadual e 
municipal) acabavam predominando os atos normativos procedentes do Poder 
Executivo Federal. Ou seja, a interpretação do que diz o relator revela qual o pro-
blema suficientemente substancial para a elaboração de uma Política Nacional de 
Resíduos: o concomitante progresso da economia nacional com os danos ambien-
tais resultantes deste. 

Algumas alterações no substitutivo foram feitas a partir de uma nova Co-
missão Especial em 21 de junho de 2006, também pelo deputado relator Ivo José 
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com vistas ao alcance de um texto mais congruente e levando em conta os novos 
Projetos de Lei apensados. Entretanto, nada remeteu às catadoras e catadores, 
que assim como as cooperativas, não foram sequer mencionadas/mencionados.

As cooperativas mais próximas ao espírito da Economia Solidária são so-
ciedades constituídas por pessoas se ajudando mutuamente com o fito de se for-
tificarem enquanto protagonistas de um ofício que, primeiro possibilite que as 
cooperadas e os cooperados não passem fome e segundo, que tenha o cunho de 
uma atividade econômica.  Termos como “lucro” e “falência” nem sequer fazem 
parte do vocabulário dessas organizações.

O incentivo à organização das trabalhadoras e dos trabalhadores em coo-
perativas e associações por parte das instâncias governamentais com a menor bu-
rocracia possível seria um dos passos que, se bem sucedidos na prática, e com os 
devidos apoios posteriores (tal como construção de galpões e doação dos equipa-
mentos de trabalho) ajudariam no processo de ressignificação do imaginário de 
penumbra, limbo, marginalização e exclusão a que todas estão sujeitas enquanto 
pessoas que catam resíduos sólidos, principalmente quando vistas a sós pelas ruas 
sem que sejam interpretadas como integrantes de alguma equipe/grupo de iguais 
(como é o caso dos catadores - nesse caso homens em maioria - que andam pelas 
cidades empurrando carrinhos cheios de materiais reutilizáveis ou recicláveis).

O processo de formalização é um dos instrumentos mais relevantes para 
a construção de um novo imaginário social, principalmente porque, quando se 
coalescem, as catadoras e os catadores conseguem estabelecer acordos com em-
presas, efetivar parcerias com prefeituras, participar de programas de apoio, ar-
quitetar maiores grupos de discussões, reivindicações, sindicatos etc.

A formalização transforma o trabalho da categoria em um trabalho 
seguro e digno, que, ao contar com proteção legal e proteção à saú-
de, retira as catadoras e os catadores de materiais reutilizáveis e re-
cicláveis da situação de vulnerabilidade, risco e precariedade à qual 
estão submetidas e submetidos fora de uma organização coletiva. 
Trata-se de uma forma de trabalho que cria alternativas e deve ser 
valorizada e estimulada, não apenas pelo interesse no bem comum 
que lhe é intrínseco, mas, principalmente, porque promove cidada-
nia e inclusão social contra a marginalização social e invisibilidade 
diante do Estado (PINTO; AZEVEDO; BATISTA, 2018).
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Paul Singer, o maior representante da Economia Solidária no Brasil expli-
ca, com indizível erudição em “Introdução à economia solidária” (SINGER, 2002), 
quais são as pessoas que, sem espaço na economia de mercado tida como normal 
ou natural - a economia capitalista - ficam na penumbra do sistema e assim são 
fatalmente reféns das mazelas da hecatombe industrial. A exclusão se processa 
em etapas que se acumulam, reforçando as tendências concentradoras e desi-
guais inerentes ao capitalismo.

Singer explica ainda o funcionamento da máquina excludente, que pode 
ser visualizada da seguinte maneira. Imaginemos um vestibulando de família po-
bre que gasta todo seu dinheiro em algum preparatório pré-vestibular em busca 
de uma vaga em uma universidade pública, mas, ao fim do ano, não obtém êxito: 
ele precisaria se preparar mais um ano. A realidade, entretanto, é que o dinheiro 
já foi todo gasto e, análogo a efeito dominó, em que apenas uma peça derrubada 
é suficiente para que nenhuma permaneça invicta, todos os possíveis recursos 
vão sendo minados, um após o outro. Os cursinhos são descartados enquanto 
possibilidade de prosseguimento com os estudos e, nesse meio tempo, o sustento 
da família se torna caótico visto que as dívidas adquiridas tendem a acumular 
juros cada vez maiores (enquanto as finanças da casa foram canalizadas para as 
despesas com a preparação). Esse estudante é forçado a procurar, de alguma ma-
neira, renda para contribuir dentro de casa. Logo, o tempo para estudar, mesmo 
que através de outros recursos, é também extinto. Consequência disso é que esse 
perfil de jovens ocupe cada vez menos as cadeiras das universidades e, quando 
ocupam, geralmente ingressam em cursos que não demandam notas altas ao in-
vés dos que eles realmente gostariam de cursar, resultando, muitas vezes, em 
súbitas evasões.

No mercado de trabalho vigente a lógica é exatamente a mesma. Uma pes-
soa de família de baixa renda que não teve acesso à escolaridade e trabalhou por 
longos anos de maneira informal, quando é demitida encaminha-se, rapidamente 
(já que nesse caso não há nem mesmo fundo de garantia pós-demissão), à procura 
por um novo emprego e então encontra todas as portas do mercado fechadas, 
posto que: 1) não há currículo profissional/acadêmico; 2) não há nenhum papel 
legal que conste seu antigo ofício como experiência de trabalho; 3) os bancos lhe 
negam qualquer tipo de crédito, visto que não há nada como garantia em caso 
de insucessos; 4) as pessoas empregadoras se guiam pelas aparências e por pre-
conceitos já que de antemão se norteiam apenas pelo histórico empregatício dos 
candidatos e, como o mercado é muito competitivo e há várias outras pessoas em 
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“melhor estado”, optam sempre pelas outras opções; 5) subentende-se que uma 
pessoa que ficou muito tempo sem trabalho ou foi demitida muitas vezes não é 
boa o suficiente para o filtro do empregador, que prefere não se arriscar. Assim 
seguem os acontecimentos desencadeados e desencadeadores: ora como causa, 
ora como consequência. Os motivos são acumulativos já que as competições vin-
douras ficam cada vez mais marcadas pelo acúmulo de desvantagens e por isso a 
listagem destes, em sua totalidade, se torna inviável. 

Durante o tempo em que essas pessoas se apresentam para o mercado de 
trabalho, portando em seus corpos suas melhores vestimentas, articulando suas 
necessidades com o melhor conjunto de palavras que conseguem e sempre tentan-
do transparecer suas melhores feições há, por trás, estômagos famintos, às vezes 
doenças e/ou deficiências que dificultam ainda mais todo o processo de “caça” por 
sobrevivência e, na esmagadora maioria das vezes, filhas e/ou filhos pequenos, que 
também não estão sendo alimentadas/alimentados de maneira apropriada.

 Cabe dizer que é na situação de desespero e fome que os seres humanos, sem 
ter para quem clamar por socorro, acabam se submetendo a condições inadmissí-
veis de trabalho e, muitas vezes, nem se dão conta de que estão sendo vítimas de 
exploração. “Além do trabalho em condições precárias, há casos de trabalhos aná-
logos à escravidão, servidão por dívida, aluguel de carroças e trabalho infantil. São 
situações que violam os direitos humanos dos catadores [...]” (MNCR, 2018, p. 84).

Esse é o perfil de pessoas que, “inempregáveis” pelo mercado de trabalho, 
acabam se refugiando na única opção que lhes sobram: catar materiais recicláveis 
ou reutilizáveis que, assim como elas, já foram desprezados pela sociedade. A 
Economia Solidária se manifesta nesse terreno de desesperança e exclusão social 
e, além de ser uma alternativa emergente diante das crises inerentes ao capita-
lismo, também tem por finalidade resgatar valores, promover educação dentro 
das cooperativas, fazer com que as cooperadas e os cooperados reflitam sobre 
a importância do ofício da catação - e recuperem a concepção de dignidade por 
parte dos seus membros - assim como sobre os motivos históricos e sociais que 
resultaram nas suas atuais condições de exclusão. 

[...] na medida em que apresenta alternativas viáveis para a geração 
de trabalho e renda e para a satisfação direta das necessidades de to-
dos, buscando provar que é possível organizar a produção e a repro-
dução da sociedade de modo a eliminar as desigualdades materiais e 
difundir os valores da solidariedade humana, o campo da economia 
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solidária pretende ser um poderoso instrumento de combate e refle-
xão sobre os mecanismos que geram a exclusão social. (TEREZA-ZU-
CHETTI; MOURA; MENEZES, 2011, não paginado).

Conclusão

Existe uma hierarquia de prioridades na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. De acordo a supratranscrição de algumas partes relevantes da Lei 
12.305/2010, em consonância com a concatenação de questionamentos levanta-
dos, torna-se claro que o texto da PNRS se intenta, primeiramente, de criar o 
ambiente jurídico legal para que o setor de reciclagem se consolide como setor 
econômico formal do capitalismo brasileiro. Se o intuito desta Lei fosse realmen-
te incluir os trabalhadores em associações cada vez mais amparadas e bem subsi-
diadas por políticas públicas eficazes, jamais o manejo dos resíduos sólidos seria 
apresentado como correspondente à lógica do mercado capitalista. É um fato que 
as trabalhadoras catadoras e os trabalhadores catadores de materiais reutilizá-
veis e recicláveis não correspondem ao modo de produção vigente e, assim, os 
objetivos econômicos voltados à máxima captação do valor monetário aprisiona-
do nos materiais sólidos descartados se estabelecem em detrimento da dignidade 
destes seres humanos. 

O manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos é, a todo o mo-
mento, reforçado enfaticamente pelo texto da Lei, o que evidencia qual a segun-
da preocupação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos: o meio ambiente e a 
degradação ambiental causada pelos resíduos mal dispostos. Os catadores são 
“lembrados” pela legislação e inseridos na Lei 12.305/2010 apenas porque trazem 
gratuitamente benefícios sanitários, ambientais e, sobretudo, econômicos para 
os locais em que realizam o ofício da catação. Não é interesse da PNRS incluí-las/
incluí-los social e produtivamente nos mecanismos de reciclagem criados pelo 
sistema legislativo e, por isso, não é o que ocorre na prática, em que não há inclu-
são nem mesmo nas questões de saúde pública.
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1. Introdução

O artigo consiste em uma reflexão sobre a economia solidária, que enfrenta 
críticas que a colocam como um modelo utópico e que tem o intuito de disponi-
bilizar mão de obra barata e desqualificada a serviço das grandes empresas, não 
promovendo uma verdadeira inclusão social dos trabalhadores. Ao mesmo tem-
po, propõe uma análise comparativa com aqueles que a defendem, mostrando 
que ela pode ter o viés de lutas políticas e verdadeiramente emancipatórias. 

O estudo ocorre a partir dos empreendimentos de catadores de materiais 
recicláveis de Goiânia, que é um grupo que tem se apoiado nos princípios do coo-
perativismo e da economia solidária para se formalizar e se estruturar, e que traz 
uma história diferente de outros grupos: uma trajetória de exclusão e permeada 
de estigma, buscando no contexto da reciclagem uma forma de desenvolvimento 
de uma atividade laboral e de inclusão social. 

Enfrentando a superação das barreiras do preconceito, o catador emergiu 
como protagonista na história da reciclagem a partir da união em cooperativas 
populares baseadas na autogestão, gestão democrática e solidariedade, com o 
apoio de entidades civis, como as incubadoras sociais ligadas às universidades, as 
igrejas, as associação de moradores, dentro outras. Os catadores, muitas vezes ex-
cluídos do mercado de trabalho formal e até mesmo da própria sociedade, confor-
me aponta Singer (2002), buscaram com suas cooperativas uma estratégia contra 
o desemprego e a exclusão social, sob novas formas de organização da produção, 
à base de uma lógica oposta à que rege o mercado capitalista. 

A partir da pesquisa em campo, com a observação e as entrevistas, que 
ocorreram no âmbito da dissertação de mestrado,1 buscou-se uma análise sobre 
as possibilidades da construção da emancipação social em quatro cooperativas 
de catadores da cidade de Goiânia-GO, observando os entraves enfrentados, em 
especial a crítica da inclusão marginal.

2. A Economia Solidária: entre a inclusão marginal e a emancipação social

2.1 A crítica da inclusão marginal
O catador sempre desempenhou tarefa relevante no reaproveitamento dos 

materiais, desde a mais simples reutilização doméstica às grandes reciclagens em 
indústrias. O reaproveitamento e a reciclagem tiveram destaque no Brasil a partir 

1 Pesquisa de mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 
e Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás.
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da implantação da coleta seletiva, e os atores principais dessa cadeia produtiva, 
os catadores, que nem sempre estiveram inseridos somente nos conhecidos “li-
xões”, mas também, em trabalhos esporádicos com a catação nas ruas das cida-
des, passaram  a se unir em cooperativas ou associações em busca de melhores 
condições de trabalho.

Desde a primeira união dos catadores em cooperativa, registrada em 1989 
(EIGENHEER, 2009), os catadores vêm traçando uma luta pelo reconhecimento 
de sua profissão como grupo de trabalhadores sujeitos de direitos e, com isso, 
procuram adquirir autogestão nos seus empreendimentos, autonomia individual 
e emancipação social. 

Porém, as cooperativas ainda enfrentam diversos entraves, como a não 
valorização do trabalho e a dificuldade de garantir a eficácia dos direitos huma-
nos e sociais constitucional e legalmente garantidos. Muito é questionado se as 
leis e as concepções teóricas sobre a economia solidária têm sido formas eficazes 
para a defesa dos direitos humanos e sociais daqueles que se dispõe a se unirem 
em empreendimentos de economia solidária, como os catadores. Questiona-se as 
possibilidades de construção da emancipação social e de promoção da autonomia 
dos trabalhadores e seus empreendimentos.

Para alguns críticos, a economia solidária e essa união em cooperativas é 
uma forma de desenvolvimento econômico que pode aparecer marcado por dinâ-
micas não efetivamente includentes e emancipatórias, e que promoveriam uma 
“inclusão marginal” ao criar mecanismos de assistência social apenas para “aco-
modar o pobre no sistema, em modos mais toleráveis de marginalização social” 
(DEMO, 2006).

Para os críticos da economia solidária, os argumentos giram principalmen-
te em torno do que é apontado por Wellen (2012), que salienta que a economia so-
lidária transforma-se em forma ideológica e enganosa para intensificar processos 
de alienação humana, precarizar o trabalho e contribuir para que o trabalhador 
permaneça subjugado ao interesse do capital.

Wellen traz alguns exemplos para ilustrar sobre o que defende, como quan-
do aponta que, em sua maioria, os empreendimentos não conseguem a garantia 
de direitos básicos mínimos, como férias, salário mínimo, descanso semanal re-
munerado, uso de equipamentos de proteção individual e aposentadoria. Ainda, 
cita que as condições precárias de trabalho “condicionam um sentimento que 
deprecia o potencial revolucionário dos trabalhadores” (WELLEN, 2012, p. 237).
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Os empreendimentos ainda deparam-se com dificuldades para desenvol-
ver a autogestão, pois passam a ter o controle do processo de produção, porém 
são obrigados a negociar com o Estado ou o capital privado, em busca de apoio. 
Durante o processo de negociação, estes terceiros podem assumir o controle dos 
movimentos que se propunham a ser autônomos. Dessa forma, tal dinâmica aca-
baria por retirar a autonomia dos trabalhadores, pois para ser competitiva no 
mercado, eles deverão “adotar outro padrão de gestão, nos moldes daqueles pre-
conizados pelas relações de trabalho capitalistas” (MARTINS, 2002, p. 17)

Para Wellen, a economia solidária se propõe a ser uma geração de emprego 
e renda para os trabalhadores, mas não um projeto de emancipação política ou 
de emancipação humana, afirmando que na realidade, as cooperativas de traba-
lho acabam expressando um “retrocesso das conquistas trabalhistas” (WELLEN, 
2012, p. 222). Ao modelo do que é colocado por Demo (2006), a economia solidária 
estaria longe de ser um projeto de emancipação, aproximando-se de uma inclu-
são marginal das classes mais pobres no sistema, para que os pobres continuem 
pobres, porém, sem o incômodo social às classes abastadas.

2.2 A economia solidária e as possibilidades de construção da 
emancipação social
O Cooperativismo e a Economia Solidária ainda enfrentam diversos desafios, 

por estarem inseridos em uma sociedade herdeira de deficiências educacionais, que 
lida com comportamentos individualistas, presos a um modelo econômico que freia 
e impede reais transformações sociais. O mercado e o estado neoliberais, muitas 
vezes, dificultam uma promoção da autonomia de grupos vulneráveis. 

A ideia do empreendimento solidário  aparece em Paul Singer  como uma 
prática social transformadora e emancipatória  ao apresentar-se como diretriz 
para a superação do trabalho alienado, permitindo a construção de trabalhadores 
emancipados e críticos. O alcance da emancipação social e da autonomia são re-
quisitos básicos para a participação política do homem em uma sociedade exclu-
dente, levando-o a entender as contradições infiltradas na sociedade capitalista.

Nesse sentido, quando uma nova concepção de economia propõe desenvol-
vimento social, emancipação do trabalhador, bem como sua inclusão social, de-
para-se com uma cultura econômica excludente, que propaga o individualismo e 
que, aparentemente, não permite a promoção de valores diferentes, como empo-
deramento, o coletivismo e a solidariedade. Ainda, a economia solidária enfrenta 
diversas críticas, sobre suas bases teóricas e questionam-se as reais possibilida-
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des de existirem empreendimentos verdadeiramente solidários, autônomos e que 
funcionem de forma democrática e autogerida.

Os catadores, imersos em um mercado de trabalho informal, diante dos 
altos índices de desemprego e pobreza, começam a trabalhar com a venda de 
materiais que coletam, separam e selecionam nas ruas, nos lixões e nos aterros 
sanitários. A atividade da catação resume-se em recolher resíduos que podem ser 
reaproveitados, como garrafas de plástico, latas de alumínio, vidro, papel, pape-
lão, etc., e realizar a venda para empresas de reciclagem. Segundo dados do IPEA 
(2010), cerca de 90% do material que é reciclado no Brasil, advém do trabalho dos 
catadores, chegando estes a recolher, individualmente, 3 toneladas de material 
reciclável por mês.

Muito além da discussão acerca da importância social do trabalho dos ca-
tadores, está sobre a discussão da relevância dentro da vida de cada um. Além 
do lucro gerado em um empreendimento solidário, é importante que ele esteja 
vinculado aos fundamentos da ES, como a solidariedade, a autogestão e a gestão 
democrática. Esta última, para Singer, inserida na autogestão. Para a construção 
de um projeto político de sociedade emancipada, é essencial que se prevaleça a 
igualdade e por isso, necessário que a economia seja solidária e não competitiva 
(SINGER, 2002). Também se faz necessário “a associação entre iguais em vez do 
contrato entre desiguais” (SINGER, 2002, p. 9).

Segundo Singer (2002), a forma de administração do empreendimento inse-
rido na economia solidária e da empresa da economia capitalista é o que diferem 
essencialmente as duas. A heterogestão é caracterizada por uma “administração 
hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os quais as in-
formações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima 
para baixo” (SINGER, 2002, p. 16). A heterogestão está associada diretamente com 
a alienação do trabalhador, que cumpre ordens, deve seguir os comandos dos ges-
tores, sem participar do seu trabalho, sem poder emitir opiniões, sem poder ter 
domínio do seu labor diário, devendo desempenhar seu trabalho com o máximo 
de esforço e dedicação, para que atinja alta produtividade e, como consequência, 
gere altos lucros para um único proprietário, ou grupos de proprietários. 

Na organização solidária, a autogestão é a que promoverá possibilidades de 
emancipação do trabalhador. Na empresa autogerida, os trabalhadores adminis-
tram democraticamente o empreendimento. Eles se reconhecem naquele traba-
lho, tomam decisões sobre o empreendimento, conseguem gerir coletivamente a 
economia e o trabalho. Para os empreendimentos inseridos na economia solidá-
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ria, a geração de renda também é importante, mas não é o seu objetivo principal. 
Para o autor, a autogestão tem como mérito principal o desenvolvimento huma-
no que proporciona aos participantes, pois “participar das discussões e decisões 
do coletivo, ao qual se está associado, educa e conscientiza, tornando a pessoa 
mais realizada, autoconfiante e segura” (SINGER, 2002, p. 21).

Durante a pesquisa de mestrado, foi vivenciado o dia a dia de 4 empre-
endimentos de economia solidária, partindo da análise da autogestão, gestão 
democrática, solidariedade e garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. A 
economia solidária hoje assume feições de uma forma plural de trabalho, de pos-
sibilidade de inclusão social, promoção da emancipação, como se oberva nas coo-
perativas de catadores. É neste sentido que “hoje ela pode reatar com esse élan 
original na passagem a uma sociedade de serviços, em particular, apoiando-se 
sobre formas plurais de trabalho (FRANÇA FILHO E LAVILLE, 2004, p. 93)”.

O que foi observado é que a vida em prol do coletivismo nas organizações po-
pulares tem suas dificuldades, em especial no que tange à questão da sobrevivência, 
que coloca em cheque a vontade de se ver crescendo juntamente com as cooperati-
vas populares, em contraposição às dificuldades que enfrentam no dia a dia. 

Porém, estar trabalhando associativamente, segundo os cooperados, é me-
lhor do que estar nas ruas. A noção de solidariedade e de união no grupos pes-
quisados é o que mais aparenta ser evoluído nos grupos. O que ainda está em 
processo de amadurecimento é o despertar do interesse de uma parte do grupo 
pelas ações coletivas da cooperativa.  

Com a gestão democrática, surge o que não se vê numa gestão hierarquizada: 
o resgate da participação, o valor social do trabalho, e da possibilidade se reconhe-
cer no seu ambiente de trabalho. É nesse sentido que reuniões, registros em atas, 
destinar um momento para o cooperado se manifestar, são situações comuns den-
tro das cooperativas, mesmo que haja algumas situações do uso da autoridade do 
presidente, para decidir, por si só, assuntos que demandam decisão imediata.

Nas falas dos catadores, nas entrevistas, na suas participações em reuniões, 
as práticas autogestionárias e verdadeiramente democráticas são visualizadas 
nestes empreendimentos. Nos discursos analisados dos catadores, percebe-se a 
noção de uma gestão coletiva e solidária, com um sentimento que o trabalhador 
tem de pertencimento ao grupo. 

Foi possível observar que os catadores reconhecem sua situação de opres-
são, que estão inseridos em uma estrutura injusta, que acarreta em situações 
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de desigualdades. A luta pelo reconhecimento e humanização do seu trabalho é 
presente nas cooperativas. É notório que está afastada a linguagem acadêmica e 
teórica, mas, na vivência das experiências, na prática, mostram-se distantes as 
críticas que permeiam a economia solidária.

3. Considerações Finais

Paul Singer coloca a econmia solidária como modo de produção e distri-
buição alternativo ao capitalismo, “criado e recriado periodicamente pelos que 
se encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho” (SINGER, 
2003, p. 13). Essa realidade é o que ocorre no universo da catação: trabalhadores 
muitas vezes excluídos e marginalizados, que se propuseram, em união, buscar 
formas alternativas à sobrevivência e ao trabalho.

A economia solidária é uma categoria difícil de ser definida e enquadrada 
em um conceito pronto e acabando. Os autores que a estudam, ligam-na a concep-
ções políticas e filosóficas, distanciando-se dos conceitos prontos e legalmente 
postos de cooperativas. A economia solidária, cujo arranjo organizacional mais 
comum é em cooperativas, é uma modalidade de cooperação mais vinculada a 
transformações emancipadoras, sendo também uma proposta que oferece alter-
nativas de geração de trabalho, renda e produção, tendo como princípios a livre 
adesão, autogestão, participação econômica dos membros, gestão democrática, 
solidariedade, autonomia e independência. 

Os praticantes da economia solidária “foram abrindo seus próprios cami-
nhos” (SINGER, 2002, p. 38), possibilitando que hoje pudéssemos entende-la como 
“uma criação em processo contínuo de trabalhadores em luta contra o capitalis-
mo” (SINGER, 2003, p. 13). Nesse mesmo sentido é que se tem os apontamentos 
de Laville e França Filho (2004), que entendem que mesmo que haja o modo de 
produção capitalista como dominante, juntamente a ele está a economia solidária 
como uma solução complementar a outras formas de trabalho a serem criadas, 
principalmente como meio de superação de crise e alternativa ao trabalho. Os 
autores colocam – de forma bastante enquadrada à realidade dos catadores – que  
economia solidária se apresenta como uma rearticulação entre Estado, mercado 
e sociedade, em uma forma de organização popular de combate à pobreza, com o 
objetivo de ser uma “revolução no plano dos direitos sociais que possa atingir a 
maioria das pessoas” (FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004, p. 176).

É nesse contexto que podemos resumir as críticas à economia solidária. Tal-
vez, ficando estritamente vinculado ao rigor teórico, a economia solidária pode pa-
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recer impossível, mera fantasia ideológica, ou formas de incluir na margem, para 
ajustar o pobre no sistema, não promovendo uma efetiva emancipação social. 

Mas, é necessário entrar na prática dos empreendimentos, e perceber que 
a economia solidária é uma semente plantada na vida daqueles que não tinham 
sequer uma possibilidade de existência. O trabalhador catador traz na sua vida 
e história a realidade da exclusão, que “é constituída por uma multiplicidade de 
dolorosas experiências cotidianas de privações, de limitações, de anulações e, 
também, de inclusões enganadoras” (MARTINS, 2012, p. 21).

As ações que envolvem a economia solidária procuram trazer uma prática 
de mudança objetiva e subjetiva de cada catador. Quando perguntado se a vida 
do catador está melhor agora, depois de vinculado à cooperativa, todos respon-
deram que sim. E este fator não diz respeito apenas à vinculação financeira, mas 
também à realidade de uma vida livre para fazerem suas próprias escolhas, uma 
vida onde conseguiram reconhecimento e dignidade.

Muito além do retorno financeiro, que às vezes ainda se mostra pouco em 
algumas cooperativas, a economia solidária está voltada à recompensa humana, 
ao resgate do ser humano em sua relação com seu trabalho. A inserção crítica 
dentro dos empreendimentos solidários deveria ser imprescindível àqueles que 
criticam a economia solidária sem olhar para a prática nos empreendimentos. Em 
uma sociedade tão excludente, tão contraditória, marcada pela pobreza do seu 
povo, os empreendimentos pesquisados sobrevivem com resistência, com espe-
rança em uma sociedade mais justa e solidária.
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CAPÍTULO XI 

CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO:  

A CESTA CAMPONESA DA CIDADE DE GOIÁS

Agnes Aparecida Santos – Instituto Federal de Goiás (IFG)
Iracélia Alves Ferreira – Camponesa do Assentamento Serra Dourada (GO)

1. Introdução

Os agricultores familiares são importantes atores da sociedade brasilei-
ra, uma vez que são eles os responsáveis pela produção de 70% dos alimentos 
que chegam à mesa dos brasileiros (IBGE, 2006). São eles que plantam e colhem 
toda a diversidade que chega à mesa do consumidor, em oposição a muitos dos 
alimentos industrializados e ultraprocessados disponíveis nas prateleiras do su-
permercado. Mesmo assim, o agricultor vê sua reprodução ser constantemen-
te ameaçada. A falta de incentivo específico para uma produção agroecológica, 
a alta exigência dos padrões de qualidade (a exemplo da certificação orgânica), 
acaba por dificultar que muitos dos pequenos produtores acessem esse mercado 
específico (WILKINSON, 2008). Os movimentos sociais de luta pela terra, e setores 
organizados da sociedade civil, em especial os ligados à questão ambiental, tem 
sido uma importante fonte de resistência e (re)existência, formando um mercado 
agroalimentar alternativo e encontrando nos circuitos curtos de comercialização 
uma alternativa ao mercado convencional, muitas das vezes excludente.

Os mercados convencionais, podem ser caracterizados quais circuitos lon-
gos de comercialização, com produtos industrializados e uma vasta disponibi-
lidade de produtos que muitas das vezes não são limitados à sazonalidade dos 
mesmos. Já os chamados circuitos curtos de comercialização – feiras livres, as 
Comunidades que Sustentam a Agricultura-CSA, as diferentes propostas de cestas 
(solidárias, orgânicas, verdes, camponesas) – mantém uma vinculação direta com 
o território no qual se incluem, acreditam na soberania alimentar e na produção 
de alimentos livres de agrotóxicos. Além do mais, esses mercados não respondem 
à uma lógica de oferta e demanda, respeitando os princípios agroecológicos (GE-
NARO, 2018). 
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É fato que não há no Brasil uma definição exata do que venha a ser um 
circuito curto de comercialização, sendo que as maiores fontes de discussão são 
autores franceses, que apontam qual característica fundante deste modelo de 
comercialização a existência de no máximo um intermediário entre produtor e 
consumidor (CHAFOTTE E CHIFFOLEAU, 2007). Temos então tanto a venda direta 
– produtor/consumidor; quanto a venda via um único intermediário. As vendas 
em cestas ocorrem em diferentes regiões do país, com exemplos se espalhando 
por capitais e cidades do interior das regiões Sul, Sudeste, Centro–Oeste, etc. Esse 
modelo de venda direta apresenta como vantagem a comodidade e praticidade, 
tanto no pedido quanto no recebimento de alimentos, com bons preços de venda 
e segurança da origem do alimento (DAROLT, 2013).

A cesta camponesa enquanto alternativa de comércio justo existe na Cida-
de de Goiás desde 2015. A iniciativa de organizar um espaço no qual as famílias de 
assentamentos rurais da região pudessem comercializar sua produção partiu da 
então professora do Instituto Federal de Goiás (IFG) Ana Cláudia Lima, o geógrafo 
Tobias Bueno e do agricultor Altamiro. A ideia inicial era organizar uma feira 
dentro das instituições de ensino superior com produtos orgânicos, agroecoló-
gicos, oriundos da agricultura familiar. Em face da inviabilidade de tal projeto 
naquele momento, foi sendo formatada a ideia da venda direta entre agricultores 
e consumidores, nos quais produtos oriundos do campo eram entregues direta-
mente para os clientes da cidade. A ideia desde então era, e continua sendo, a de 
agregar o maior número possível de famílias e seus diversos produtos, desde que 
os mesmos não façam uso de agrotóxicos para a sua produção. A região do mu-
nicípio de Goiás e região conta hoje com cerca de 24 assentamentos, aproxima-
damente 700 famílias que vivem do trabalho no campo, sendo que muitos destes 
participam das feiras locais (PINA et al., 2018).

A cesta camponesa, é uma alternativa de mercado que funciona por meio 
da autogestão, uma vez que os coordenadores são também agricultores ou pro-
dutores de alimentos. É sabido que a fim de que um circuito curto de comercia-
lização obtenha sucesso, há que se ter uma via de mão dupla entre produtores e 
clientes, em uma parceria justa e solidária. De um lado produtores/agricultores 
que desejam entregar sua produção de modo justo e acessível ao maior número 
de pessoas, de outro, clientes que almejam um consumo alimentar consciente, 
com produtos cuja origem e qualidade é conhecida (DAROLT, 2013). Temos assim 
um intercâmbio de ações, com responsabilidades para produtores e consumido-
res. No tópico a seguir apresentamos o projeto da Cesta Camponesa, sua estrutura 
de funcionamento atual e alguns dos avanços e dos desafios a serem enfrentados. 
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2. Cesta camponesa: do ‘campo’ à mesa

Toda quarta-feira no fim da tarde, a Cooperativa Mista de Agricultores Fa-
miliares do Município de Goiás e Região (COOPAR), cooperativa que sede o seu 
espaço para que a cesta camponesa, se enche de produtos oriundos dos assenta-
mentos Engenho Velho, Serra Dourada e Dom Tomás Balduíno, além dos produtos 
‘urbanos’. O trabalho, contudo, começa já no domingo anterior, com a inclusão de 
novos clientes e eventualmente a retirada daqueles que se encontram inativos já 
há algum tempo em um grupo específico de WhatsApp. Nesse momento também 
são compartilhadas as instruções referentes ao grupo, as orientações referentes 
à entrega em casa e retirada dos produtos, bem como a lista de produtos dispo-
níveis na semana e os clientes a partir de então escolhem entre os cerca de 140 
produtos ofertados semanalmente. A partir de então, os clientes têm até as 19 
horas da terça-feira para fazerem seus pedidos no grupo. Na prática o horário 
de fechamento de pedidos tem sido entorno das 21 horas da terça-feira, uma vez 
que repetidamente os prazos se extrapolavam, gerando retificações nas listas en-
viadas aos produtores e muitas vezes confusões. Contudo, a entrega de alguns 
produtos só é garantida aos pedidos feitos até a terça pela manhã (a exemplo dos 
pães de fermentação longa, além de alguns queijos e doces). 

Recebidos os pedidos, os mesmos são organizados em uma planilha de Ex-
cel, com o total de pedidos que cada produtor recebeu de cada item e essa infor-
mação é repassada pela coordenação a cada agricultor/produtor. No caso espe-
cífico do sr. Altamiro, uma outra informação é enviada, a saber o pedido de cada 
cliente, uma vez que as hortaliças são separadas nominalmente e servem qual 
guia na montagem das cestas (Figura 01)

FIGURA 01: Estrutura básica da cesta camponesa montada para entrega.
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Na quarta-feira, a distribuição das cestas no ponto de coleta e a entrega a 
domicílio inicia às 18:30, mas a coordenação precisa chegar antes, para organizar 
o espaço, receber os produtos e distribuí-los em cada cesta. Atualmente, o grupo 
somente aceita pagamentos em dinheiro, já que não há uma máquina de cartão ou 
uma conta bancária. Dependendo do fluxo de entregas, o trabalho se encerra após 
as 22 horas. Há apenas um carro e muitas das vezes há 14, 17 entregas para serem 
feitas em toda a cidade, com demandas diferentes de horários, clientes que não 
estão em casa, entre outros percalços. Os clientes são orientados semanalmente 
quanto às ‘regras’ referentes às entregas, sendo esclarecidos que é impossível que 
a coordenação consiga administrar as diferentes demandas de horário específi-
cas de cada cliente. Logo, faz parte da responsabilidade de cada cliente aguardar a 
entrega no horário previsto das 18:30 às 22:00, ou deixar um vizinho responsável 
pelo recebimento da cesta. Esse ainda é um grande gargalo a ser enfrentado. Mas 
o trabalho da coordenação não termina com as entregas. Muitos dos clientes não 
conferem seus pedidos, não percebendo de imediato a falta de algum item, que de 
modo geral – se não houve erro por parte da coordenação – não foi cobrado, en-
tão há uma série de mensagens, tanto no grupo quanto no inbox da coordenação 
questionando os itens faltantes. Em geral, na sexta-feira, o grupo se aquieta e só 
retoma sua plena atividade no domingo.

No tocante aos agricultores familiares, a cesta conta atualmente com duas 
famílias que produzem verduras/hortaliças, a saber: Altamiro e Sirlene, da estân-
cia Santa Isabel do assentamento Serra Dourada; e Edson e Iracélia do sítio Ipê 
Amarelo do assentamento Engenho Velho. Como a maioria das culturas seguem 
as práticas agroecológicas, respeita-se o ciclo da planta, não sendo possível então 
ter todas as hortaliças (entre outros produtos) disponíveis durante todo o ano. 
Assim, produtos são acrescidos ou retirados de acordo com cada período do ano. 

A família do sr. Altamiro é responsável por toda a produção de hortaliças, 
além da produção eventual de tomates, brócolis, baru, chuchu e limão. A produ-
ção de hortaliças, tem o ciclo ideal para a comercialização em circuitos curtos, 
uma vez que entre 30 e 60 dias após o plantio, essas culturas já podem ser co-
mercializadas gerando renda para os agricultores. No caso da cesta camponesa, a 
produção de hortaliças se concentra em um só agricultor, gerando dependência 
na produção e venda, provocando a eventual falta de produtos na cesta, excesso 
de produtos não comercializados, dentre outros (Figura 02).
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FIGURA 02: Produtos comercializados dentro da cesta camponesa na Cidade de Goiás

Já a família do Edson e da Iracélia, produz mandioca, batata doce, mamão, 
banana, abóboras, abobrinha, quiabo, jiló, abacate e mel. Contudo, a produção 
tem se mostrado um tanto intermitente. A dificuldade de conciliar o trabalho co-
tidiano no campo, com os outros projetos e outras jornadas de trabalho, faz com 
que sua produção não seja elevada. 

O grupo de produtores que compõe a cesta camponesa é misto, abarcando 
também a cidade, desde que estes produtores adotem como princípio a produção 
de alimentos saudáveis, que não sejam ofertados pelo campo e que priorizem a 
utilização dos produtos oriundos da agricultura familiar. No momento, são ofer-
tados diferentes itens produzidos na cidade, tais como pães integrais, doces e 
até mesmo cosméticos naturais. Entre campo e cidade, contamos hoje com oito 
produtores, sendo que um deles, recém agregado ao grupo é o Movimento do 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com alimentos oriundos de assentamen-
tos em diversas partes do país. O arroz orgânico Terra Livre, é produzido pela 
Cooperativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Tapes Ltda. (COOTAP) 
no Rio Grande do Sul; o café Guaií, produzido pela Cooperativa Camponesa na ci-
dade de Campo do Meio, MG; entre outros produtos integrais e orgânicos. Mesmo 
vindo de uma região distante, eles ainda se enquadram nos circuitos curtos de 
comercialização se pensarmos que há um único intermediário (assumindo que a 
COOTAP não seja um intermediador) que é o coletivo da Cesta Camponesa. 
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É importante destacar que mesmo com a grande quantidade de agriculto-
res familiares e assentamentos na região, poucos são aqueles que estão inseridos 
no projeto da cesta camponesa. Muitos têm dificuldades de produção, seja pela 
falta de um acompanhamento técnico específico por parte da Empresa de As-
sistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) ou da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT). Assim, o que temos são ações individuais que tentam agregar mais pessoas, 
em especial da área rural. A exemplo da família de Edson e Iracélia, que se esfor-
çam em agregar junto a eles as produções de seus vizinhos. Assim, são ofertados 
ovos, queijos, farinhas, rapaduras. Recentemente, mais um produtor foi incluído 
na Cesta Camponesa por intermediação da família de Edson e Iracélia: Elias, agri-
cultor familiar da comunidade Santa Marta, com sua produção de tilápias. 

FIGURA 03: Momento de retirada das cestas camponesa na COOPAR

No início do projeto da Cesta Camponesa, a maior preocupação foi a de 
que o projeto existisse e se sustentasse e não com a sistematização dos dados de 
comercialização. Desde o início do ano, a coordenação tem empreendido esfor-
ços a fim de manter um controle semanal, do volume comercializado, número de 
clientes, produtores e itens comercializados. Estas informações subsidiarão o his-
tórico deste projeto, e também embasam a construção deste texto e auxiliam no 
planejamento com vistas à expansão que o coletivo tem discutido. Os dados apre-
sentados a seguir compreendem o período de janeiro a setembro do ano 2019.

A cesta camponesa movimentou no período acima citado cerca de 
R$34.756,65 reais, atendendo mais de 45 consumidores e viabilizando a comercia-
lização de pelo menos 8 produtores/agricultores. O valor médio comercializado, 
semanalmente no período foi de R$1.086,14 por semana, sendo comércio realiza-
do entre aproximadamente 27 consumidores e 6 agricultores/produtores (Figu-
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ras 02 e 03). O valor gasto por consumidor semanalmente é de cerca de R$39,47. Já 
os produtores/agricultores, tem uma remuneração média semanal de R$172,26. O 
valor médio de comercialização está diretamente relacionado ao número de con-
sumidores, não variando a composição dos produtos oferecidos. A movimentação 
mensal gira em torno de R$3.861,85, sendo a máxima mensal no mês de setembro 
com movimentação de R$6.377,60.

FIGURA 04: Valores de comercialização (em reais) por semana nos meses de 2019 na 
Cesta camponesa na Cidade de Goiás.

Os maiores valores comercializados foram nos meses de abril e setembro, 
já os menores valores de comercialização nos meses de janeiro e julho, coincidin-
do com os meses de férias escolar das instituições de ensino superior da região. A 
queda brusca no consumo nos meses de férias escolares (janeiro e julho) é um de-
safio recorrente. O perfil de clientes – formado majoritariamente por servidores 
públicos das três instituições de ensino superior presentes na cidade – faz com 
que nesse período os produtores enfrentem dificuldades para escoar sua produ-
ção, além de terem afetada a sua remuneração. 
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FIGURA 05: Número de consumidores por semana nos meses de 2019 na Cesta campo-
nesa na Cidade de Goiás.

A menor comercialização nos períodos de férias escolares acontece porque 
a relação existente hoje entre produtor e clientes da cesta camponesa se limita 
exclusivamente ao campo da comercialização, com diálogos restritos e sem um 
trabalho que busque um engajamento destes clientes com a proposta da cesta 
camponesa, que vai além da comercialização, pensando a produção, distribuição 
e geração de renda. No tópico a seguir, discutiremos os avanços e desafios que a 
cesta camponesa tem enfrentado com vistas à sua consolidação e expansão.

3. Avanços e Desafios da Cesta Camponesa 

Desde 2015, a cesta camponesa passou por diferentes fases, gestões e já 
enfrentou diversos desafios, com avanços e retrocessos. Durante um curto perío-
do (2017-2018) a Cesta Camponesa quase deixou de existir, ficando enfraquecida, 
com poucos produtores e poucos pedidos semanais. Contudo, desde o ano passado 
e a consolidação desse quadro de coordenadores, o projeto vem crescendo, tanto 
no que diz respeito à quantidade de produtores e produtos, quanto no volume 
semanal de comercialização, quanto no número de clientes que tem se agregado 
à iniciativa. Os números iniciais, de clientes, produtores e volume de comerciali-
zação ainda não foram retomados, mas caminha-se nesse sentido. 

Um dos maiores desafios enfrentados até o momento foi o do não pagamento 
por parte dos clientes. Inicialmente adotando uma política de pagamento mensal, 
sem o uso de cartões de crédito/débito, muitos dos clientes acabaram por não arcar 
com seus compromissos, acumulando-se uma grande dívida, parcialmente absorvi-
da pelos produtores e parcialmente amortizada pela coordenação de então. 
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Há, ainda, diversos desafios que precisam ser superados. A remuneração 
da coordenação, é um desses desafios. Hoje ela é feita exclusivamente por in-
termédio da contribuição dos próprios produtores e não ultrapassa entre 10% 
e 15% do valor bruto comercializado. Esse valor é dividido igualmente entre as 
duas coordenadoras que atuam nas tarefas ao longo da semana. Os produtores 
responsáveis pela entrega – Altamiro e Edinho – tem uma escala de contribui-
ção diferenciada para com a coordenação, uma vez que também desempenham 
funções na cesta, contribuindo com tarifas menores que o restante do grupo de 
produtores.  Estabelecer uma margem de contribuição dos clientes pode ser uma 
alternativa para melhorar a remuneração do corpo administrativo e aproximar 
os clientes do projeto da cesta camponesa. A baixa remuneração por parte da 
coordenação, acaba por fazer com que além de serem produtores/agricultores 
e coordenadores da cesta camponesa, tanto eu mesma quanto a Iracélia, desem-
penhemos outras atividades a fim de ter uma renda que atenda minimamente as 
nossas necessidades familiares. 

A comunicação entre produtor e cliente é ponto nodal no sucesso dos cir-
cuitos curtos de comercialização e ainda carece de avanços no que concerne à 
Cesta Camponesa, uma vez que a maior parte dos contatos entre cliente e pro-
dutor, são intermediados pela coordenação. Alguns dos produtores por exemplo, 
não fazem parte do grupo do WhatsApp, por diferentes razões. Uma sistemática 
de reuniões com os clientes também se mostra importante, pois, como dito, nem 
todos os clientes tem a compreensão das especificidades envolvidas nesse tipo 
de comércio, no qual o processo é coletivo, pautado em valores que extrapolam 
o do mercado convencional e que priorizam a solidariedade, justiça e soberania 
alimentar. O volume de trabalho tem crescido e é por muitas vezes extenuante, 
ocupando boa parte da semana da coordenação. Os clientes na maioria das vezes 
não leem as instruções do grupo, desrespeitam os acordos coletivos, não estão 
em casa para aguardar suas entregas, não retiram seus produtos (as vezes nem 
mesmo no outro dia, sendo que nesses casos, quem acaba arcando com o prejuízo 
é a coordenação da Cesta Camponesa). 

Mesmo contando com um número razoável de produtores (o maior dos 
últimos 18 meses), não são todos que se engajam no processo administrativo que 
hoje é executado por duas pessoas, que também são responsáveis pela coordena-
ção do processo de retirada da cesta pelos clientes na COOPAR. Já o processo de 
entregas domiciliares é assumido por outros dois produtores. Temos assim um 
coletivo reduzido que assume várias tarefas – porque acredita nesse projeto -  
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levando a sobrecarga de trabalho e funções, inviabilizando ações que possam 
contribuir de modo mais efetivo para a consolidação e a expansão da cesta. 

A compreensão de quem somos enquanto coletivo e de como e para onde 
desejamos crescer, as atitudes que precisam ser tomadas para tanto (associação? 
cooperativa de trabalho? coletivo autogestionado?) e um trabalho sistemático de 
engajamento, não só dos clientes mas da sociedade com um projeto que se pro-
põe a ir além de um mercado convencional, abrigando agricultores familiares e 
produtores urbanos que tenham os mesmos princípios, a saber, o alimento sem 
veneno, a produção agroecológica e o comércio justo e solidário, são algumas das 
tarefas a serem cumpridas. Em suma, a consolidação de um circuito curto de co-
mercialização que atinja um maior número de agricultores/produtores e clientes.  
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CAPÍTULO XII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Maico Roris Severino – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Tiago Camarinha Lopes – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Fernando Antônio Ferreira Bartholo – Universidade Federal de Goiás (UFG)

Esta publicação teve por objetivo apresentar alguns dos temas relativos 
à Economia Solidária que foram discutidos no IV Encontro Goiano de Economia 
Solidária (EGESOL) realizado no ano de 2019.

Sendo assim, no Capítulo I foi apresentada uma síntese das atividades rea-
lizadas no evento por meio da apresentação da programação.

Dos Capítulos II ao IV foram apresentados os textos dos palestrantes do 
EGESOL  2019, em que relatam uma síntese do que foi discutido em cada momento 
do evento.

Nos Capítulo V a XI foram apresentados relatos de projetos de pesquisa e 
extensão realizados pelos participantes do EGESOL 2019 que submeteram seus 
trabalhos para serem apresentados durante o evento.

Dentre os principais resultados derivados do IV EGESOL podem-se destacar: 

a. qualificação dos participantes quanto à Economia Solidária por meio dos debates 
apresentados durante o evento; 

b. divulgação do conceito de Economia Solidária e dos trabalhos da Incubadora Social 
para a comunidade acadêmica da UFG, bem como, da sociedade civil e poder público 
de Goiás. Dentre as ações, destaca-se a cobertura do evento pela TV-UFG, incluindo 
na programação do programa Se Liga na UFG, 5ª temporada, Episódio 129, com o 
tema ‘Trabalho e Emprego’, com exibição em 20/05/2019, que pode ser acessado 
em: https://www.youtube.com/watch?v=k4QmQ2JXL8w&feature=youtu.be. 

c. socialização das experiências de projetos de Economia Solidária dos palestrantes 
e participantes; 

d. consolidação do EGESOL como espaço de debate sobre a Economia Solidária em 
Goiás com periodicidade anual; 

e. a publicação deste livro relatando os debates ocorridos no IV EGESOL.

https://www.youtube.com/watch?v=k4QmQ2JXL8w&feature=youtu.be
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