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RESUMO 
 
 

O trabalho/emprego e seus valores se expandem para todas as esferas 

da vida. O individualismo, a competição e a desconfiança são naturalizados. A 

Economia Solidária (ES) engloba organizações que geram trabalho e renda 

para milhares de pessoas enquanto buscam valores como o igualitarismo e a 

autogestão.  

A confiança parece ter importância nessas organizações, mas embora a 

ES seja estudada no Brasil e em Portugal, não são encontradas investigações 

aprofundadas a seu respeito no país europeu, nem tampouco estudos focados 

na confiança no contexto desta outra economia.  

Meu primeiro objetivo, portanto, é identificar uma organização 

portuguesa de ES. Mas valores são vividos nas práticas e relações cotidianas e 

não dados a priori à espera de coleta. Neste sentido, este trabalho busca fazer 

ciência dando atenção às marcas dos encontros dos quais sou parte. Procuro 

conviver com os integrantes de uma organização de ES no Brasil e outra em 

Portugal para investigar, com o auxílio do método cartográfico, a respeito da 

confiança nas relações entre seus membros.  

Busco experienciar como lidam com as marcas produzidas pelo viver 

nos relacionamentos cotidianos, como a confiança se manifesta, se constrói e 

se desconstrói. Que sentidos ela adquire? Em dois países que investigam a 

ES, pesquiso aqui como duas organizações se aproximam e se distanciam sob 

a ótica da confiança entre seus membros.  

 

 

Palavras-chave: Economia Solidária, Confiança, Cartografia, Autogestão, 

Associação, Cooperativa 
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ABSTRACT 
 
 

Work/job and its values expand to all spheres of life. Individualism, 

competition and distrust are naturalized. Solidarity Economy (SE) encompasses 

organizations that generate work and wealth to thousands of people while 

fighting for values like egalitarianism and self-management. 

Trust seems to be important in these organizations, but although SE is 

studied in Brazil and in Portugal, there could not be found deep investigations 

about it in the European country and not even studies focused on trust in this 

other economy.  

My first objective is, then, to identify a Portuguese SE organization. But 

values are lived in practices and daily relationships, and not a priori data waiting 

to be collected. In this sense, this work aims to make science giving attention to 

the marks of the encounters which I am part of. I look for living with the 

members of one SE organization in Brazil and one in Portugal to investigate, 

with the help of cartographic method, about trust in the relationships between 

their associates. 

I aim to experiencing how they deal with the marks produced by the living 

in the daily relations, how trust emerges, is constructed and deconstructed. 

Which senses does it acquire? In two countries that investigate about SE, I 

research here how two organizations approach and distance under the optics of 

trust between their members.  

 

 

Keywords: Solidarity Economy, Trust, Cartography, Self-management, 

Association, Cooperative 
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APRESENTAÇÃO 
 

O trabalho que aqui se inicia não é apenas um produto fechado e 

encerrado, mas principalmente a narratividade de um processo: um processo-

tese. Portanto, é importante alertar, desde já, que este documento busca 

compartilhar não apenas o resultado de uma pesquisa, mas caminhos e 

descaminhos construídos coletivamente, por mim e todos aqueles com os 

quais encontrei ao longo dos últimos quase seis anos e que, em maior ou 

menor grau, participaram destas construções comigo. 

É inegável que, para alguns, as horas necessárias para a leitura de todo 

o documento se mostrarão demasiadamente cansativas. Neste sentido, é 

provável que deem mais atenção aos resultados dos percursos de pesquisa 

aqui apresentados, tratando o documento como um produto, um produto-tese. 

Apresento aqui muitos dos percursos e histórias que tornaram possíveis, 

ajudaram a construir e fazem efetivamente parte das pesquisas empreendidas. 

Tentando ser fiel às experiências de vida aqui compartilhadas, busco tratar 

também das vivências que considero as mais importantes para a construção do 

trabalho. Vivências essas que não apenas retratei, pois efetivamente me 

modificaram como pesquisador e como ser humano já que, durante estes 

processos, não me restringi a apenas elaborar o trabalho, mas fui igualmente e 

reciprocamente modificado por ele. Dito de outra maneira, os esforços vão na 

direção que este seja um trabalho com e não sobre  pessoas e organizações. 

Nasci e morei até os 23 anos de idade na cidade do Rio de Janeiro. 

Passei quase cinco anos no curso de graduação em Administração da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no qual me formei em maio de 

2003. Eu sentia, então, a necessidade de respirar novos ares, ouvir novas 

histórias, conhecer pessoas em lugares diferentes. 

Mais que isso, me sentia inquieto, principalmente nos dois últimos anos 

do curso, ao ver duas faces do que me parecia um mesmo fenômeno. Por um 

lado, ao ter estagiado em banco de investimentos, consultoria, empresa de 

informática e trabalhado em curso de idiomas, se tornava cada dia mais claro 

para mim que a exploração no e por meio do  trabalho era uma realidade nua 

e crua e ocorria de diversas maneiras.  
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Por outro lado, o que mais me angustiava era ver que a maior parte dos 

meus colegas de curso, mesmo cumprindo intermináveis horas extras (muitas 

das quais não remuneradas), sofrendo faltas e atrasos na universidade 

relacionados à ‘dedicação’ ao trabalho, considerava natural  esse tipo de 

política e ambicionava crescer cada vez mais dentro das empresas nas quais 

se encontravam trabalhando sob a forma de emprego ou estágio. 

Durante os quase cinco anos de graduação em Administração na UFRJ 

tive disciplinas relacionadas à administração financeira, contabilidade, 

marketing e gestão de ‘recursos humanos’, entre outras. Todas elas 

apresentaram conteúdos ligados a modos de gestão cujo objetivo maior e único 

é o lucro financeiro, tratando todos os demais aspectos de uma organização, 

inclusive as pessoas, como recursos. 

A impressão que eu tinha era de que a participação de todos era 

estimulada apenas no discurso organizacional, ou seja, nas situações em que 

não houvesse questionamento da organização e da finalidade do status quo. 

Da mesma maneira, parecia-me que igualdade e justiça eram palavras bonitas 

nos panfletos empresariais e nos manuais de gestão de pessoas, mas de 

operacionalização duvidosa, tendo em vista que as receitas e lucros 

organizacionais estavam longe de serem divididos igualmente por todos. 

Nesses contextos, a exploração de muitas pessoas para o benefício de 

poucas, a competição, o entendimento do outro como adversário ou mesmo 

como inimigo, o tratamento da cooperação e das parcerias de maneira utilitária 

e temporária - apenas quando derem lucro - eram todos aspectos de um modo 

de vida estimulado e cultivado pela heterogestão, vivenciado no dia-a-dia da 

universidade e das empresas. 

Angustiava-me ver que em uma universidade pública federal como a 

UFRJ, um aluno do curso de Administração tivesse contato com nada ou quase 

nada de conteúdo crítico. A instituição não oferecia, na Administração, 

nenhuma linha de formação crítica para os futuros administradores. Da mesma 

forma, não pareciam existir, nas disciplinas do curso, preocupações quanto ao 

debate dos impactos e consequências dos conteúdos lecionados para as 

pessoas e para as sociedades, de modo mais amplo.  

Teorias administrativas, ferramentas de gestão e políticas voltadas à 

administração de organizações e da própria vida humana eram ensinadas sem 
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que fosse sequer ressaltado o caráter político que carregavam e de quem eram 

os interesses visavam atender.  

Intrigava-me ver que eu havia passado quase cinco anos me dedicando, 

nas mais diversas disciplinas, à (re)produção de técnicas e ferramentas, 

ensinadas como possuidoras de caráter apolítico, e voltadas à maximização do 

lucro a qualquer preço. Como podiam ser estimulados, em uma universidade 

pública, unicamente valores tais como a competição, o individualismo, a 

ambição e a primazia do financeiro frente a todo o resto? 

Mesmo dentro do ambiente universitário – e em uma universidade 

pública – era raro perceber estímulos à mobilização coletiva, a formas de 

administração que estimulassem valores mais humanos tais como a 

cooperação, a solidariedade e o igualitarismo. Eu nunca havia ouvido falar em 

Economia Solidária, associativismo ou mesmo autogestão. 

Ou seja, a gestão que eu havia aprendido até então na universidade e 

nas minhas experiências profissionais era desempenhada de uma única 

maneira – heterogestão –, ainda que travestida nos mais diversos modelos, 

filosofias e ferramentas de gestão de negócios, e voltada única e 

exclusivamente para o lucro. 

Em janeiro de 2004, caminhei 1.561km em direção ao Sul do Brasil para 

fixar residência em Porto Alegre, com o intuito de cursar um Mestrado em 

Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Ao chegar em Porto Alegre, bem no começo de 2004, eu me sentia um 

completo estranho, já que não conhecia absolutamente ninguém na capital do 

estado mais ao sul do Brasil. Ao mesmo tempo, me sentia bastante motivado 

para iniciar o curso, tendo em vista que o principal motivo que me levou a 

escolher justamente a UFRGS para o mestrado foi a existência de professores 

com vertentes críticas no corpo do curso. 

Ainda que até então eu não tivesse ouvido falar em Economia Solidária, 

um dos maiores motivadores da minha ida para Porto Alegre havia sido 

justamente um conjunto de sentimentos relativos a todas essas vivências e 

angústias que me haviam afetado durante a graduação no Rio de Janeiro. Eu 

me sentia inquieto com a naturalidade com que a maior parte das pessoas 

parecia encarar as situações que narrei anteriormente. 
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Logo no primeiro mês do mestrado em Porto Alegre comecei a me 

informar sobre os projetos e pesquisas em andamento na Escola de 

Administração (EA) da UFRGS. Foi então que comecei a ler diversos artigos 

sobre a temática da Economia Solidária (ES), que englobava organizações 

autogestionárias supostamente pautadas por valores tais como a solidariedade 

e o igualitarismo, bem distintos daqueles que se constituíam como dominantes 

e me angustiavam.  

Já em abril do mesmo ano de 2004, comecei a elaborar, juntamente com 

Fabiano, colega de curso, um pré-projeto para a construção e realização da 

primeira edição de um projeto de extensão que envolveria a atuação da 

EA/UFRGS em associações e cooperativas de Economia Solidária na Grande 

Porto Alegre. Este projeto, intitulado Residência Solidária, encontra-se descrito 

em mais detalhes no capítulo 4 (Economia Solidária no Brasil), devido à sua 

importância para o trabalho aqui construído. 

A partir do envolvimento na construção da primeira edição da 

Residência Solidária em território gaúcho fui tendo contato, simultaneamente, 

com as produções/publicações acadêmicas e com o cotidiano das 

organizações de ES, já que participava tanto como um dos três coordenadores 

do projeto quanto como residente. Na primeira função tive a oportunidade de 

ter contato com diversas associações e cooperativas. Na segunda, junto com 

Beatriz Hellwig, pude estreitar e aprofundar laços com uma dessas 

organizações.  

Comecei a construir uma história que se mostraria bem mais profunda 

que um simples trabalho com a Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis dos Direitos dos Moradores de Rua (ACMDMR), constituída a partir 

da mobilização coletiva de então moradores de rua, em luta por melhores 

condições de vida e trabalho. 

Um dos objetivos como participante da Residência Solidária era 

construir um projeto juntamente com os membros da associação, a partir das 

suas demandas. Estas nem sempre se mostravam claras e tínhamos a 

intenção, como residentes, que elas fossem construídas coletivamente e não a 

partir de sugestões ‘dos universitários’.  

Sentíamos, em alguns momentos, que se algumas ferramentas 

administrativas fossem de domínio dos membros da ACMDMR, o resultado do 
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trabalho coletivo poderia ser melhorado. Mas, por outro lado, tínhamos 

consciência plena do risco que essa ‘importação’ de conceitos e ferramentas 

da Administração poderia acarretar sérios riscos para os valores e modo de 

organização da associação.  

As pomposas teorias, modelos e ferramentas da gestão se mostravam 

incompatíveis com a postura de uma associação que não buscava o lucro 

como máximo objetivo e que aparentemente lutava por relações baseadas na 

igualdade entre seus membros. 

Ficou nítida a falácia da superioridade do conhecimento acadêmico, o 

qual se apresentava inadequado para contribuir para a administração e para a 

consolidação de uma associação baseada em princípios diferentes dos 

capitalistas. Era necessário, então, buscar a construção de novos 

conhecimentos coletivos. Não na Universidade nem pelos universitários, mas 

sim entre  os nossos saberes e os deles, sem a superioridade de um sobre o 

outro.  

Para isso, era fundamental buscar também conhecer que objetivos 

aquelas pessoas tinham, que valores vivenciavam nas relações que 

construíam, que sonhos possuíam, que histórias de vida carregavam, bem 

como marcas deixadas por vitórias, derrotas, alegrias e tristezas.  

Mostrava-se importante viver junto com essas pessoas a organização 

coletiva que construíram, bem como aguçar a sensibilidade com relação aos 

sentidos adquiridos pelo trabalho e vida que ali empreendiam. Passei mais de 

18 meses indo semanalmente à ACMDMR. Foi a partir desse mútuo conhecer-

afetar, de diversos estranhamentos, aprendizados e afetos, compartilhados 

com os leitores com mais detalhes no capítulo 4, que a confiança foi 

despontando e se construindo como um tema de importância.  

Quanto mais eu conhecia os membros da associação, suas histórias de 

vida e seus cotidianos, mais parecia que a confiança poderia ser entendida 

como um elemento-chave na mobilização coletiva, organização em forma de 

associação e no consequente cotidiano daquelas pessoas, compartilhando 

espaços de trabalho e moradia na ACMDMR. 

É importante ressaltar que, quando cheguei pela primeira vez na 

associação, jamais havia imaginado que a confiança se construiria como foco 

de investigação. Meu maior interesse era conviver com aquelas pessoas em 
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seus cotidianos de trabalho e vida e poder perceber como se organizavam, 

porque haviam construído a associação daquela forma e quais desafios 

enfrentavam. 

À medida em que a confiança tomava corpo como conceito-chave nas 

relações construídas entre aquelas pessoas, voltei a procurar referências 

acadêmicas sobre a ES, agora em busca de relações entre a confiança e este 

tipo de organização. Que pesquisas haviam sido feitas sobre a importância da 

confiança em organizações de ES? Nesse sentido, elaborei revisões tanto da 

literatura sobre Economia Solidária (presente no capítulo 2) quanto sobre 

confiança (presente no capítulo 3). Mas, para minha surpresa, não encontrei 

pesquisas dedicadas ao estudo da confiança no âmbito desta outra economia. 

Restavam, portanto, mais perguntas do que respostas: em que medida a 

confiança perpassava as relações entre os então membros da ACMDMR antes 

da constituição da associação? Que importância teve a confiança entre eles 

para a formação e posterior institucionalização do grupo? E nas relações 

cotidianas? Quais os impactos da confiança na convivência cotidiana? Por fim, 

que sentidos e significados a confiança adquiria nas relações diárias entre 

essas pessoas? Essas foram algumas das perguntas que me convocaram a 

dar mais atenção ao conceito dentro de organizações de ES. 

A primeira etapa da pesquisa, focada na investigação da temática da 

confiança dentro da ACMDMR, foi concluída no final de 2008 e está 

compartilhada, com mais detalhes, como dito anteriormente, no capítulo quatro. 

Entretanto, a conclusão dessa fase deixou muitas lacunas e questões 

sem resposta. Perguntava-me a respeito da importância da confiança não 

apenas para a ACMDMR, mas se ela também seria importante para outras 

organizações consideradas como de ES . Que sentidos o conceito 

adquiriria em outros contextos? 

Se até 2004 eu nunca havia ouvido falar em Economia Solidária, em 

2006, após a revisão bibliográfica mencionada anteriormente, era possível 

notar que esta outra economia já vinha sendo discutida com esse nome no 

Brasil e em países como França e Canadá, desde meados da década de 1990. 

A partir da década de 2000, era passível de constatação o aumento das 

pesquisas e publicações sobre o assunto, tanto em território brasileiro quanto 
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nos países francófonos citados anteriormente, bem como em outros países da 

América Latina. 

Entretanto, me chamava atenção o fato de que Portugal, responsável 

pela colonização de extensas áreas do território brasileiro, vinha também 

discutindo sobre Economia Solidária, principalmente a partir de 2003, com as 

publicações de Boaventura de Sousa Santos (2003) - a partir de sua presença 

em diversas edições do Fórum Social Mundial - e de Amaro (2005) e Cunha 

(2005). Isso me causava estranhamentos porque a Constituição Portuguesa 

cita e prevê políticas públicas para a economia social, representante de outro 

corpo conceitual, diferente da Economia Solidária. 

Por um lado, os textos presentes no livro organizado por Boaventura de 

Sousa Santos (Santos, 2003) abordam experiências de ES em outros países, 

tais como Índia, Brasil e Moçambique, mas nenhuma efetivamente em 

Portugal. 

Por outro lado, as publicações de Rogério Roque Amaro (Amaro, 2005; 

Amaro e Madelino, 2006) discorrem sobre uma versão conceitual da Economia 

Solidária diferente da brasileira e da francófona. De acordo com estas 

publicações, essa outra versão da ES seria baseada em experiências 

localizadas nos arquipélagos dos Açores e Madeira (Portugal), bem como 

Canárias e Cabo Verde: a chamada Macaronésia. 

Para minha surpresa, a única referência a alguma organização 

pertencente à ES em Portugal foi trazida por Cunha (2005: 15) quando ele 

comentou sobre a criação, nos Açores, da Cooperativa Regional de Economia 

Solidária dos Açores (Cresaçor), a qual permitiria o estudo e a construção de 

um sistema de sustentabilidade contínua do Movimento de Economia Solidária. 

Entretanto, não pude encontrar maiores detalhes sobre a organização na 

publicação.  

Não encontrei pesquisas realizadas com alguma organização 

pertencente a esta outra economia nem tampouco uma estimativa de quantas 

são as existentes, que tipo de trabalho realizam nem, muito menos, como são 

as vivências e relações dentro das organizações em Portugal.  

Não foi possível encontrar, nas publicações referidas, investigações 

aprofundadas realizadas juntamente a organizações consideradas como de 
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Economia Solidária em solo português. Mostrava-se necessário, então, 

conhecer experiências portuguesas desta outra economia. 

Em buscas na internet, deparei-me com o site de uma associação 

intitulada Associação Centro de Estudos em Economia Solidária do Atlântico 

(ACEESA), dedicada aparentemente ao estudo do tema e sediada na Ilha de 

São Miguel, nos Açores, Portugal. Entretanto, não foi possível, na época, achar 

no site da instituição menção a nenhuma organização de ES no país europeu. 

Mas, então, quais organizações portuguesas poderiam ser consideradas 

como de Economia Solidária? Como eu poderia encontrar, em Portugal, 

organizações baseadas nos princípios e valores desta outra economia? Isto 

não parecia ser tarefa fácil a partir do momento em que não era possível 

sequer encontrar os contatos delas nas publicações pesquisadas. 

Tendo como base a pesquisa com os catadores da ACMDMR em Porto 

Alegre, no Brasil, comecei a reparar que existiam, também em grandes cidades 

portuguesas, enormes quantidades de resíduos sólidos recicláveis pelas ruas. 

A diferença para o Brasil era que enquanto em Portugal eu jamais tivesse 

reparado algum catador realizando a recolha, no Brasil várias pessoas 

sobreviviam justamente a partir da recolha e venda desses materiais. 

Meu primeiro esforço caminhou, então, no sentido de buscar 

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis em Portugal. 

Será que eles existiriam também no país ibérico, assim como no Brasil, 

Argentina, Colômbia, Índia e Egito? 

Neste sentido, realizei uma investigação que está, em parte, publicada 

em um capítulo de livro em inglês (Valentim, 2009a). Participei de um encontro 

sobre a temática dos resíduos sólidos e reciclagem em Óbidos, Portugal, 

durante o ano de 2008. Na oportunidade, tive a chance de conversar com 

representantes de diversas organizações ligadas ao setor, tais como a 

Associação Portuguesa para o Ambiente (APA) e Sociedade Ponto Verde 

(SPV). 

Foi possível entender que, em Portugal, qualquer pessoa que deseje 

realizar transações comerciais com os resíduos descritos precisa ter uma 

organização legalmente institucionalizada, a qual precisa ser certificada pela 

SPV, entidade composta por diversos atores públicos e privados, responsável 
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por diversas políticas ligadas ao tratamento dos resíduos e reciclagem em 

Portugal. 

Não seria exagerado afirmar que a SPV é uma das organizações mais 

importantes sobre o assunto nesse país ibérico. Ela realiza campanhas nos 

mais diversos meios de comunicação estimulando a reciclagem e é a SPV que 

determina, por meio de suas políticas, que tipos de materiais são considerados 

recicláveis e quais devem ser enviados diretamente para os aterros sanitários. 

Pude perceber também que os resíduos devem ser recolhidos única e 

exclusivamente por empresas enquadradas dentro dos moldes e parâmetros 

de certificação estabelecidos pela SPV, ou seja, suas parceiras, que podem ou 

não ser as câmaras municipais, tendo em vista que a SPV recebe taxas de 

todos aqueles que produzem resíduos. 

Os resíduos sólidos, após coletados, são direcionados a empresas de 

tratamento e reciclagem também acreditadas pela SPV de acordo com cada 

região geográfica. Devido a todas essas restrições, relacionadas 

principalmente a interesses econômicos, a busca por catadores em Portugal 

não encontrou trabalhadores individuais autônomos realizando tal tarefa nem, 

muito menos, alguma associação ou cooperativa de trabalhadores do lixo.  

Se uma pessoa ou grupo decidir recolher caixas de papelão nas ruas 

para reciclá-las e/ou comercializá-las, estará cometendo uma ação ilegal e 

sujeita a punições previstas nas legislações reguladoras. 

A partir do momento em que não foram encontradas associações nem 

cooperativas autogestionárias de trabalhadores do lixo, aumentou ainda mais a 

inquietação sobre como e onde encontrar organizações que pudessem ser 

consideradas como de Economia Solidária em Portugal, de acordo com seus 

princípios, valores e formas organizacionais. 

Resolvi conversar com meu orientador e amigo, José Maria Carvalho 

Ferreira (Zé Maria), sobre esta questão e sobre as pesquisas que eu já havia 

realizado em Portugal até então. Expus a ele que, de acordo com o que os 

referenciais acadêmicos indicavam, o arquipélago dos Açores talvez fosse um 

lugar mais indicado para dar prosseguimento à busca por organizações de 

Economia Solidária em Portugal. 

A primeira parte da pesquisa, conduzida no Brasil, já havia me apontado 

a insuficiência da aplicação de questionários ou visitas pontuais e 
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descontinuadas para a realização de um estudo a respeito dos sentidos e 

significados da confiança entre as pessoas, já que o conceito está muitas 

vezes ligado ao foro mais íntimo das pessoas. 

O trabalho necessitava que em Portugal, assim como no Brasil, eu 

efetivamente vivesse ativamente a pesquisa, ou seja, realizasse uma pesquisa 

com  os membros de uma organização portuguesa de ES e não apenas sobre  

eles. Nesse sentido, contei a Zé Maria que eu pretendia me mudar para os 

Açores para conduzir a pesquisa durante o tempo que se mostrasse 

necessário. 

Zé concordou que talvez pudesse ser uma boa saída a mudança para os 

Açores, já que ele também não conhecia nenhuma organização com esses 

princípios em Portugal continental. Ele me alertou que já tinha ouvido falar de 

uma organização açoriana que poderia, talvez, possuir alguns dos princípios e 

valores da ES e, portanto, ser parte da investigação: uma associação de 

pescadores intitulada Associação Marítima Açoreana (AMA). Guardei os 

contatos para futura visitação in loco. 

Na tentativa de ampliar a busca por organizações de Economia Solidária 

e encontrar pesquisadores dedicados à temática, entrei em contato com a 

Universidade dos Açores (UAC). Isso se mostrava necessário não apenas para 

conhecer a ES na região, mas, principalmente, por uma questão de respeito. 

Parecia-me salutar que, se eu pretendia ir para os Açores investigar 

determinada temática, seria minimamente respeitoso contatar a universidade 

local para ver se já estavam sendo realizadas (ou haviam sido feitas) pesquisas 

sobre o tema. Se possível fosse somar esforços, por que tentar reinventar a 

roda? 

Após alguns emails enviados para professores da referida UAC, me 

respondeu Maurício Borba, professor na área de Ciências Sociais. Trocamos 

diversos emails sobre a ES e, nessas comunicações eletrônicas, ele me contou 

que já havia trabalhado com a temática nos Açores alguns anos antes, quando 

era funcionário do Instituto de Acção Social (IAS). Maurício salientou que desde 

que se tornou professor da UAC, há quase uma década, não havia mais tido 

contato com organizações deste tipo e, portanto, pouco sabia do atual estado 

dessa outra economia na região. Alertou que, do pouco que conhecia, a ES 
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parecia ser tratada como uma política pública ‘de cima para baixo’ e não como 

um movimento proveniente da iniciativa popular. 

A partir do contato com Maurício Borba, formalizei junto à UAC minhas 

intenções de pesquisar a Economia Solidária nos Açores em um projeto 

intitulado ‘Economia Solidária nos Açores: cartografias estrangeiras’, aprovado 

pela referida universidade. Esta formalização se mostrou necessária para que 

eu pudesse utilizar as instalações da UAC como base logística de pesquisa, 

para além de poder morar na sua Residência Universitária. 

Na altura, já com o firme propósito de me mudar para a ilha de São 

Miguel, e devido à proximidade geográfica, resolvi conversar diretamente com 

Rogério Roque Amaro sobre o assunto. Após algumas tentativas de contatá-lo 

sem sucesso durante o ano de 2008, ele gentilmente me recebeu, em abril de 

2009. 

Nesse bate-papo pude discutir com Rogério a respeito de sua 

elaboração teórica sobre a Economia Solidária e sobre suas experiências com 

a temática nos Açores. Conversamos também sobre a ACEESA e ele, ao saber 

da minha mudança para o referido arquipélago, me convidou a participar da 2ª 

edição do Congresso Internacional de Economia Solidária, a ser realizado na 

mesma ilha em maio de 2009. 

Agradeci o convite e confirmei minha presença. Ele me indicou algumas 

cooperativas ligadas à Economia Solidária para que eu visitasse na ilha de São 

Miguel, tais como a Cooperativa Regional de Economia Solidária dos Açores 

(Cresaçor) e a Celeiro da Terra. Passou-me, também, nomes de algumas 

pessoas que eu poderia contatar para conhecer mais sobre as experiências de 

Economia Solidária desenvolvidas, dentre as quais: Jaime Malta (IAS), Jussara 

(Cresaçor) e Janaína (ACEESA). 

Ainda em abril de 2009, finalmente saí de Lisboa e me mudei para a 

Residência Universitária da UAC, situada em Ponta Delgada, capital da ilha de 

São Miguel, nos Açores. Já no desembarque comecei a buscar no aeroporto 

pistas que pudessem me ajudar na jornada insular.  

Morei por cinco meses ininterruptos nos Açores, durante os quais 

conheci diversas pessoas ligadas, em maior ou menor grau, ao que se dá o 

nome de Economia Solidária no arquipélago e em Portugal.  
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Conversei com professores universitários, funcionários de diversos 

escalões do governo da Região Autônoma dos Açores e trabalhadores de 

diferentes organizações não governamentais (ONGs). Conheci e dialoguei, 

também, com membros de várias organizações, os quais demonstraram 

diferentes entendimentos e vivências dos valores e princípios do que é 

chamado de Economia Solidária. Foi interessante notar que, dentre estas 

organizações, apenas algumas são reconhecidas por determinados atores 

sociais como pertencentes à ES.  

Muitos dos caminhos percorridos na ilha de São Miguel estão narrados, 

com mais detalhes, nos capítulos 5 e 6 desta publicação. Durante os cinco 

meses de residência no meio do oceano Atlântico foi possível mapear algumas 

das interconexões que tangem o ‘mundo’ da Economia Solidária nos Açores.  

Como já ressaltado, eu estava em busca de viver a confiança nas 

relações estabelecidas entre os integrantes de organizações autogestionárias e 

de conhecer e sentir como eles lidam com as marcas deixadas neles ao longo 

da vida, atento aos sentidos e significados adquiridos pela confiança nas 

relações.  

A partir de vivências conjuntas eu queria perceber em que medida a 

confiança poderia ser entendida como importante para a mobilização coletiva 

deles em uma organização autogestionária situada em um país com estreita 

ligação com o Brasil, mas possuidor de contextos sócio-históricos diferentes.  

Poderia ser a confiança, também nesses outros contextos, considerada 

como importante para a mobilização coletiva, para o convívio diário e para a 

consolidação de uma organização pautada pelos valores tidos como 

pressupostos da ES?  

Por fim, em sociedades que buscam as generalizações a qualquer 

preço, eu me questionava sobre que sentidos e significados a confiança 

adquire para membros de uma outra organização autogestionária, em 

outro contexto, em outro lugar . Por fim, a partir da investigação no Brasil e 

em Portugal, em que medida organizações de Economia Solidária 

diferentes se aproximam e se distanciam quando olhadas com foco na 

confiança ? 

Em que medida organizações autogestionárias diferentes, localizadas no 

Brasil e em Portugal, se aproximam e se distanciam quando olhadas com foco 
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na confiança? Que pistas as vivências com essas organizações nos dão para 

compreender a importância desse conceito nas relações interpessoais? Pode 

ser, a confiança, entendida como um conceito-chave para duas organizações 

consideradas como de Economia Solidária, mesmo em países diferentes?  

Foi fundamental conhecer pessoas que, juntas, lutam por outros modos 

de vida a partir de atitudes baseadas em valores e princípios mais amorosos e 

humanos do que aqueles que parecem ser os dominantes hoje. Teve grande 

importância ter tido a oportunidade de conhecer, conviver e trabalhar com os 

membros de uma cooperativa localizada na ilha de São Miguel, e poder 

participar de seus cotidianos, planos, desafios, histórias de vida, sonhos e 

medos.  

Como dito inicialmente, mais que uma síntese em forma de produto, o 

valor deste trabalho reside no seu caráter processual, um processo-tese. 

Convido, portanto, os leitores para que percorram as diversas etapas deste 

trabalho, marcadas por transformações, descobertas, emoções, construções, 

desconstruções e aprendizados, inclusive do próprio autor. O convite sugere 

que se abram às potencialidades de afetação presentes nos episódios aqui 

narrados e seus desdobramentos. Espero, dessa forma, que o trabalho possa 

afetar os leitores de formas diversas, suscitando perguntas, dúvidas, 

questionamentos, inquietações, ações e mudanças, principalmente na direção 

de mundos mais justos, igualitários, solidários e confiantes.  
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INTRODUÇÃO 
 

Construção do problema de pesquisa e objetivos 
Cada vez é maior o número de pessoas que precisam trabalhar mais 

para conseguir os meios necessários para sobreviver. Neste rastro, o trabalho-

emprego e seus valores se expandem progressivamente para todas as esferas 

da vida no planeta: vive-se cada vez mais para trabalhar. 

Administrar uma organização é, na maioria esmagadora dos casos, 

sinônimo de buscar a geração de lucros a qualquer preço. Basta olhar para o 

sem-número de técnicas, ferramentas e modelos de gestão, cujo objetivo maior 

(e único) é o lucro financeiro, tratando todos os demais aspectos da 

organização, da sociedade e do planeta, como meros recursos. 

É curioso notar como esse próprio entendimento da gestão como o uso 

de ferramentas, técnicas e modelos tende a despolitizar seus valores e fins, 

tratando-a como politicamente neutra e supondo que seus objetivos são 

comuns a todas as pessoas. 

Paralelamente, a política é tratada como sinônimo de política partidária, 

e cada vez mais carrega um estigma negativo, ligado muitas vezes à 

corrupção. Assim, ela perde sua característica primeira e originária: ‘político’, 

do grego politikós, diz respeito a tudo aquilo que tem a ver com o que é público 

e, portanto, com a organização da vida em sociedade. 

Nesses contextos, a exploração de muitas pessoas para o benefício de 

poucas, a competição, o entendimento do outro como adversário ou mesmo 

como inimigo e o tratamento da cooperação e das parcerias como meramente 

utilitárias são apenas alguns dos valores construídos e estimulados, embora 

nem sempre de modo claro.  

Impressiona sentir que valores como o individualismo, o desejo de 

vencer a qualquer custo, de dominar e conquistar, bem como a preocupação 

maior com os resultados do que com os meios usados para atingi-los, são 

considerados como ‘naturais’. Progressivamente, sem refletir-se muito sobre 

que consequências podem ensejar, esses valores são apropriados como 

próprios por muitos de nós e virtualmente tratados como necessários para 

aqueles que desejam ‘vencer’. Dito de outro modo, esses valores e princípios 
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são expandidos não apenas para a gestão de empresas, mas para todas as 

áreas da vida. 

As ações, posturas e atitudes que caminham em outras direções, 

guiadas por valores diferentes dos mencionados acima, tendem a ser 

entendidas como ingênuas, românticas, loucas ou até mesmo criminosas. Os 

outros devem servir apenas enquanto ajudarem a potencializar os próprios 

rendimentos e interesses: utilitarismo nas relações. 

É raro perceber estímulos à mobilização coletiva, a formas de 

administração que estimulem valores mais humanos, tais como a cooperação, 

a solidariedade e o igualitarismo. Mas há iniciativas que parecem não ter o 

lucro como objetivo primeiro, dentre as quais algumas associações e 

cooperativas, nomeadas como pertencentes à Economia Solidária (ES). Estas 

organizações coletivas distinguem-se por buscarem valores tais como a 

autogestão, o igualitarismo e a primazia do humano frente a máxima do lucro 

financeiro a qualquer preço. É preciso buscá-las, ouvi-las, vivê-las. 

A partir do convívio com os integrantes de uma associação de catadores 

de lixo em Porto Alegre, Brasil, originada justamente a partir da mobilização 

coletiva de então moradores de rua, pude, durante vários meses, aprender com 

diferentes histórias de vida. Nesse mútuo conhecer-afetar, de diversos 

estranhamentos, aprendizados e afetos, a confiança foi se construindo como 

um tema de importância, parecendo que poderia ser entendida como um 

elemento-chave na mobilização coletiva, organização em forma de associação 

e no consequente cotidiano daquelas pessoas.  

Como bem apontado por Luhmann (1979), a confiança é um dos 

atributos que mais influem nas relações interpessoais. E, em um mundo 

baseado na guerra (Ferreira, 2008) e na competição, a confiança parece ter um 

papel ainda mais importante em organizações coletivas que buscam valores 

como os da ES. 

Não se investiga a respeito de Economia Solidária apenas no contexto 

brasileiro. A partir de revisão bibliográfica sobre o tema, é possível notar que a 

ES já vem sendo discutida com esse nome, no Brasil e em países como França 

e Canadá, desde meados da década de 1990. E, de alguns anos pra cá tem se 

falado também em Economia Solidária em Portugal, e não mais tanto em 
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Economia Social, ainda que este último conceito esteja presente na 

Constituição da República Portuguesa. 

Para minha surpresa, nenhuma das publicações portuguesas (Amaro, 

2005; Amaro e Madelino, 2006; Cunha, 2005; Governo dos Açores, 2005; 

2007) encontradas sobre Economia Solidária em Portugal retratavam 

experiências desenvolvidas por associações e/ou cooperativas em solo 

português. Mostrava-se necessário, então, conhecer experiências portuguesas 

desta outra economia. 

Também não encontrei pesquisas dedicadas ao estudo da confiança no 

âmbito desta outra economia. A confiança não faz parte, como valor-chave ou 

como princípio, das teorizações a respeito da Economia Solidária no Brasil. 

Não obstante, as teorias sobre o conceito da confiança foram elaboradas a 

partir de outros contextos e tipos de organizações, diferentes das associações 

e cooperativas consideradas como de Economia Solidária. 

E se, por um lado, existem aportes teóricos sobre a confiança entre 

membros de organizações privadas, o mesmo não pode ser afirmado a 

respeito de estudos dentro de organizações de Economia Solidária, nem no 

Brasil, nem em Portugal. Nesse sentido, mostrava-se relevante e urgente o 

desenvolvimento de pesquisas que aprofundassem a confiança na visão dos 

integrantes de associações e cooperativas, sob a pena de ‘enquadrar’ os 

sentidos do conceito nessas organizações a partir de referenciais elaborados 

em outros contextos. 

Apresentavam-se, então, diversos problemas e mais perguntas do que 

respostas: qual importância da confiança para a formação e posterior 

institucionalização de um coletivo com as características da Economia 

Solidária? Que sentidos1 a confiança adquire nas relações diárias entre essas 

pessoas? Como a confiança se manifesta, se constrói e desconstrói nas 

                                                           
1 Adoto uma noção de sent ido inspirada em Gi l les Deleuze (1992: 161-162),  
para quem o sent ido de uma propos ição é o interesse que e la apresenta,  a 
novidade que e la traz. O sent ido, na ex tensão deste trabalho, não se refere 
ao cer to ou ao errado,  nem a uma ident idade referente a um signif icado 
estanque. Em contrapar t ida, e le d iz respei to às sensações que uma 
propos ição pode susc itar  em circunstânc ias  diferentes e às d iversas formas 
de l idar com elas . Dito de outra maneira, o sent ido tem, aqui ,  a ver com as 
maneiras pelas quais as propos ições afetam e constroem modos de 
ex istênc ia.  
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relações cotidianas? O que ela suscita? Como os integrantes dessas 

organizações lidam com as marcas produzidas pelo viver? 

E, ao pensar em dois contextos tão diferentes como o português e o 

brasileiro, como duas organizações diferentes de ES - uma no Brasil e outra 

em Portugal - se aproximam e se distanciam sob a ótica da confiança?  

O primeiro problema de pesquisa se constrói como justamente encontrar 

em Portugal uma organização portuguesa que possa ser considerada, com 

base nos valores da Economia Solidária, como pertencente a esta outra 

economia. Só a partir daí é que se pode buscar, então, investigar sobre a 

confiança neste contexto.  

Portanto, o trabalho que aqui se introduz tem como objetivo geral  

analisar as aproximações e distanciamentos entre duas organizações de 

Economia Solidária – uma no Brasil e outra em Portugal – sob a ótica da 

confiança. 

Para dar conta desse objetivo geral, tendo em vista que já existia 

contato com uma organização brasileira de ES, este estudo tem como 

objetivos específicos : 

a) Identificar e conhecer uma organização de Economia Solidária em 

Portugal; 

b) Investigar, nas relações cotidianas entre os integrantes das 

organizações no Brasil e em Portugal, como lidam com as marcas 

produzidas pelo viver, ou seja, como a confiança se manifesta, se 

constrói e se desconstrói, bem como que sentidos ela adquire e o 

que suscita. 

Procuro situar esta tese como parte de uma realidade complexa como a 

contemporânea, sem a preocupação de aprisioná-la dentro barreiras 

disciplinares rígidas. Para tanto, considero relevante expor, desde o início 

deste trabalho, algumas brevíssimas reflexões sobre a concepção de ciência 

adotada neste trabalho, bem como a respeito das políticas - inclusive 

metodológicas - que o norteiam.  

Nesse sentido, abordo a seguir uma breve discussão a respeito do 

conhecimento e da ciência. Passeio pelas origens históricas e de diversas 

modalidades de ciência, abordando também as Ciências Humanas e Sociais 

(CHS). Neste ponto, dialogo com dois métodos bastante usados nas CHS, 
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etnografia e pesquisa-ação, analisando suas características e contrastando-as 

com os objetivos deste trabalho, já abordados anteriormente. Por fim, reflito a 

respeito de uma necessária postura/política de pesquisa que não dissocie a 

ciência de uma ética, estética e política, concluindo com a apresentação do 

método cartográfico e o resumo e ordem dos capítulos desta tese. 

 

O que chamamos de ciência? 
Voltar às supostas origens da filosofia dita ocidental é de extrema 

importância para refletir a respeito de temas como conhecimento e ciência, tal 

como me proponho neste momento do trabalho. 

No período compreendido entre os séculos XII e V a. C., também 

chamado de período pré-socrático, Parmênides versou a respeito da exigência 

de identidade na célebre frase atribuída a ele: “o ser é, o não ser não é” (Souza 

Filho, 1998). Em sua concepção, pensar o ser como algo diferente do que 

idêntico a si mesmo seria um erro, já que contrariaria a imobilidade e a 

invariabilidade da lógica e da realidade. 

Já para Heráclito tudo seria movimento e, portanto, nada poderia ser 

idêntico a si. É bem conhecida a sua frase “ninguém pode banhar-se duas 

vezes no mesmo rio” (Souza Filho, 1999b), pela qual se referia ao fluxo 

contínuo do que chamamos realidade, incompatível com qualquer nível de 

permanência. 

Ao considerar-se que nada é permanente e que tudo desaparece em um 

contínuo processo de tornar-se outra coisa, como designar alguma coisa? O 

que está em jogo é o conhecimento da realidade e a possibilidade de uma 

experiência do mundo (Leopoldo e Silva, 2009: 8). 

Platão pode ser considerado como o nome mais importante no que se 

refere ao início da filosofia ocidental. Ele era um ateniense do século IV a. C., 

decepcionado com sua cidade. Sua obra, ao mesmo tempo em que define o 

que é a filosofia, define também a razão. Como apontado por Marilena Chauí 

(2002: 225), foi a filosofia de Platão que estabeleceu, pela primeira vez no 

ocidente, os critérios da racionalidade. 

As especulações quanto ao conhecimento e sua forma de aquisição 

vieram a ser notórias a partir de Platão. Uma das interpretações predominantes 

de sua obra diz respeito ao dualismo platônico, isto é, à instauração de “dois 
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mundos” (Leopoldo e Silva, 2009: 9): o das formas, mundo sensível, lugar das 

aparências instáveis, e o mundo das ideias, inteligível, lugar das essências 

eternas e imutáveis.  

Platão foi discípulo de Sócrates e acreditava ser impossível obter o 

verdadeiro conhecimento no plano das sensações. Chauí (2002) ainda lembra 

da afirmação socrática de que o bem mais precioso do ser humano é a sua 

alma racional, graças à qual pode ser justo e praticar a virtude.  

O pensamento de Platão considera que existem formas ideais ou 

essências de todas as coisas sensíveis. Em outras palavras, para cada coisa 

existente há, “no mundo das ideias” (Silva, 2009: 42), um modelo eterno 

daquilo que é captado pelos sentidos. 

É possível perceber influências da matemática, principalmente dos 

pitagóricos, na filosofia platônica, em especial no sentido da aplicação das 

formas. Souza Filho (1998: 56) relata a inscrição, no pórtico da Academia de 

Platão, da seguinte frase: “Que ninguém entre se não souber geometria”. Para 

Platão, assim como existem as formas matemáticas universalmente aplicáveis, 

também existem ideias ou valores, igualmente universais. 

Rech (2005: 32) faz uma interessante análise ao considerar que Platão 

abriu uma página da filosofia que jamais se fechou: a busca do pensamento 

verdadeiro pela introspecção, na interioridade, no a priori, devido a uma 

desconfiança com relação a tudo que tem origem na percepção dos sentidos. 

Mas Platão não estava sozinho em sua época. Enquanto Atenas enfrentava 

grave crise democrática, ele tinha os sofistas como culpados pela crise, devido 

a considerar suas concepções de educação como perversas, fundadas apenas 

nos desejos e interesses dos indivíduos. 

Por sua vez, os sofistas afirmavam que nem todo individualismo 

conduziria ao egoísmo, mas que, ao contrário, o interesse individual seria 

conduzido para a busca de uma coerência na vida social, atingida justamente 

pela construção de consensos. Isso poderia explicar a importância da oratória, 

da palavra e do discurso na educação dos sofistas. Estes não seguiam 

nenhuma teoria e muito menos um sistema filosófico (Rech, 2005: 35), para 

além de buscarem a total autonomia do ser humano. O homem não possuiria 

mais, fora de si, qualquer referência ou garantia de verdade. Não haveria nem 
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ciência nem conhecimento verdadeiro, mas um fluir de opiniões em constante 

mutação. 

 Platão criticava os sofistas considerando que lhes faltava consistência 

intelectual, para além de julgá-los como os grandes responsáveis pela 

produção da ignorância, da injustiça e da violência. Para Platão, a segurança e 

a estabilidade podiam ser consideradas como características necessárias e 

fundamentais a qualquer pensamento, motivo pelo qual, em seu entender, não 

se poderia permanecer em um patamar no qual se tratasse como verdadeiro o 

pensamento relativista dos sofistas. 

Contra a subjetividade e a relatividade, Platão ‘ressuscitou’ Sócrates no 

embate com os sofistas, estabelecendo princípios universais para direcionar a 

vida, tanto nas esferas individual e privada quanto no exercício de suas 

atividades públicas. Não é exagerado afirmar, portanto, que a busca de valores 

universais definia o caminho platônico para se chegar ao conhecimento. 

O caminho para esse conhecimento verdadeiro estaria na superação da 

retórica pela lógica, dando fim aos conflitos de opinião: uma busca do valor 

universal, fundado exclusivamente na razão humana, em um esforço espiritual 

que purificaria a alma no rumo do conhecimento da essência, do conhecimento 

puro. A busca do Justo, do Belo e do Bem são exemplos que mostram que 

toda a filosofia platônica convergiu, em grande medida, para ideias que se 

revestissem de caráter universal e que servissem de referência ao agir 

humano. 

Segundo Chauí (2002: 284), Platão inaugurou, no pensamento ocidental, 

a ideia da razão como ciência . Na concepção de Martins (1999: 88-89), 

Platão foi o primeiro a considerar a vida como perigosa e a desejar uma ordem 

que a cristalizasse, dominasse e controlasse. E esse domínio somente poderia 

ser conseguido a partir daquilo que levasse ao mundo do controle : a razão, a 

qual necessitaria se impor sobre a carne, o corpo, a matéria, a natureza, os 

sentidos, bem como sobre os entes e povos que não a tivessem. Ele 

menosprezaria, portanto, o corpo, a matéria e os sentidos, valorizando um 

mundo moral, racional, idealizado. 

É interessante trazer os apontamentos de Silva (2009: 41), para quem a 

nota caracterizadora da razão é o conhecimento. O termo ‘conhecimento’ tem 

origem no latim cognoscere, ou seja, procurar saber, conhecer (Harper, 2001). 
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Consiste na “apropriação intelectual de determinado campo empírico ou ideal 

de dados, tendo em vista dominá-los e utilizá-los” (Japiassú e Souza Filho, 

2006). 

A ideia central é a de que a razão (ou seus correlatos: o entendimento, o 

intelecto, a mente, etc.) se encontra acima da natureza, fora desta, separável 

do mundo que ela observa e manipula: mundo pronto, estável, déjà-là, à 

espera de contemplação e observação. Ou seja, existiriam dados . 

Foi a partir da contribuição de Sócrates e de Platão, portanto, que se 

construiu o que chamo, neste trabalho, de racionalismo metafísico socrático-

platônico , apoiado em divisões dicotômicas do mundo (formas/ideias, 

bem/mal, sensível/inteligível, aparências/essências, entre outras), que não 

eram realizadas pelos pré-socráticos.  

Aristóteles, outro filósofo de grande importância e discípulo de Platão, 

por sua vez, possuía entendimento diferente. Para ele, o verdadeiro 

conhecimento só seria atingido quando as causas do ser fossem enunciadas, 

visto que só seria possível conhecer algo quando se soubesse o seu porquê. 

Todo ser possuiria quatro causas (Leopoldo e Silva, 2009: 8): material - que 

consistiria em dizer do que o evento é formado -, formal - aquela que diria a 

forma como o evento se dá -, eficiente - conceituada como o porquê de algo ter 

acontecido - e, por sua vez, a causa final, que explicaria para quê algo 

aconteceria. 

Aristóteles não foi, como Platão, o filósofo da dicotomia metafísica pela 

qual são concebidos dois mundos hierarquizados. Ele procurou distinguir, na 

mesma realidade, os elementos que se referem ao conteúdo sensível e 

aqueles que, do ponto de vista inteligível, têm a função de ordenar a 

multiplicidade para que ela ganhe coerência e sentido para encontrar-se, aí 

mesmo, a verdade (Leopoldo e Silva, 2009: 9). 

O raciocínio lógico serviria para Aristóteles somente como garantia da 

correta apreensão dos universais, isto é, para assegurar que a matéria e os 

sentidos não causaram enganos nesta operação intelectual. De acordo com o 

entendimento de Martins (1999: 85) a respeito do pensamento aristotélico, as 

essências definiriam a universalidade das coisas e se encontrariam 

incorporadas na matéria. Ou seja, enquanto para Platão as essências estariam 

em um mundo à parte, servindo apenas de modelo exterior para as coisas, 
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para Aristóteles elas se encontrariam encarnadas na matéria. Mas ambos 

consideravam que as ‘coisas’ possuíam essências e buscavam-nas. 

A Gnoseologia (do grego gnosis: conhecimento, e logos: teoria, ciência) 

se preocupa em estudar a origem, a natureza o valor e os limites da faculdade 

de conhecer. Como ramo autônomo, a Gnoseologia não existia nem na 

Antiguidade nem na Idade Média, apesar das teses propostas por Platão e 

Aristóteles. A disciplina da Teoria do Conhecimento só passou a existir, de fato, 

em 1690 com a obra de John Locke, intitulada An essay concerning human 

understanding. Portanto, o ideário do que é considerado ciência é fruto de uma 

visão de mundo datada, que encontra seus primórdios na metafísica socrático-

platônica.  

 É importante ressaltar que os pressupostos de Sócrates, Platão e 

Aristóteles não passaram o tempo sem receber críticas. Uma das correntes 

críticas frente a estes posicionamentos foi a dos céticos.  

 Os argumentos céticos problematizaram a tese de que a realidade existe 

de modo determinado, independente do nosso conhecimento, e de que esta 

realidade pode ser conhecida tal como ela é (Souza Filho, 1999a : 11-12). Eles 

também questionaram as noções de verdade e certeza. 

A crítica dos céticos era voltada principalmente contra o apelo aos 

poderes do intelecto - desde a luz natural até a iluminação divina - como 

garantia de conhecer o real tal como este é e apreender seus princípios, de 

penetrar em sua essência , pressuposto combatido pelos céticos (Souza Filho, 

1999a: 2, grifo meu).  

Os céticos provavelmente foram os primeiros na filosofia antiga a 

questionar a definição de ciência como tendo por objetivo o conhecimento das 

causas, a partir da ideia de que não podemos ser causa do real, mas apenas 

de nossas próprias representações. Ao rejeitarem o apelo à intuição como 

capaz de produzir evidências, os céticos admitiram que nosso conhecimento 

fosse sempre parcial e limitado (Souza Filho, 1999a: 14), embora, ainda assim, 

devesse ser considerado como conhecimento.  

Ainda que não se pudesse ter um conhecimento absoluto, evidente e 

definitivo sobre a totalidade do real, para os céticos poderia se fazer ciência se 

fosse redefinida a concepção de conhecimento científico, separando-o da 
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metafísica socrático-platônica e renunciando-se ao conhecimento das 

essências e dos ‘primeiros princípios’. 

 A concepção de que conhecemos aquilo que criamos, isto é, de que o 

conhecimento se manifesta e se concretiza no ato de criar ou fazer algo, opõe-

se à ideia da contemplação de verdades eternas e imutáveis, independentes do 

intelecto humano e às quais este ganha acesso através de uma faculdade 

privilegiada, tal como o pensamento intuitivo. Entretanto, o pensamento intuitivo 

e a doutrina da iluminação (da luz da razão) a ele associada possuem uma 

longa tradição e uma grande influência na formação da filosofia ocidental.  

A doutrina da iluminação, segundo a qual um poder de caráter 

transcendente, representado pela metáfora da luz, torna possível o 

conhecimento e o entendimento da realidade foi um dos principais elos entre a 

tradição judaico-cristã e a cultura helenística, de cujos desdobramentos 

derivou-se a filosofia cristã medieval, sobretudo de inspiração agostiniana, ou, 

mais genericamente, neoplatônica (Souza Filho, 1999b).  

Durante o pensamento medieval foram construídos contextos em que 

essa doutrina se estabeleceu como solução para o problema do conhecimento, 

mantendo que a mente humana possuía em seu interior uma capacidade de 

‘ver’ a essência das coisas, tornada possível pela origem, em última instância 

divina, dessa visão. Este contexto serviu de ponto de partida para a regra da fé 

de Lutero (mais na linha fideísta2) e para a epistemologia cartesiana (mais na 

linha racionalista3), de acordo com Souza Filho (1999a: 8).  

As religiões tiveram enorme influência em assuntos ligados ao 

conhecimento durante grandes épocas e continuam tendo até os dias atuais. 

Podendo ser compreendida dentro da linha fideísta, a teoria agostiniana 

(Agostinho, 1936) procurou mostrar que nosso conhecimento do real só seria 

possível na medida em que nossa mente possuísse uma centelha do fogo 

                                                           
2 dentro da qual deve-se conf iar  na exper iênc ia da fé e cuja verdadeira 
c iênc ia é a c iênc ia de Deus. Esta pos ição remete a Nicolau de Cusa e Pico 
del la Mirandola, bem como a Lutero e seu apelo à fé.  Enquanto os cató l icos 
apelavam à autor idade e à tradição milenar da Igreja, Lutero apelava à 
consc iência ind ividual e à regra da fé como cr i tér io  de val idade e 
autent ic idade da in terpretação da palavra de Deus (Souza F i lho, 1999:  4-5) .  
3 cujo pr inc ipal nome é Descartes. Visava negar os quest ionamentos cét icos e 
inst i tu ir  uma teor ia do conhec imento racional ,  contra a af irmação cét ica dos 
l im ites do conhec imento humano. A in tuição in te lectual ser ia o pr inc ipal meio 
de acesso à verdade.  
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divino, pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de deus 

(Souza Filho, 1999a: 7).  

 

 

Uma ciência moderna 
Foi a partir do século XVI, principalmente com a corrente racionalista 

mencionada, que se viu o advento da ciência na sua forma considerada 

moderna, principalmente devido à influência de homens como Copérnico, 

Newton e Galileu. Para eles, a razão se colocava à frente da religião como 

forma de regular e dominar a vida e a sociedade. O deus platônico, aristotélico 

e medieval refletia um desejo supostamente humano de segurança e de 

controle  dos imprevistos. 

Em 1543 Copérnico defendeu o sistema heliocêntrico, baseado em 

cálculos, segundo uma inspiração pitagórico-platônica que considerava a 

matemática como a linguagem apropriada para se obter a verdade acerca da 

natureza.  

Giordano Bruno (1548-1600), padre dominicano e cosmólogo 

copernicano, contestou em seus livros os dogmas escolástico-aristotélicos, 

tendo por isso sido queimado nas fogueiras da Inquisição, em 1600.  

René Descartes (1596-1650), cerca de dois mil anos depois de Platão, 

considerou que as ideias claras eram as que não se deixavam misturar aos 

sentidos, pois o corpo seria a fonte da confusão e obscuridade das ideias. Ele 

desenvolveu a história de uma razão considerada separada do corpo da 

natureza, assim como de seu próprio corpo, desejada pelo intelecto e assim 

idealizada por ele. 

Descartes, um dos grandes vultos do pensamento racionalista, afirmou 

em seu livro O Discurso do Método (Descartes, 1649), que o homem, por ser 

um ‘animal racional’, possuiria a faculdade de bem julgar e de discernir o certo 

do errado. Todavia, como nem todos utilizariam de maneira ‘correta’ a razão, 

daí surgiria a necessidade de um método, ou seja, um caminho que levasse de 

maneira segura à aquisição da verdade.  

Com isso, ele propôs um método universal que sintetizou os princípios 

do reducionismo, do mecanicismo e do racionalismo: ao considerar o corpo 

como uma máquina e a razão como separada deste, seria possível objetivar a 
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natureza-objeto em oposição a um ego-sujeito (Martins, 1999: 86), o qual então 

a ordenaria, dominaria e manipularia, dividindo-a em quantas partes fosse 

possível. 

A ideia de que para se conhecer melhor seria preciso dividir se tornou 

uma regra do método científico decorrente da concepção cartesiana. 

Decompondo-se a realidade seria possível entender melhor suas partes, 

isoladamente mais simples, para depois recompor o todo. Esta concepção foi 

construída com base no pressuposto de que o mundo seria estável e ordenado. 

O ego cogito cartesiano (“penso, logo existo”), reproduzindo em grande 

parte a metafísica socrático-platônica, criou o dualismo sujeito-objeto, 

colocando o primeiro como possuidor de uma verdade universal a respeito do 

segundo. Assim, a filosofia ocidental (eurocêntrica) assumiu o papel de sujeito 

possuidor de uma consciência universal fundamentada na ideia de pensamento 

científico (Alcadipani e Rosa, 2010: 375).  

Como desdobramento disso, Dussel (1994) argumenta que, antes 

mesmo de Descartes criar o ego cogito, a expansão colonial europeia, 

deflagrada a partir de 1492, havia criado o ego conquistus (“conquisto, logo 

existo”). Ou seja, a arrogância do pensamento científico ocidental de se colocar 

no lugar de um deus, como sujeito possuidor de uma verdade universal, foi 

precedida pelas condições históricas, políticas, econômicas e sociais geradas 

pela colonização do mundo não ocidental. 

 Não é exagerado ressaltar que todo conhecimento produzido é sempre 

situado, pois falamos sempre de algum lugar nas relações de poder, uma vez 

que ocupamos ao mesmo tempo um lugar epistêmico e um lugar social 

(Mignolo, 2002). Entretanto, na perspectiva ocidental eurocêntrica acima 

mencionada, de base cartesiana e inspirada na metafísica socrático-platônica, 

prevalece o ‘ego’ não situado, escondido atrás da enunciação sem nome e sem 

rosto, em busca do conhecimento dos universais, dos dados, da verdade. Ao 

desvincular o lugar epistêmico do lugar social (Alcadipani e Rosa, 2010: 375), a 

figura do sujeito universal fica preservada, garantindo assim sua suposta 

neutralidade.  

Um dos elementos mais importantes do método cartesiano foi a 

aplicação sem precedentes da análise. Como afirma Demo (1995), foi a análise 

que tornou possível, por exemplo, o conhecimento controlado .  
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A análise seria a demonstração da racionalidade por parte de um sujeito 

com discurso coerente e consistente sobre  um objeto, colocando o desafio da 

objetividade. A análise permitiria, assim, definir, apontar ideias claras, conceitos 

delimitados e teorias supostamente transparentes, o que foi fundamental no 

desenvolvimento de alguns aspectos da sociedade ocidental.  

E, de acordo com essa proposta cartesiana, o formalismo metodológico 

sustenta-se na neutralidade/objetividade, com forte mitificação da 

racionalidade. Os humanos tornam-se seres basicamente racionais, que usam 

sua capacidade unida a uma cuidadosa observação ‘do mundo exterior’, para a 

produção de um conhecimento considerado científico e para o consequente 

domínio da natureza, tendo como meta abordar a natureza essencial das 

‘coisas’, a partir da noção de verdade. 

A era moderna é caracterizada, em sua acepção dominante, entre outras 

coisas, por uma transição do domínio da tradição - marcada pelo hábito e pelos 

costumes - para o domínio do conhecimento racional. Entretanto é importante 

ressaltar, a partir das origens da filosofia ocidental aqui abordadas, a ligação 

entre os pressupostos da era moderna e aqueles da metafísica socrático-

platônica. Vale lembrar que, conforme Veiga-Neto (2002), o paradigma da 

ciência moderna encontra-se calcado na razão, na consciência, no sujeito 

soberano, no progresso e na totalidade do mundo.  

Ou seja, a ciência moderna surgiu de uma dupla exigência: da 

necessidade de experimentação, rompendo assim com a ciência medieval e, 

ao mesmo tempo, essa experimentação é exigida em nome de um princípio 

oriundo tanto do platonismo quanto do aristotelismo: a busca dos universais.  

A crença em um princípio fundamental, que Sócrates e Platão 

formularam como o bem, e o cristianismo como deus (Nietzsche, 2001), 

transposta para o domínio da ciência, fundamenta a crença em um mundo 

metafísico e em uma verdade incondicionada. Dessa linha resulta, segundo 

Nietzsche (2005), uma indelével moralização da ciência, que então abandona 

sua justificativa inicial - a busca do conhecimento - e passa a almejar uma 

verdade definitiva e estável, o que determina seu atuar segundo pressupostos 

morais restritivos. 

Nietzsche  (2005) adota o ponto de vista de que aquilo que caracteriza a 

cientificidade é seu procedimento metodológico, e não a posse da verdade. Ele 
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recusa a existência de um único método possível para a ciência. Para ele, a 

ciência está separada da posse da verdade e não possui parâmetros 

restritivos, já que o estabelecimento de critérios e parâmetros com vistas à 

determinação de seus interesses, metas e contornos são procedimentos 

morais  e não científicos. Nietzsche apoia-se na ideia que a subordinação do 

conhecimento à moral vem do realismo moral, originado desde Sócrates e 

Platão e da crença de que o conhecimento correto advém de ações (e 

métodos) corretas. 

Como afirma Santos (2005), segundo a mecânica newtoniana, o mundo 

da matéria é uma máquina cujas operações são determinadas exatamente por 

meio de leis físicas e matemáticas, “um mundo estático e eterno a flutuar num 

espaço vazio, um mundo que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por 

via da sua decomposição nos elementos que o constituem”. 

A influência do desenvolvimento da física foi tão grande na humanidade 

que diversas outras áreas do conhecimento ainda buscam obter a mesma 

credibilidade que esta chamada ciência natural. Em geral, isto é feito a partir da 

busca incessante pelo que se acredita ser o ‘método empírico’ da física. Este 

método científico  consistiria na coleta de dados , livre de preconceitos, por 

meio de cuidadosa observação e experimentação, seguida da consequente 

derivação de leis e teorias por algum tipo de procedimento lógico. 

Entretanto, existe um problema que diz respeito à impossibilidade de 

uma inferência livre de preconceitos. Mesmo a observação mais simples 

depende de experiências anteriores. A compreensão do que são ‘objetos’ ou 

‘dados’ só é possível porque há um conjunto de experiências vividas 

anteriormente. 

Não foi por acaso que os empiristas (do grego empeiria, experiência 

sensorial) chegaram de modo distinto dos racionalistas às suas conclusões. 

Apesar de não serem homogêneas as teses dessa corrente, de modo geral, 

para seus autores a mente pode ser considerada um receptor de tudo aquilo 

que é captado mediante os sentidos: nada vem à mente sem ter passado pelos 

sentidos. 

Francis Bacon (1561-1626) propôs a união da razão e da experiência, 

inaugurando o método indutivo-experimental, visando à descoberta das formas 
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e de ‘movimentos ocultos’ que estariam na origem das propriedades de base 

ou da natureza das coisas.  

Os empiristas ingleses do século XVII questionavam a possibilidade da 

metafísica: a forma ou método de se obter a verdade consistiria na indução, ou 

seja, na generalização a partir de uma experiência com características 

constantes. No entanto, este pensamento foi refutado pelo mais radical dos 

empiristas: David Hume.  

Hume pode ser considerado como um dos que negaram totalmente a 

possibilidade da metafísica. Ele afirmava ser a causalidade nada mais que um 

hábito adquirido pelas nossas mentes, o que levaria à convicção que os 

fenômenos possuiriam essa propriedade de constância.  

Desde a época de Platão, ainda outros pensadores negaram a 

metafísica dicotômica de inspiração socrático-platônica e compreenderam o 

corpo e a alma corno uma única coisa, tais como Heráclito, Espinosa (1632-

1677) e Nietzsche (1844-1900).  

Nem a prevalência do biológico sobre o cultural, nem a do social sobre o 

orgânico. Espinosa, contemporâneo de Descartes, explicitou, contrariamente à 

concepção cartesiana (de inspiração socrático-platônica, como já mencionado), 

a compreensão do real como único. A mente não poderia destacar-se do corpo, 

excluir-se da natureza material, corpórea, para dizer-lhe ou ditar-lhe a verdade, 

como um sujeito observaria um objeto em uma relação neutra e de total 

exterioridade (Martins, 1999: 99). 

Na concepção de Espinosa, a linguagem, a ciência e os discursos 

seriam apenas suportes (Martins, 1996: 35) de compreensão do sentido, o que 

se daria a cada instante na vida. Não mais reduções, representações ou 

substituições da vida real. O sentido, o objeto em movimento, vivenciável, 

sensível, relacional, não se confundiria com o suporte; o suporte faria 

compreendê-lo, não sendo mais considerado como descritor de sua suposta 

essência. Ou seja, o mundo do suporte e o mundo sensível seriam aceitos 

como um só (Martins, 1999). Espinosa já propunha isso desde o século XVII. 

Já Nietzsche, cerca de duzentos anos depois de Espinosa, elaborou sua 

crítica à metafísica ocidental com base no questionamento da existência de 

uma realidade subjacente e estável (Barros, 2008: 63). 
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A predicação do ‘objeto’ dá-se de acordo com o interesse de nossas 

considerações (Nietzsche, 2005), sendo a percepção sensorial a base dos 

juízos e do conhecimento humano sobre as coisas (Zichy, 2002: 39, citado por 

Barros, 2008). Uma perspectiva científica que despreza este caráter é falha, 

devido a seu desconhecimento do homem, e, precisamente por isso, ineficaz, 

não científica e, portanto, contraditória, se compreendida no contexto da cultura 

ocidental em seu anseio pela verdade (Barros, 2008: 67). Aspirar à verdades 

definitivas por meio das faculdades cognitivas seria, para Nietzsche, falta de 

rigor científico. 

Nietzsche (2001) criticava a superestimação da consciência no processo 

de conhecer. Para ele, a pretensão de considerar a consciência e a 

racionalidade como fontes únicas de uma possível verdade acabou por 

circunscrever a interpretação do saber em um mobilizar formal de conceitos 

vazios.  

Segundo Nietzsche (2001), os princípios mobilizados pelo racionalismo 

metafísico foram determinantes para o distanciamento do mundo e para a 

superficialidade científica da metafísica. Ele viu um processo de moralização da 

cultura, identificado por ele como responsável pela supremacia da perspectiva 

universalizante da metafísica e da ciência no Ocidente a partir de Sócrates. 

Em outras palavras, o que Nietzsche visava com a crítica tanto do 

racionalismo metafísico quanto do universalismo moral cristão era, 

fundamentalmente, denunciar o processo histórico de falsificação e negação da 

efetividade tal qual ela se apresenta na metafísica em favor de perspectivas 

moralizantes e sem caráter científico pleno (Nietzsche, 2005).  

Desse modo, para Nietzsche, contrariamente à interpretação cartesiana, 

a consciência (cogito) deixa de ser uma certeza imediata e de poder apreender 

de maneira direta e neutra os objetos a ela exteriores. Quanto à aspiração 

científica ocidental, o problema então consistiria em atribuir-lhe atribuído um 

valor superior, devido ao fato de ser com base nela que o homem mostraria o 

seu agir como ser racional. 

Não parece mera coincidência que a aplicação do termo ‘científico’, 

oferecida pelo senso comum, em geral, implique um grau superior de 

confiabilidade a uma afirmação qualquer (Bertucci, 2010: 10). 
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A arqueologia do graduado em Filosofia e Psicologia Michel Foucault 

(2007) é uma crítica à própria ideia de racionalidade, chegando ao ponto de 

abandonar a ‘cientificidade’ e o próprio conceito de ciência (trocado pelo de 

‘saber’). Ele (Foucault, 2007) chamou atenção para o fato de que o que está 

em questão, quando se fala da vida, são os corpos reais, considerados não 

apenas enquanto organismos - muito menos objetivados e normatizados por 

uma racionalidade científica redutora -, mas enquanto indivíduos relacionais, 

simbólicos, históricos e políticos. 

O estudo de Foucault (2007) denuncia que, no momento em que a 

ciência acreditava estar sendo o mais científica e objetiva possível, ela estava 

cega justamente pela confiança em seu próprio ‘progresso’, em sua própria 

história, estabelecendo uma construção tão mais perversa e mitificadora (e, 

portanto, não científica) quanto se acreditava mais neutra e natural e se 

naturalizava como algo objetivo, concreto, real, neutro ou, em uma palavra, 

científico. 

Como bem apontado por Bertucci (2010), o método se tornou um 

artifício de controle do conhecimento e não do seu desenvolvimento . 

Quando se diz o que é ciência, está se apontando também o que deve ser 

ciência, segundo um conjunto de valores e normas considerados importantes 

no campo acadêmico, socialmente construído. Em outras palavras, a 

demarcação entre o conhecimento científico e não científico é 

fundamentalmente normativa (Bertucci, 2010: 19), moral (Nietzsche, 2001). 

Todo critério de cientificidade reflete o desejo humano de contar como 

científico - ou como válido - apenas o que transmita uma apaziguadora 

aparência de certeza e inquestionabilidade (Martins, 1999: 102), ou seja, valor 

de verdade universal . 

Ademais, se o método com o qual o conhecimento científico se 

desenvolve obedece a um conjunto de normas, socialmente construídas e, 

consequentemente, historicamente mutáveis, há relações entre os resultados 

do conhecimento científico e o contexto no qual ele é desenvolvido.  

As ideias de neutralidade e objetividade do conhecimento, ao 

burocratizarem a ciência, rompem (apenas aparentemente) com qualquer 

elemento de subjetividade no fazer científico que conecte o homem 

diretamente a uma visão de si e do mundo. Isso carrega uma separação 
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entre o ‘eu’ e o ‘mundo’, na qual o último está lá à espera de ser 

conhecido e desvendado pelo primeiro.  Afinal, conhecer e definir o mundo é, 

também, conhecer e definir a si mesmo, e analisar significa também 

interpretar e ressignificar o mundo  (Bertucci, 2010: 20, grifo meu). Ter essa 

consciência permite evitar a ilusão da objetividade da ciência, assim como 

redirecionar as críticas, muitas vezes, para nós mesmos. 

 

 

Ciências Humanas e Sociais 
 O surgimento e a ascensão das chamadas Ciências Humanas e Sociais 

se inserem em contextos marcados por abordagens traduzidas por meio de 

experimentos, com o intuito de compreender a realidade (Romagnoli, 2009: 

166). As bases são observar, analisar, compreender e concluir . 

O pensamento positivista, do qual Comte (1856; 1899) é reconhecido 

como um dos principais representantes, se baseou na ruptura entre o sujeito e 

o objeto, possibilitando a apropriação de modelos e métodos das Ciências 

Naturais como garantia e critério da verdade do conhecer. A verdade do objeto 

estaria assegurada pela fiel e comprovada apreensão empírica, pela 

possibilidade de repetição, refutação e experimentação, descrição do objeto em 

sua representação, forma de manifestação imediata ou aparência. Tanto mais 

verdadeiro seria o seu conhecimento quanto mais fossem fiéis sua descrição e 

representação, de maneira que qualquer sujeito poderia comprovar a sua 

verdade, desde que garantidos os mesmos procedimentos e regras de 

conhecer (Miranda e Resende, 2006: 513). 

Boaventura de Souza Santos (2005) nota duas tendências diferentes em 

relação às ciências do homem: a primeira busca aplicar às Ciências Sociais os 

princípios das chamadas Ciências Naturais, a partir do exemplo aparentemente 

bem sucedido da Física. A segunda reivindica às Ciências Sociais um estatuto 

metodológico e epistemológico próprio. Ambas seriam limitadas, já que, ainda 

segundo Santos (2005), a primeira falharia ao não compreender o próprio 

desenvolvimento metodológico da Física para poder aplicá-lo, e a segunda 

porque dividiria artificialmente o mundo social e o mundo natural, criando uma 

barreira para compreender sua interdependência. 
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A partir da segunda metade do século XX, começaram a ser mais 

desenvolvidas pesquisas consideradas qualitativas, as quais visavam o 

aprofundamento no mundo dos significados das ações e das relações 

humanas. Surgiu, nesse momento histórico, a distinção entre pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa (Smith, 1994).  

 Embora revolucionárias em relação às pesquisas quantitativas e 

experimentais, muitas modalidades de pesquisa qualitativa ainda se 

amparavam (e o fazem até hoje) no paradigma moderno de ciência.  

 Se nas Ciências Naturais são feitos experimentos para alcançar as 

‘verdades do mundo’, no âmbito das Ciências Humanas e Sociais é necessário 

transitar por um campo teórico estabelecido e legitimado e realizar estudos 

coerentes  com o estatuto de cientificidade dessas áreas específicas para se 

atingir a ‘verdade’ ou para se construir um conhecimento ‘válido’.  

 Nessa articulação a teoria é aplicada ao ‘objeto’ de estudo de forma 

interpretativa, sustentando um conhecimento que é, em si, reducionista e 

homogeneizante. Ou seja, o paradigma moderno parte do pressuposto que a 

teoria é separada do objeto e que não são, de fato, indissociáveis (Romagnoli, 

2009: 167-168). 

Até os dias atuais os métodos científicos ainda permanecem sendo 

encarados, em grande medida, mesmo nas Ciências Humanas e Sociais, como 

instrumentos para a explicação da verdade, embasados, como vimos, na 

ligação teoria/procedimentos metodológicos. E a racionalidade, mesmo que 

seja tema de grande questionamento, repousa como a garantia de seu alcance 

(Romagnoli, 2009: 168). 

É interessante reparar nas inspirações cartesianas. Mais ainda, é 

curioso e intrigante perceber a (re)produção da metafísica socrático-platônica 

ao longo de diferentes séculos, não apenas como concepção-base do que é 

ciência e conhecimento, mas simultaneamente como elemento central da visão 

de mundo e de vida. 

Para Caria (1999: 13), na ‘economia’ dos trabalhos de investigação, a 

reflexão epistemológica e metodológica ocorre predominantemente em forma 

de manuais que tendem a descontextualizá-la da prática científica, 

esquecendo-se que não existem métodos, mas sim metodologias (Almeida e 

Pinto, 1980), ou seja, estudos relacionados aos métodos. 
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A tentação maior é a de excluir do campo científico tudo aquilo que não 

se apresente na forma e no estilo dominantes, em vez de aceitar o debate 

sobre as fronteiras da ciência e sobre as interconexões das práticas científicas 

com outras práticas sociais (Caria, 1999: 14). De acordo com este autor, 

quanto mais periférica é a posição e trajetória no campo, mais os sociólogos-

investigadores são confrontados, nos seus processos de profissionalização, 

com a necessidade de justificar as suas concepções de ciência a outros. 

Não podem ser negados os avanços das Ciências Sociais desde o seu 

surgimento, assim como a importância do reconhecimento da Sociologia como 

ciência. Dentro das Ciências Sociais, mesmo a Sociologia começou a se dividir 

em ramos cada vez mais diferenciados. A análise de Norbert Elias (1980), 

alicerçada na história da ciência, permite contextualizar essa questão, não se 

podendo entender o que é ciência, e mais propriamente Sociologia, sem se 

pensar sobre todo o processo de divisão social do trabalho científico que se 

deu nos últimos séculos. 

Entretanto, a preocupação excessiva em delimitar o social ou em 

desenvolver análises estritamente sociológicas fatalmente levou à negligência 

em relação aos seus vínculos com outras esferas, que são apenas distinguíveis 

em termos de uma lógica formal, como conceitos analíticos, e não como 

entidades opostas a indivíduos biológicos e psicológicos (Velho, 1995).  

Para Telmo Caria (1999: 16), a Sociologia precisa pensar e repensar a 

quem se dirige, para quem faz ciência e como daí decorre o modo como se faz 

ciência social: apenas para os sociólogos? Para legitimar decisões e práticas 

político-jurídicas e novos e velhos discursos ‘críticos’ sobre a realidade social? 

Ou para estimular a capacidade reflexiva e de ação de atores sociais que 

aspiram a mudanças institucionais e/ou a transformações nas relações sociais 

(a começar pelas próprias práticas científicas)?  

Este ponto de discussão traz à tona a dimensão política relacionada ao 

trabalho científico, que não é aceita e nem desejada por todos os profissionais 

acadêmicos. Max Weber (2001; 2005) foi um dos mais reconhecidos dentre os 

que demonstraram uma persistente resistência a todo tipo de ‘contaminação’ 

do conhecimento científico pela política. 

Assim, esmiuçar os mecanismos de controle social latentes na produção 

científica é fundamental para qualquer estudo que reconheça a necessidade de 
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autonomia e respeito à diversidade. A metodologia da ciência, mesmo que se 

baseie na análise como ponto de partida, não pode ignorar as tramas nas quais 

o conhecimento científico está inserido, assim como não pode ignorar sua 

dependência histórica e política.  

 É necessário não compreender o campo científico de produção do 

conhecimento como uma esfera isolada das demais camadas da realidade. E, 

também, entender que a divisão da sociedade em esferas ‘econômicas’, 

‘políticas’ e ‘sociais’, assim como do mundo em esferas física, biológica 

ou química é meramente conceitual.  

 E, se a ciência é um fenômeno histórico, a concepção sobre o que é 

ciência é também transitória. Entendida como produto humano da atividade dos 

cientistas e impensável sem a marca do produtor, ela se constitui, assim, como 

objeto construído . Esta é umas interpretações possíveis para seu sentido 

político, resultado da interação do homem em sociedade que, através do 

conhecimento, muda sua realidade (Bertucci, 2010: 17) e a maneira como se 

organiza coletivamente. 

A questão que se coloca deveria então se centrar no método? Existiria 

um método ideal de fazer ciência? Quais os pressupostos e as implicações de 

tomarem-se como base ideias apoiadas na consistência, no controle e na 

verificação? Nada garante que haja um método superior aos outros. Neste 

ponto, a visão tradicional de que poderia ser traçada uma demarcação absoluta 

entre ciência e não-ciência deve recuar. 

 É interessante refletir com a polêmica posição de Feyerabend (1977), 

que apresentou o anarquismo metodológico. O termo anarquia aqui remete ao 

sentido de autogoverno, ou seja, muito menos o caos do que a ordem. O 

anarquismo metodológico pode ser encarado como uma defesa liberal da 

autonomia da pesquisa, sem normas impostas, mas respeitando concepções e 

formas de ações diferentes que, justamente por serem diferentes, têm muito 

mais a oferecer umas às outras. A posição do autor sugere que a ciência 

precisaria dar mais valor a categorias como a arte e a fantasia (Bertucci, 2010: 

17), oferecendo caminhos para a felicidade e para o desenvolvimento de cada 

um, de forma mais autônoma e espontânea. 

Feyerabend (1977) procurou demonstrar que não há um caminho 

ordenado, lógico e racional para se desenvolver pesquisas científicas. Ao 
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contrário, muitas descobertas relevantes não receberiam o devido crédito, pois 

a comunidade científica quase sempre assumiria uma postura conservadora, 

preconceituosa e repressiva frente a ideias novas. Criticando o que ele 

considera um dogma de que fora da ciência não haveria salvação, o autor 

defende a antimetodologia. 

A metodologia pode ser considerada, nesse ponto de vista, como 

decorrente da necessidade de uma norma, institucionalizada por meio de 

valores, ritos e mitos, que normatizassem o comportamento dos cientistas, 

limitando, domesticando e destruindo sua criatividade (Feyerabend, 1977). Este 

mesmo autor alertou para o perigo de que a unificação do método científico lhe 

debilitasse o poder crítico. Por isso ele defendeu uma diversidade de formas de 

construção do conhecimento e afirmou que a ciência não teria características 

especiais que a distinguissem de outras formas de conhecimento, sendo 

apenas uma ‘religião moderna’. 

O português Telmo Caria considera que “uma metodologia é uma 

construção [...] que articula teoria e factos para abordar um objecto. [...] 

Quaisquer normas de bem fazer ou bem dizer sobre o método [...] seriam 

votadas ao fracasso, porque a objectividade em Ciências Sociais não é um 

acto de neutralidade da observação” (Caria, 2003: 9). 

Para Pinto (1984, 8-9, grifo meu), deveria ser promovido o ecletismo no 

uso dos instrumentos de recolha de dados  e a de promover a integração da 

teoria na reflexão metodológica. Madureira Pinto começa por argumentar - na 

sequência de um trabalho anterior com João Ferreira de Almeida (Almeida e 

Pinto, 1980) em que definiam as Ciências Sociais como matrizes de problemas 

ideológico-teóricos - que não há procedimentos técnico-metodológicos neutros, 

isto é, não há recolha e análise de dados empíricos que não tenha por detrás 

pressupostos substantivos provisórios ou indemonstráveis e esquemas de 

raciocínio ou teorias/ideologias que se visa contestar e/ou reafirmar (Pinto, 

1984: 11-13). 

A ciência - um produto humano, cultural - é resultado das implicações de 

conflitos e imbricações de forças políticas da sociedade, de lutas de e por 

poder. Mesmo quem busca a neutralidade máxima no fazer científico, adota 

apenas um posicionamento tão válido quanto qualquer outro. 
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A cada dia parece ceder mais a ideia que quer colocar a ciência sobre 

um fundamento seguro e, muitas vezes, incontestável, e se reforça a 

compreensão sobre a impossibilidade de um método científico que possa 

demonstrar a veracidade (universalidade) de qualquer teoria, assim como sua 

rejeição conclusiva. 

Por consequência, seria possível colocar, antes de tudo, os próprios 

juízos de valor dos cientistas, assim como seus posicionamentos sociais e 

políticos mais subjetivos, como objetos da análise científica. É preciso 

reconhecer que os valores são constitutivos da atividade e, portanto, da 

estrutura da ciência e seu produto: o conhecimento científico, que não é um 

supravalor absoluto (Delgado, 2003: 18), é um valor e tem de ser submetido, 

como tal, ao escrutínio social e cultural. 

Boaventura de Sousa Santos (1987) descreveu a crise do paradigma 

científico vigente mostrando preocupação com a contribuição efetiva da 

produção científica para a construção de uma sociedade melhor. A 

complexidade da realidade social, a pluralidade dos fenômenos subjetivos, a 

progressiva demanda de contribuição efetiva da Academia com a vida cotidiana 

seriam indicadores da provisoriedade das respostas encontradas pela ciência 

(Paulon e Romagnoli, 2010: 85). 

De acordo com Pedro Demo (1995), dificilmente se pode negar que as 

Ciências Sociais guardam em si um projeto conservador de sociedade, porque 

nelas aparecem tendencialmente como beneficiárias. O autor alerta para o 

cuidado necessário que se deve ter com todo tipo de ‘neutralidade engajada’ 

que acaba por justificar formas contraditórias de controle social. Este seria o 

exemplo do cientista social que estuda a pobreza, mas não ajuda a revertê-la, 

pois sobrevive dela. 

A crítica de Demo (1995), nesses termos, constitui uma grave denúncia, 

de que, em geral, a ciência social seria antiética, já que embora seu discurso 

versasse em um sentido, sua prática seguiria muitas vezes em direção oposta. 

Ou seja, embora traga o discurso de uma mudança da sociedade, na prática, 

age para conservá-la ou não busca transformá-la. 

Pierre-Simon Laplace (citado por Martins, 1999: 87) considerou que a 

tendência da espécie humana em racionalizar e refletir a partir de sua 

inteligência a tornaria superior aos demais animais. É importante notar como se 
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resume aí a ideia de ciência que prevaleceu durante toda a modernidade e que 

ainda se faz ver em parte do imaginário de nossos dias. Entretanto, esta visão 

moderna de ciência vai passando, aos poucos, a conviver com redefinições das 

ideias de ciência e de razão, principalmente a partir da física quântica e de 

inúmeros fracassos civilizatórios desta razão dominadora da natureza. 

O científico é entendido, muitas vezes, a partir daquilo que grupos 

dominantes, nos principais espaços da academia e da sociedade, determinam. 

Logo, a crise de uma hegemonia teórica é, em geral, resultante do 

questionamento social, político e cultural da hegemonia dos grupos 

dominantes. 

Veiga-Neto (2002) considera que o pensamento contemporâneo, pós-

moderno em sua acepção, possui como característica o abandono da ideia de 

um lugar privilegiado a partir do qual poderiam ser compreendidas 

definitivamente as relações que nos circundam. A identificação das 

virtualidades pós-modernas do senso comum levou Santos (1989: 43-44) a 

postular que a atribuição de conotações apenas negativas ao senso comum 

seria uma forma de etnocentrismo científico. 

Assim, um dos papéis do cientista, em geral, seria o de questionar os 

mitos e crenças que fariam parte do senso comum, tratado como não-científico. 

Seria seu papel questionar, inclusive, supostas verdades a respeito da própria 

ciência, do que é considerado em certa época como científico, bem como os 

métodos utilizados para tal, já que mesmo o progresso da ciência pode ser 

entendido, em última instância, de acordo com Bertucci (2010: 25), por meio de 

critérios políticos: a própria ciência cria mitos e, ao institucionalizar um grupo de 

critérios dominantes, faz com que seja necessário que novos grupos lutem para 

destruir os novos mitos criados pela própria ciência. 

Nietzsche (2001: 64) interrogou ironicamente se o objetivo último da 

ciência seria proporcionar ao homem o máximo de prazer e o mínimo de 

desprazer possíveis, considerando que talvez pudesse se revelar seu poder 

contrário: sua tremenda capacidade para fazer brilhar novas galáxias de 

alegria. 

 Como afirma o português Telmo Caria (1999: 8), o modo como  se faz 

ciência contém respostas à pergunta a respeito de para quem  se faz ciência. 

Sendo assim, o uso social que se faz da ciência não é uma questão exterior ao 
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campo científico, já que esse uso está relacionado com o modo como a ciência 

foi construída e como é usada nesse mesmo campo. 

 Nenhuma técnica é útil somente para pesquisar: todas são modos de 

construir o encontro com o outro e, ao mesmo tempo, modos de ver e sentir o 

mundo. Com essas técnicas podemos oferecer ao nosso referencial mais 

possibilidades de intervir, conhecer e construir as realidades múltiplas. 

 É preciso que sejam produzidos dispositivos singulares que não estejam 

a serviço de uma serialização instituída (Romagnoli, 2009: 169), seja no campo 

da produção de conhecimento ou em qualquer outro. Toda a nossa educação 

ainda é efetuada nos moldes iluministas, calcada na premissa de que a razão 

tem como atividade principal iluminar o homem. 

 Novos saberes começam a ser gerados numa intersecção entre 

metodologia de pesquisa qualitativa e as formas de se por na escuta não só do 

que pode ser descrito e verbalizado, mas também do não dito, não mostrado, 

da ordem do sensível. 

O que está em questão não é apenas o avanço técnico-científico, mas o 

paradoxo de as conquistas neste terreno não estarem sendo apropriadas pelas 

forças sociais e políticas como meios de avanço também no terreno da vida 

individual e coletiva (Rolnik, 1995).  

 Como já mencionado, esse trabalho está centrado no conceito da 

confiança, em certa medida oposto à ideia de controle. No rastro dos 

questionamentos levantados neste capítulo, então indago: como investigar a 

respeito da confiança apoiado em pressupostos racionalistas baseados em 

ideais tais como a verificação e controle? Quais as implicações disso? Tendo 

em vista que o próprio método precisa ser construído em consonância com o 

tema a ser estudado, é oportuno analisar agora, de maneira breve, dois 

métodos bastante usados nas Ciências Humanos e Sociais – etnografia e 

pesquisa-ação – para investigar suas características e contrastá-las com os 

objetivos deste trabalho, já abordados anteriormente.  
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Etnografia 
O termo etnografia tem origens gregas: grafia vem do grego graf(o) e 

significa escrever sobre , escrever sobre etn(o) - um tipo particular ou uma 

sociedade específica (Mattos, 2001). 

Falar em etnografia implica em, quase que obrigatoriamente, discorrer a 

respeito do trabalho de Malinowski (1922), ao residir no arquipélago dos 

Trobriand entre 1914 e 1918. Durante a investigação ele não falava a língua 

nativa e tinha que recorrer a intérpretes. Nestas condições ele admitiu que não 

conseguia captar toda a riqueza que permeava a vida dos trobriandeses. Foi 

necessária sua familiarização. 

Um prolongado contato com o campo é uma das características 

fundamentais de uma etnografia (Agar, 1980). Trata-se de um método em que 

o pesquisador sai da “Torre de Marfim acadêmica” (Van Maanen, 2006) para 

viver com aqueles que são estudados: a única forma de se tornar um etnógrafo 

é ir a campo e realizar um estudo. 

Malinowski (1922, grifo meu) falou em “observar o campo ” e considerou 

que o fundamento da postura etnográfica reside em ir ao campo e dele não 

fazer o elemento da administração da prova, mas o material indispensável para 

que o discurso sobre  outro tenha sentido. O autor recomendou que o 

pesquisador deveria relatar as condições nas quais ele realizou suas 

observações  e coletas  de informações para "permitir distinguir claramente, de 

um lado, os resultados da observação direta e das declarações e 

interpretações nativas e, de outro, as inferências do autor, baseadas em seu 

próprio bom senso e intuição psicológica" (Malinowski, 1978: 18, grifo meu). 

Na visão de Nöelle Lechat (2004: 69, grifo meu), o que caracteriza uma 

etnografia é a longa convivência com os sujeitos da pesquisa e o compartilhar 

de suas vidas cotidianas de tal maneira que o pesquisador acabe “fazendo 

parte da paisagem e as pessoas não parem mais de realizar suas atividades 

quando ele as observa”. 

Caria (1999: 6, grifo meu) utiliza o conceito de etnografia enquanto 

descrição do processo de recolha de dados  empíricos durante um período de 

tempo prolongado, acompanhando o quotidiano de vida de um grupo social 

particular. 
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Uma definição de etnografia (Shweder, 1997, grifo meu) considera que 

se trata de uma forma de investigação que recolhe dados  com a “preocupação 

de compreender  a (i)racionalidade do outro”. 

Para Geertz, praticar etnografia não é somente estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 

campos e manter um diário. O que define [uma etnografia] “é o tipo de esforço 

intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma descrição densa" 

(Geertz, 1989: 15). 

A maior preocupação da etnografia, de acordo com Mattos (2001), é 

obter uma descrição densa, a mais completa possível, sobre o que um grupo 

particular de pessoas faz e o significado  das perspectivas imediatas que eles 

têm do que eles fazem. 

O etnógrafo pode ser compreendido também como aquele que vai ver os 

povos estrangeiros viverem, é aquele que observa o estrangeirismo de um 

grupo, ou seja, o outro enquanto estranho. Uma etnografia, realizada numa 

ótica funcionalista, visa à compreensão da organização social e da cultura do 

grupo observado como um todo significativo e implica noções de comunidade e 

tradição (Lechat, 2004: 68). 

O etnógrafo, nas Ciências Sociais, ao pretender compreender, tem para 

isso que ‘viver dentro’ do contexto em análise. Assim, a etnografia supõe um 

período prolongado de permanência no terreno, cuja vivência é materializada 

em diários de campo, em que o instrumento principal de recolha de dados  é a 

própria pessoa do investigador (Caria, 2003, grifo meu).  

O trabalho de campo vai privilegiar a investigação, a estadia prolongada 

junto a população estudada, a impregnação dos costumes e das práticas dos 

grupos. Para apreender o ponto de vista dos outros, é necessário partilhar a 

sua realidade, a sua descrição do mundo e as suas marcas simbólicas 

(Boumard, 1999). 

A investigação etnográfica em Ciências Sociais é pluridisciplinar, já que 

apresenta contribuições de investigadores em Antropologia, em Educação, em 

Psicologia e em Sociologia. Para Caria (2003), a etnografia supõe atuar numa 

zona de fronteira entre a ciência consagrada e instituída (os produtos 

científicos) e os seus usos contextuais em diferentes disciplinas, convocando a 
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cultura e identidade científico-disciplinares para uma zona de transação 

comum, por vezes ‘impura’ e heterogênea.  

Deste modo, o conhecimento construído não pode ter a pretensão 

realista de conter todo o contexto, todos os seus detalhes e expressões 

individualizáveis, mas apenas o que resulta da intercepção e das trocas 

culturais que, tendo sido influenciadas pela ação do investigador, são resultado 

de uma aprendizagem mútua entre as partes (Caria, 1999: 24).  

A investigação etnográfica participaria ativamente na construção daquilo 

que seria a definição social do ‘outro’, dada pelo próprio (Fine, 1994). Caria 

(1999: 30, grifo meu) afirma que, na etnografia, o objetivo principal continuaria 

sendo o de “produzir conhecimento sobre  a realidade”, entendendo-a como 

uma “interpretação implicada”. 

A produção de conhecimentos sobre  o real, permitida pela etnografia, 

não se destinaria a encontrar regularidades ou mudanças sociais dos quais os 

atores em estudo são inconscientes (Caria, 2003, grifo meu). A etnografia 

validaria as construções teóricas que operassem como tradução , num plano 

mais abstrato e geral, das construções simbólicas localistas e imediatas da 

cultura nativa, correspondentes à consciência prática e discursiva das pessoas 

sobre as suas condições sociais de existência, já que os fatos etnográficos 

seriam traduzidos pela reflexividade intercultural no quadro da relação social de 

investigação. 

A etnografia poderia ser, então, compreendida como um processo 

guiado preponderantemente pelo senso questionador do etnógrafo. Deste 

modo, a utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, não seguiria 

padrões rígidos ou pré-determinados, mas sim o senso que o etnógrafo 

desenvolveria a partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa 

(Mattos, 2001). 

Se etnografar consiste em olhar, ouvir e escrever, segundo Roberto 

Cardoso de Oliveira, a pesquisa recolhe tanto falas quanto eventos, tanto 

representações quanto processos empíricos. Para Mariza Peirano (2001: 11) 

"não é possível separar o dito e o feito, porque o dito é também feito" e, em 

consequência, "a etnografia é bem mais que um mero descrever de atos 

presenciados ou (re)contados". A este respeito é importante lembrar o conceito 

de fato social total de Marcel Mauss (2003) segundo o qual não podem ser 
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separados o físico, o psíquico e o social, pois são dimensões sempre 

articuladas das práticas humanas que pretendemos investigar. 

Entretanto, para Telmo Caria (2003), o etnógrafo está dentro de 

determinado contexto para compreendê-lo, mas, ao mesmo tempo, tem que 

estar fora dele para racionalizar a experiência e poder construir um objeto 

científico legítimo. Ou seja, volta à cena a questão da neutralidade científica e 

do pesquisador como critério para atingir-se ‘a verdade’. Este autor considera 

que o posicionamento do pesquisador é inevitavelmente crítico e parcial, de um 

modo consciente, naquilo que distingue a ciência do senso comum menos 

elaborado : “sabe como conhece porque não se limita a reconhecer e a 

legitimar o banal, o imposto e o oficial, mesmo aquele que aparenta ser 

‘alternativo’, dado interrogar a sua justiça organizacional”.  

É interessante reparar que, nessa visão, há uma cisão entre 

conhecimentos científicos e conhecimentos de senso comum, para além de 

uma relação hierárquica entre eles, de acordo com a qual os primeiros estão 

num patamar acima dos últimos. 

Caria (2003, grifo meu) admite que todos os procedimentos de recolha e 

tratamento de dados  são possíveis, desde que subordinados à preocupação 

de compreender o outro, através da reflexividade do investigador para 

racionalizar a posição social de cientista e para relativizar as suas origens 

culturais de cidadão.  

Algum distanciamento epistemológico inicial estará sempre nos 

sentimentos e nos comportamentos que operam por contraste entre a cultura 

de origem e de trajetória sociais do investigador e a cultura local (Hammersley 

e Atkinson, 1995). Este raciocínio de distanciamento seria essencial neste 

entendimento, já que dele dependeria a nossa capacidade para nos 

compreendermos face ao desvio cultural existente com o objeto observado. 

Sem ele não seria possível ter qualquer controle  consciente  (Caria, 1999: 21, 

grifo meu) sobre o processo de comunicação no terreno.  

A proposta de Telmo Caria (2003) é a de conjugar e fazer coexistir a 

linguagem da experiência, de estar e pensar no trabalho de campo, com a 

linguagem da teoria, que permite objetivar e racionalizar o que ocorreu. 

Ou seja, fica claro que na perspectiva dos autores mencionados nos três 

parágrafos acima, há a (re)produção da separação entre dados recolhidos e 
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tratados, entre pesquisador e pesquisado, entre sujeito e objeto e que há, 

também, um estímulo ao distanciamento entre mundos dicotomicamente 

criados. Mais que isso, (re)produz-se e valoriza-se a racionalidade como meio 

para atingir-se o conhecimento válido, verdadeiro, perpetuando inspirações que 

remontam à racionalidade metafísica socrático-platônica. É importante ressaltar 

ainda a preocupação com o controle sobre os processos de pesquisa expressa 

por Telmo Caria. 

O leitor pode inferir, a partir dos termos grifados em negrito nesta parte 

do capítulo, que ideias relativas à observação, descrição, coleta de dados 

são recorrentes nos referenciais já mencionados aqui a respeito da etnografia. 

Entretanto, ideias como essas estão relacionadas em grande medida a ideais 

racionalistas, derivados da metafísica socrático-platônica, já que reproduzem 

(ou não superam de maneira decisiva) separações entre um ‘eu’ e um ‘outro’, 

para além de considerar a existência de elementos a priori, ou seja, dados  a 

serem coletados, descritos e analisados . 

Mas, a partir dos objetivos deste trabalho, como se poderia buscar 

investigar a respeito da confiança apoiado em uma metodologia preocupada 

com e que valoriza o controle? Não se pode buscar controlar o processo de 

comunicação nem compreender ‘desvios’ culturais, muito pelo contrário. Tudo o 

que pode parecer desvio e descontrole é matéria-prima para as vivências que 

constroem, junto com o pesquisador, aquilo que se apresenta como pesquisa.  

Com um entendimento um pouco diferente a respeito da etnografia, 

Boumard (1995: 446) considera que convém distinguir entre etnografia 

entendida como método e etnografia entendida como postura. 

A etnografia, assim, poderia ser considerada como um método, no 

sentido de técnica de trabalho. Centralizada sobre a noção de observação 

participativa, ela insistiria sobre as técnicas de trabalho de campo, as práticas 

de conversação, o diálogo etnográfico como dispositivo, as técnicas de 

inquérito em geral, levando a recortes com as histórias de vida ou algumas 

formas da pesquisa-ação (Boumard, 1999). 

Mas esse mesmo autor afirma que as técnicas de campo só ganham 

sentido a partir da descrição  que dele se fizer, e a noção de descrição amplia 

o conceito de etnografia, não mais como um simples método de observação, 

mas uma metodologia global. 
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O olhar etnográfico definiria uma postura e não somente uma técnica. 

Mas esta postura pressuporia, ela própria, uma determinada concepção da 

realidade. Parece, portanto, haver uma relação estreita entre a vivência dos 

pesquisadores no campo e os relatos etnográficos (Lechat, 2004: 68). 

Impor-se-ia a ideia de que são os próprios atores que definem a situação 

na qual se encontrassem, e ao fazerem-na, estariam a construí-la (Boumard, 

1999). Dessa forma, a etnografia derivaria da experiência em “primeira mão” do 

pesquisador no local pesquisado e estaria comprometida em compreender o 

ponto de vista daqueles que são pesquisados (Alcadipani e Rosa, 2010: 376). 

Não haveria, portanto, separação entre objeto e sujeito, mas um outro 

olhar sobre a realidade, para designar o olhar sempre em situação e numa 

interação permanente com a mesma, que a define por seu turno em termos de 

construção interminável (Boumard, 1999).  

Parece que a concepção etnográfica de Boumard (1999) superaria ao 

menos algumas das dicotomias mencionadas ao considerar a realidade como 

construída e não como independente do pesquisador e de sua subjetividade. 

Entretanto, um ponto ainda não superado refere-se à ironia que o etnógrafo 

tenta fazer continuamente: falar sobre  as interações, muitas vezes de modo 

que esta fala seja significativa para os atores sociais investigados (Mattos, 

2001).  

Já dizia Paulo Freire que falar com eles  e não sobre eles é uma tarefa 

muito difícil, se não, quase impossível. Mas esse é um dos desafios aqui 

empreendidos. O trabalho aqui construído não se resume à descrição, mas sim 

a construção e, principalmente, a vivências e experiências, que não estão 

disponíveis para serem descritas a priori. Nem apenas ao visível. Tampouco se 

busca construir um trabalho apenas sobre  pessoas, mas com elas. Viver com 

as pessoas. Sentir com as pessoas. E falar com elas. Esse é o esforço. 

Nesse sentido, usar a etnografia como método-base de estudo para o 

desenvolvimento deste trabalho seria insuficiente e em certa medida 

contraditório com os pontos levantados nos parágrafos anteriores. Ainda assim, 

algumas de suas lições iniciais tais como a estadia prolongada junto ao campo 

investigado e a busca da convivência com todos os envolvidos no trabalho são 

características que levo para a construção desta tese. 
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Pesquisa-ação 
Parece unânime considerar que a pesquisa-ação tem suas origens nos 

trabalhos de Kurt Lewin, em 1946, num contexto de pós-guerra, dentro de uma 

abordagem de pesquisa experimental de campo. As atividades de Lewin (1951) 

com pesquisa-ação foram desenvolvidas quando ele trabalhava junto ao 

governo norte-americano e as investigações iniciais tinham por finalidade a 

mudança de hábitos alimentares da população e também de atitudes dos 

americanos frente aos grupos éticos minoritários (Franco, 2005: 485). 

Pode-se observar que as origens da pesquisa-ação com Lewin (1951) 

remetem a uma investigação que caminhava na direção da transformação de 

uma realidade, implicada diretamente na participação dos sujeitos que estavam 

envolvidos no processo, cabendo ao pesquisador assumir os papéis de 

pesquisador e de participante. 

A pesquisa-ação é, na concepção de Thiollent (1986: 7, grifo meu), 

orientada em função da resolução de problemas  ou de objetivos de 

transformação. O autor enxerga diferenças entre a pesquisa-ação e a 

pesquisa-participante já que a primeira supõe, além da participação, uma forma 

de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem 

sempre é encontrada em propostas de pesquisa-participante. 

Nesse sentido, a pesquisa-ação facilitaria a busca de soluções a 

problemas para os quais outros procedimentos têm contribuído pouco. Do 

ponto de vista sociológico, a proposta de pesquisa-ação dá ênfase à análise 

das diferentes formas de ação (Thiollent, 1986: 8-9). 

A pesquisa-ação pressuporia uma concepção de pesquisa inserida na 

ação , diria Desroche (1990: 98, grifo meu), que destacou três aspectos: 1º) a 

pesquisa sobre  os atores sociais, suas ações, transações e interações, 

objetivando a explicação; 2º) a pesquisa para dotar de uma prática racional as 

práticas espontâneas, destacando a finalidade da aplicação; e 3º) a pesquisa 

por , ou melhor, pela ação , isto é, assumida por seus próprios atores, tanto em 

suas concepções como em sua execução e acompanhamento. 

Vale ressaltar que na pesquisa-ação “os membros do público-alvo são 

sujeitos conscientes que colaboram com o pesquisador” (Barbier, 2007: 52), ao 

passo que os dados  são retransmitidos à coletividade a fim de conhecer sua 
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percepção da realidade e de orientá-la de modo a permitir uma avaliação mais 

apropriada dos problemas detectados. A partir do “exame dos dados, redefine-

se o problema e encontram-se soluções” (Barbier, 2007: 55).  

Franco (2005: 485-486) tem observado, em recentes trabalhos de 

pesquisa-ação, pelo menos três conceituações diferentes:  

a) pesquisa-ação colaborativa - quando a busca de transformação é 

solicitada pelo grupo de referência à equipe de pesquisadores;  

b) pesquisa-ação crítica - se essa transformação é percebida como 

necessária a partir dos trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, 

decorrente de um processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, 

sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos 

e das condições que o coletivo considera opressivas, essa pesquisa vai 

assumindo o caráter de criticidade;  

c) pesquisa-ação estratégica - a transformação é previamente planejada, 

sem a participação dos sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os 

efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação, essa pesquisa perde o 

qualificativo de pesquisa-ação crítica.  

 Em Portugal, a pesquisa-ação também é conhecida como investigação-

ação. Caetano (2004: 99) considera que a investigação-ação é um dispositivo 

de acordo com o qual os processos de ação e pesquisa se produzem 

mutuamente. A investigação acompanharia a ação e esta surgiria como um dos 

processos de investigação para a construção de uma compreensão da ação e 

dos contextos, sendo este conhecimento reinvestido na própria ação, para sua 

transformação. Trata-se ”de um processo de investigação na acção, pela acção 

e para a acção, onde os próprios actores/autores da acção participam 

ativamente na pesquisa desde a sua fase de concepção até à fase de 

síntese/formalização” (Caetano, 2004: 99). 

Assumir uma investigação pela ação, na ação e para a transformação da 

ação é, na concepção de Carr e Kemmis (1988: 194), assumir uma postura 

diferente daquela do investigador interpretativo, que “é relativamente passivo, 

[enquanto] o partidário da investigação-acção é um activista deliberado”. 

Existe uma pluralidade de concepções de pesquisa-ação nas Ciências 

Sociais, todas de abordagem qualitativa. Cada uma dessas vertentes tem seu 

conceito, justificativa e explicitação metodológicos constituídos a partir de 
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distintas vinculações teórico-metodológicas. A noção de intervenção varia de 

uma posição mais próxima à experimental até projetos de ação social com 

vistas à solução de problemas coletivos (Thiollent, 1984). Entretanto, como já 

mencionado, não é objetivo desta tese abarcar a totalidade da teorização a 

respeito da pesquisa-ação. 

Podem ser feitas distinções entre as abordagens de pesquisa-ação. No 

entanto, as diferenças que considero mais importantes se referem aos aportes 

teóricos adotados: a teoria da complexidade de Edgar Morin (e o viés sistêmico 

que, ao seu modo, René Barbier e André Morin lhe conferem) e a teoria da 

ação comunicativa de Habermas, trazida por Carr e Kemmis (1988), os quais 

são bastante incisivos nas críticas que constroem ao positivismo nas Ciências 

Sociais. 

Em princípio, as abordagens da pesquisa-ação constituem-se como 

crítica ao positivismo, ainda que se possa entender que nem todas logrem 

afastar-se inteiramente dessa concepção. Kincheloe (1997) afirma que a 

pesquisa-ação crítica rejeita as noções positivistas de racionalidade, de 

objetividade e de verdade. Isso se deveria em parte porque esse tipo de 

pesquisa-ação não pretenderia apenas compreender ou descrever o mundo da 

prática, mas transformá-lo. Ora, mas a questão da transformação, como visto, 

já acompanha a pesquisa-ação desde seus primórdios. 

 Thiollent (1986) alerta que alguns partidários de metodologias 

convencionais veem na pesquisa-ação um perigo de rebaixamento do nível de 

exigência acadêmica. 

Existem pontos interessantes na pesquisa-ação que podem contribuir 

para este estudo, tais como a ampla interação entre pesquisadores e as 

pessoas implicadas nas situações investigadas, bem como o fato de ser a partir 

das relações estabelecidas que resulta a prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das ações concretas a serem encaminhadas (Thiollent, 1986: 

16).  

Entretanto, quatro pontos merecem especial atenção quando se estuda 

a pesquisa-ação como possibilidade de método para o trabalho aqui 

desenvolvido :  

a) “não se trata de simples levantamento de dados [...]. Com a 

pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel 
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ativo na própria realidade dos fatos observados ” (Thiollent, 1986: 

16, grifo meu);  

b) Embora seja incompatível com a metodologia de experimentação em 

laboratório e com os pressupostos do experimentalismo (neutralidade 

e não interferência do observador, isolamento de variáveis, etc.), a 

pesquisa-ação não deixa de ser uma forma de experimentação em 

situação real, na qual os pesquisadores intervêm conscientemente. 

Todas as variáveis interferem no que está sendo observado 

(Thiollent, 1986: 21, grifo meu); 

c) A pesquisa-ação é um método, uma estratégia de pesquisa, que 

agrega vários métodos ou técnicas de pesquisa social, com os quais 

se estabelece uma cultura coletiva ao nível da captação da 

informação . Assim, há técnicas para coletar e interpretar dados, 

resolver problemas, organizar ações (Thiollent, 1986: 25-26, grifo 

meu);  

d) O principal objetivo da pesquisa-ação consiste em oferecer ao 

pesquisador melhores condições de compreensão, decifração, 

interpretação, análise e síntese  do “material qualitativo gerado na 

situação investigativa” (Thiollent, 1986: 29, grifo meu); 

Os posicionamentos presentes nas alíneas a e b discorrem a respeito da 

realidade como se esta fosse dada e exterior às pessoas. A própria 

consideração de que existem fatos a serem observados remete à dicotômica 

metafísica socrático-platônica e às racionalidades subsequentes.  

Já a alínea c aponta na direção de um entendimento de que informações 

são captadas por agentes, ou seja, é também, assim como as duas anteriores, 

inspiradas no racionalismo que se originou de Sócrates e Platão e que 

permanece vivo, entre nós, até os dias atuais. 

O quarto e último item deixa claro que o investigador tem um papel de 

compreender, decifrar, interpretar, analisar e sintetizar, ou seja, todas ações 

realizadas a partir de seu intelecto (racionalidade), como uma entidade exterior 

coletora e tratadora de informações existentes à sua espera nas situações da 

investigação. 

Essas quatro passagens mostram que a pesquisa-ação, ainda que seja 

um método que se advoga diferente dos tradicionais métodos científicos, não 
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rompe com a separação entre sujeito e objeto, entre dados recolhidos e 

analisados, entre observação e análise.  

Carr e Kemmis (1988) têm uma postura dissonante da maior parte dos 

autores citados e consideram que também é certo que, em princípio, as 

diferentes modalidades de pesquisa-ação se situam como abordagens 

compreensivas, uma vez que reconhecem que “a realidade social não é algo 

que exista e possa ser conhecida com independência por aquele que queira 

conhecê-la, mas é uma realidade subjetiva, construída e sustentada por meio 

dos significados dos atos individuais” (Carr e Kemmis, 1988: 116). 

Por mais que se apresente como alternativo (e o seja em alguns 

aspectos), a pesquisa-ação, mesmo de Carr e Kemmis (1988), ainda não 

rompe definitivamente com a racionalidade metafísica socrático-platônica e 

ainda reproduz em vários momentos dicotomias do tipo ação/contemplação, 

observação/análise, dado coletado/dado analisado, entre outras.  

Mesmo na mais radical concepção utilizada pelos dois autores 

mencionados, ainda assim as menções são remetidas aos significados de atos 

individuais, desprezando a construção coletiva de todo e qualquer ato, bem 

como a impossibilidade de apreensão de um ato totalmente individual, para 

além de reproduzir a dicotomia significado/significante. 

Não é difícil perceber, portanto, que no âmbito da pesquisa-ação como 

método/política de pesquisa, há um nítido entendimento de que existem dados 

a serem coletados e posteriormente analisados, bem como um público-alvo, 

mesmo naqueles que negam essa postura.  

A pesquisa-ação também não se aplica como método a este trabalho, 

uma vez que não há nele intenções de busca por soluções para problemas 

definidos a priori. Não há, tampouco, separação entre observador e observado, 

mas busca-se viver  os problemas que constroem o tema central investigado. 

Neste sentido, a pesquisa-ação pouco poderia ajudar na construção desta 

investigação tal como ela é desenhada, embora a questão do forte 

posicionamento político do investigador apontado por Carr e Kemmis (1988) 

tenha caráter fundamental. 
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Por uma ética, estética e política de investigação 
Como já visto, o paradigma dominante na contemporaneidade é 

baseado na razão, na objetividade e na busca da verdade. Pesquisas 

conduzidas nessa lógica, de maneira geral, enfatizam a dissociação entre 

produção de conhecimento e realidade, a separação do sujeito e do objeto, a 

negação da complexidade e a necessidade de prover, em primeiro plano, o 

espaço acadêmico com seus produtos intelectuais (Paulon e Romagnoli, 2010: 

88). 

Pesquisas que procuram impor suas verdades universalizantes, 

arrogando para si o estatuto de ciência, têm por princípio a chamada 

‘neutralidade científica’, ou seja, supõem o pesquisador como um elemento 

neutro, no processo de conhecimento da verdade e do saber, sem estar 

incitado pelo momento histórico, pelas conjunturas econômicas, políticas e 

sociais. Como um procedimento tipicamente positivista, a investigação com 

base no pressuposto de neutralidade realiza uma cisão entre sujeito do 

conhecimento e objeto a conhecer (Correa, 2009: 36). E, também por isso, 

primeiro coletando ‘dados’, ou seja, informações déjà-là, para depois analisá-

los. 

Como pode ser inferido desde a primeira seção deste capítulo, esta pesquisa 

vem a reboque de discussões epistemológicas sobre a produção do conhecimento nas 

quais são questionados paradigmas que traçam uma separação entre sujeito/objeto, 

pesquisador/pesquisado. 

Analisei brevemente em que medida dois métodos tradicionalmente 

considerados como de viés qualitativo pelas Ciências Sociais poderiam 

contribuir na construção deste trabalho, a respeito da confiança nas relações 

entre integrantes de organizações de Economia Solidária. Que métodos então 

construir em consonância com o tema e com os objetivos deste trabalho? 

O método não é um a priori, ele é construído junto com o tema a ser 

investigado. A sua adequação depende dos objetivos da pesquisa (Lechat, 

2004: 68) e, portanto, uma investigação requer olhares plurais. Por isso, a 

riqueza de uma pesquisa científica está em que ela não recuse aquilo que 

venha a bagunçar nossos planos ou conceitos. A metodologia é aqui entendida 

como um refletir sobre como agimos e nos relacionamos em prol do tema da 

investigação e da construção de uma sociedade mais justa, mais humana. 
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O trabalho que aqui se inicia não se apoia em uma ideia de ciência que 

busca verdades comprovadas. Ao contrário, cada verdade é sempre válida 

apenas temporariamente e a análise é realizada ao mesmo tempo em que as 

experiências são construídas coletivamente, já que não existem dados 

independentes, a priori, déjà-là, à espera de coleta, compreensão e/ou análise. 

Este trabalho reconhece uma indissociabilidade entre quem se propõe a 

conhecer e quem é conhecido, cujo resultado é uma coprodução/transformação 

de ambos. Nesta perspectiva, sujeito e objeto se engendram na pesquisa, se 

inventam em cada pesquisar (Paulon e Romagnoli, 2010: 93).  

Exige-se uma postura na qual a pesquisa seja realizada apoiada em 

bases igualitárias, valorizando os saberes e conhecimentos de todos os 

envolvidos e não em hierarquias de saberes devido a um status científico por 

parte de uns sobre  outros. 

É importante apostar na possibilidade de construir estratégias de 

pesquisa que acompanhem movimentos e sentidos, principalmente em um 

trabalho que se dedica à confiança como tema central. A construção de um 

caminho (methodo) do conhecimento de quem queira acompanhar processos 

que são da ordem do invisível e do plano das sensações, como a confiança, 

precisa ser inventada, cuidadosamente delineada, singularmente desenhada a 

cada passo (Paulon e Romagnoli, 2010: 96). 

As realidades se recobrem, se cruzam, conforme os recortes que 

fizermos. Não há fronteiras necessárias. A pergunta que se impõe é: só há 

ciência se esta se propõe a normatizar e normalizar sobre a vida? Ou ainda: só 

há ciência se ela fizer de sua redução instrumental, de seu mecanicismo e 

determinismo locais? 

Adotar um olhar científico vivo  é sinônimo de aceitar a multiplicidade e 

variabilidade da efetividade tal qual ela pode ser percebida, e não a negar por 

sua suposta inadequação a padrões pré-definidos. Percebe-se, portanto, que 

produção de conhecimentos e de realidades se tornam face e contraface da 

experiência cognitiva (Rocha e Aguiar, 2003), o que impõe a complexidade 

ético-estético-política da ação do pesquisador. E, nesse sentido, para construir 

um método voltado a esta pesquisa, é primordial que se tomem como 

parâmetros seu caráter estético , ético  e político . 
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Ao pensar no caráter estético da pesquisa, dentro do âmbito deste 

trabalho, me refiro à produção de sentidos, à invenção de mundos, a um 

caráter que chega a ser artístico por não ser padronizado e a uma situação na 

qual cada pesquisador é criador de seu método.  

A dimensão estética é oposta à moral (Schmid, 2007: 47), sempre 

normalizada, e diz respeito ao dar forma ao trabalho: estética porque diz 

respeito aos processos de criação da realidade. O desafio é fazer pesquisa em 

favor da atenção ao presente vivo das forças do território da pesquisa (Passos, 

Kastrup e Escóssia, 2009: 201). 

No rastro dos textos de Foucault (1984), aprender implica uma ‘estética 

da existência’ por meio da qual aprendemos a nos dobrar sobre nós mesmos, 

em busca de um governo de si que lance novos modos de existir (Foucault, 

1984: 28; 31), novos modos de viver, de pensar, de sentir.  

A vontade de saber deve ser complementada por uma arte de viver: é 

preciso que ao pensamento científico se junte a sabedoria prática da vida 

(Schmid, 2007: 54). Nietzsche concebia a vida do homem como uma obra de 

arte na qual reflexão e práxis desempenham um papel igualmente essencial: 

“uma só coisa é necessária. — ‘Dar estilo’ a seu caráter — uma arte grande e 

rara!” (Nietzsche, 2001).  

Ou seja, não basta pesquisar, é preciso viver a pesquisa. Ou, nas 

palavras de Rocha e Aguiar (2003), não se chega à cognição inventiva por 

adesão teórica, mas por práticas cognitivas efetivas e encarnadas.  

Na perspectiva de Guattari (1990) a estética traz a dimensão de criação, 

articulando diferentes campos do pensamento, da ação e da sensibilidade. É 

impossível pensar a estética da existência (e da pesquisa) separada da ética e 

da política. Para o mesmo Félix Guattari, a dimensão ética está ligada ao 

exercício do pensamento que avalia situações e acontecimentos como 

potencializadores ou não de vida e a dimensão política implica a 

responsabilização frente aos efeitos produzidos, ou seja, sobre os sentidos que 

vão ganhando forma através das ações individuais e coletivas (Rocha e Aguiar, 

2003: 67). 

Parece cada dia mais difícil não perceber que construímos uma época 

na qual a espécie humana tem sua sobrevivência ameaçada não apenas pelas 

questões ditas ambientais, mas principalmente pela destruição das 
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solidariedades sociais e de modos de convivência voltados à vida. A ética 

decorre da compreensão da inseparabilidade entre cada um de nós e os 

demais, como de cada um de nós e todos os seres e o próprio mundo. Não se 

pode conceber uma resposta ao envenenamento da atmosfera e ao 

reaquecimento do planeta “sem uma mutação das mentalidades, sem a 

promoção de uma nova arte de viver” (Guattari, 1990: 16-17). 

Uma das mais brilhantes ideias relacionadas a este assunto é de Gilles 

Deleuze, a qual Suely Rolnik relata e eu faço questão de reproduzir por inteiro: 

Deleuze dizia que não gostava dos intelectuais. Ele os definia como 
dispondo de uma reserva de saber de que se servem para falar de 
qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Ele lia os 
textos em função da elaboração de problemas específicos e depois 
os esquecia. Tudo isto define uma posição, que mais do que 
metodológica ou epistemológica é ética, estética e política. Ética, 
porque o que a define não é um conjunto de regras tomadas como 
um valor em si para se chegar à verdade (um método), nem um 
sistema de verdades tomado com um valor universal: ambos são da 
alçada de uma posição de ordem moral. O que define esta posição é 
o rigor com que escutamos as diferenças que se fazem em nós e 
afirmamos o devir a partir dessas diferenças. As verdades que se 
criam com este tipo de rigor, assim como as regras que se adota para 
criá-las, só têm valor enquanto conduzidas e exigidas por problemas 
colocados por diferenças que nos desassossegam. Estética, porque 
não se trata de dominar um campo de saber já dado, mas sim de criar 
um campo no pensamento que seja a encarnação das diferenças que 
nos inquietam, fazendo do pensamento uma obra de arte. Política, 
porque se trata de uma luta contra as forças em nós que obstruem as 
nascentes do devir: forças reativas, forças reacionárias (Rolnik, 
1995). 

A ciência atual, em sua forma dominante, voltada ao domínio  como 

forma de conhecimento, confunde vida com perpetuidade dos modos de 

existência, de modo a pensar a vida justamente como seu oposto, como um 

princípio de morte, desejando verdades perenes, imutáveis, ou seja, fora da 

vida (Barros, 2008: 75).  

É preciso construir discursos pautados em outros valores, em outras 

bases, em novos argumentos e perspectivas e, desse modo, façam a ciência 

avançar de modo vivo. Ciência, assim, viva, produtora de valores e não de 

verdades, ciência criadora. Que não se limite a levantar dados objetivos e 

analisá-los meramente como tais , e tampouco das dicotomias teoria/prática, 

sujeito/objeto, pesquisador/pesquisado, mas que se debruce sobre a 

complexidade da vida humana. A metodologia cartográfica tenta produzir 

esforços nesse sentido. 
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Cartografia 
Como já discorrido neste trabalho, não existem métodos certos ou 

errados, falsos ou verdadeiros, na elaboração de um trabalho de investigação. 

A escolha do método precisa ser feita justamente em função daquilo que se 

busca construir na e com a pesquisa. Ou seja, o método é uma escolha feita 

com  a pesquisa e no seu decorrer, de modo a potencializar as virtualidades do 

trabalho em curso. 

Foi nas vivências com os integrantes de uma associação de catadores 

de lixo no Brasil que este trabalho começou a ganhar forma e que os 

problemas de pesquisa, bem como os próprios objetivos do trabalho, foram se 

construindo. Por isso concordo com as palavras de Kastrup (2009: 40) quando 

ela fala que “entra-se em campo sem conhecer o alvo a ser perseguido; ele 

surgirá de modo mais ou menos imprevisível, sem que saibamos bem de 

onde”. 

Vários motivos me levaram a realizar este trabalho. Entre eles, é 

importante ressaltar meu interesse pelos modos como as pessoas constroem 

suas existências, bem como que tipos de sociedades esses modos implicam. O 

trabalho, importante para a vida da maioria da população, aparece como item 

de atenção. Por isso, foco em organizações construídas a partir da mobilização 

coletiva que representam para seus integrantes mais do que um modo de fazer 

e acumular dinheiro, ou seja, pessoas que buscam valores outros do que 

aqueles hoje dominantes no seu trabalhar e viver.  

Os ‘profissionais acadêmicos’4 não devem se furtar a questionar e 

mesmo a desconstruir aquilo que parece representar, no discurso de muitos, a 

natureza das pessoas e das coisas, inclusive para mostrar que os modos de 

existências não são únicos e nem inevitáveis. As coisas (inclusive os modos de 

viver) também não são pré-existentes e independentes do olhar de cada um e 

de cada uma, o que me leva a concordar com Guattari e Rolnik (2007: 37) 

quando eles afirmam que não existe objetividade científica, neutralidade nas 

relações e, portanto, neutralidade analítica. 

                                                           
4 O termo faz referênc ia, no âmbi to deste trabalho, a professores, 
pesquisadores, mestrandos, doutorandos,  alunos de graduação e todos 
aqueles que, de modo d ireto, contr ibuem na construção do que é cons iderado 
como ciênc ia, com espec ia l atenção àqueles que,  a par t ir  do trabalho na 
Academia, conseguem os meios para sobreviver.  
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Como já abordei neste capítulo, o legado cartesiano (Descartes, 1971) 

diferencia o mundo exterior do mundo interior, fundando, a partir daí, a 

neutralidade científica. Criaram-se regras tradicionais de um método, chamado 

científico, no qual o sujeito-pesquisador e objeto-pesquisado ocupam lugares 

fixos, esperando-se que exista neutralidade e descolamento da história, do 

ambiente social e do próprio corpo (Kirst et al., 2003: 96).  

Mas o pesquisador configura-se naquilo que pode ver e suas 

experiências do mundo coincidem com seus próprios instantes. De acordo com 

Maturana e Verden-Zöller (2008: 15-16), estamos sempre operando como 

observadores e, portanto, o que explicamos são nossas experiências, ou seja, 

o que nós distinguimos como acontecimentos direta ou indiretamente ligados a 

nós. Neste sentido, o que abordo neste trabalho são experiências, já que o 

comportamento não é algo dado, mas uma série de acontecimentos que se 

passam entre interações.  

Desta forma, o texto que aqui se inicia pode ser entendido como um 

exercício de realizar uma cartografia. A cartografia, de acordo com uma 

definição geográfica, é a ciência e a arte de expressar graficamente, por mapas 

ou cartas, variados aspectos de uma paisagem ou de uma superfície. O olhar 

do cartógrafo é parte da construção daquilo que pretende apresentar e seu 

percurso, cujas marcas estão registradas no caminho percorrido, é traduzido 

em cartas que apontam aquilo que vê e  sente  (Correa, 2009: 35). 

A concepção de cartografia que inspira este trabalho pode ser 

considerada um método, formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), 

que busca acompanhar processos e não representar objetos. Para Reppold et 

al. (2000: 130) a cartografia supõe uma tentativa de retratar o cotidiano a partir 

das marcas constituintes que cruzam a vivência dos sujeitos. 

De acordo com Suely Rolnik (1987: 206), a cartografia é “um desenho 

que acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os movimentos de 

transformação da paisagem”, procurando capturar intensidades e 

transformações decorridas no terreno percorrido (Kirst et al., 2003: 92). 

Enquanto isso, o mapa representa um todo estático, déjà-là. 

A cartografia, entendida como captura dos deslocamentos humanos, não 

é privilégio de nenhum saber. Como um modo de análise social e de suas 

narrativas, a cartografia coloca-se como uma das possíveis ferramentas na 
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pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (Mairesse e Fonseca, 2002). Nessa 

perspectiva, ela confronta o saber e o fazer pesquisa instituídos na 

modernidade, tal como o método cartesiano, que fixa um lugar para o 

pesquisador e outro para o ‘objeto’ que se deixa conhecer. 

Nas Ciências Humanas e Sociais, a cartografia diz respeito, 

basicamente, ao mapeamento da produção de sentidos, tensões que divisam e 

instauram discursos e toda significação que recorte um tempo e um lugar. 

Assim, ela acompanha as modulações que dão formas significativas às 

relações e afetos entre os homens (Rolnik, 2006). 

No caso das relações, das formas de vida, dos modos de sobrevivência, 

a paisagem se altera conforme certos mundos referenciais, comportamentos, 

valores que vão recebendo ou perdendo o sentido, se desmanchando à medida 

em que outros vão surgindo ou se inaugurando. Este processo infinito ocorre 

independente da vontade, enquanto que um sentido tem prazo de validade, é 

finito (Rolnik, 2007). 

Uma cartografia baseia-se no pressuposto de que o conhecimento é 

processual  e inseparável do próprio movimento da vida e dos afetos que a 

acompanham (Rolnik, 2006). Portanto, não há dados para serem coletados e, 

consequentemente, inexistem descrições de dados para análises posteriores, 

já que um dos próprios objetivos da cartografia é romper com a separação 

sujeito e objeto : “trata-se de investigar um processo de produção, de 

acompanhar um certo traçado insólito, um certo tempo que dura” (Amador e 

Fonseca, 2009: 33). 

Kastrup (2007) alerta que uma cartografia requer a dissolução do ponto 

de vista do observador e da consequente dicotomia observador/observado. 

Trata-se de criar novas maneiras de se relacionar, tanto com o campo quanto 

consigo como pesquisador, em um processo no qual, por uma zona de contato, 

ambos deixam, de certo modo, de ser o que são. Tal dissolução marca a força 

que faz sair da dicotomia o par sujeito/objeto, instaurando um processo de 

dupla captura em que pesquisador e campo se fazem em um movimento 

implicado-explicado (Amador e Fonseca, 2009: 34). 

Associada à dinâmica das controvérsias, a cartografia como método 

permite evidenciar o quanto os processos de construção do conhecimento se 

mesclam com os movimentos que constituem o próprio pesquisador, 
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acentuando seu caráter contextual e contingencial. É preciso olhar para a 

fecundidade de tomar este caráter provisório, incerto e ensaístico em sua 

positividade, e não como um déficit em relação a outras metodologias 

consagradas. Trata-se de uma estratégia de investigação que parece ir na 

contramão da tradição científica dominante, de origem socrático-platônica, pois 

se volta não para os conhecimentos já solidificados, mas para as situações de 

incerteza, risco e transitoriedade. 

Para tentar apreender, mesmo que transitoriamente, a processualidade 

que a transdisciplinaridade propaga, a cartografia se apresenta como valiosa 

ferramenta de investigação, exatamente por dar conta da complexidade e da 

indeterminação que a acompanha, colocando problemas, investigando o 

coletivo de forças em cada situação, esforçando-se para não se curvar a 

dogmas reducionistas. Contudo, mais do que procedimentos metodológicos 

delimitados, a cartografia é um modo de conceber a pesquisa e o encontro do 

pesquisador com seu campo (Romagnoli, 2009: 169). 

A cartografia constrói um modo não só de investigar, mas de pensar, 

que se espalha por contágio na escrita de toda a investigação . Mais do que 

um método, é uma maneira de propor ao pesquisador e à Academia a 

passagem de um paradigma que considera o método como roteiro fixo para 

outro no qual ocorre a construção de uma configuração ético-estético-política 

nos diferentes planos que a realidade se configura. 

Para Deleuze e Guattari (1995), a cartografia é um mapa aberto que se 

vai desenhando pelas conexões que o campo de pesquisa proporciona, não se 

esquecendo jamais que nele se incluem as implicações do próprio pesquisador, 

ou seja, seus desejos, perguntas, curiosidades, verdades e sentidos. De 

acordo com Paulon e Romagnoli (2010: 98), na metodologia cartográfica a 

interpretação converte-se em autoanálise. 

Cartografar é mergulhar nos afetos que permeiam os contextos e as 

relações que se pretende conhecer, permitindo ao pesquisador também se 

inserir na pesquisa para fazer um traçado singular do que se propõe a estudar 

(Romagnoli, 2009: 171). A cartografia acompanha e se faz ao mesmo tempo 

em que certos mundos perdem sentido e outros se formam (Rolnik, 2007: 

23). Nesse sentido, cartografias são sempre provisórias, funcionais até o 

momento em que novas cartografias – portanto, novas paisagens – se 
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imponham. O ofício do cartógrafo envolve, assim, uma implicação  nas redes 

que ele cartografa, um entendimento sem exterioridade  de seus movimentos 

e desvios (Rolnik, 2007: 67, grifo meu).  

É na implicação do pesquisador que se encontra um dos mais valiosos 

dispositivos de trabalho no campo, já que é a partir de sua subjetividade que 

afetos e sensações irrompem, sentidos são construídos, e algo é produzido. A 

cartografia tem como intuito escapar da reprodução e do acomodamento 

intelectual. 

Sendo uma explicitação das sensações, a cartografia se produz através 

de conceitos, depoimentos, conversas, confissões, compromissos, e tantas 

outras coisas. Kirst et al. (2003: 98) lembram que os conceitos nunca podem 

ser separados das sensações, já que eles são “suas letras, seus registros ou 

suas vibrações” e estão presentes em tudo que se refere ao existir e ao 

experienciar.  

Nesse sentido, aquilo que se poderia chamar de descrição, a partir 

destes conceitos, pode ser chamado de produção existencial, não mais 

dissociando sujeito e objeto: “a cartografia propõe-se a capturar no tempo o 

instante do encontro dos movimentos do pesquisador com os movimentos do 

território de pesquisa. São os encontros que se registra e não seus objetos” 

(Kirst et al., 2003: 100). 

Convocam-se, portanto, alianças entre razão, intuição e sensibilidade, 

vida e conhecimento, invocando-se a complexidade e as ilimitadas 

possibilidades de expressão do mundo e dos sujeitos (Fonseca e Kirst, 2003: 

12). Vale ressaltar que, nos encontros, não só o ‘objeto’, mas também o 

pesquisador, já não são mais os mesmos e é quando nos deixamos atravessar 

e redesenhar pelos outros que nos visitam (Mairesse, 2003: 260), muitas vezes 

se instalando e tornando parte de nós mesmos, que construímos o que 

proponho aqui.  

As pesquisas requerem a habitação de territórios que, em princípio, o 

pesquisador/cartógrafo não habita. Nesta medida, a cartografia se aproxima, 

em certa medida, da pesquisa etnográfica. O pesquisador mantém-se no 

campo em contato direto com as pessoas e seu território existencial (Barros e 

Kastrup, 2009: 56) e participa de suas vidas, ao mesmo tempo modificando e 

sendo modificado pela e nas experiências. 
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Cada pesquisador e cada pesquisa constroem formas de se relacionar, 

constituindo territórios que envolvem marcas, conexões, relações. São as 

circunstâncias e os elementos que se estabelecem entre os encontros que 

podem ou não trazer outras marcas, romper com sentidos vigentes e até 

mesmo fundar outros impensáveis (Romagnoli, 2009: 171). 

A cartografia, como portadora de certa concepção de mundo e de 

subjetividade, traz um novo patamar de problematização, contribuindo para a 

articulação de um conjunto de saberes, inclusive outros que não apenas o 

científico, e favorecendo a revisão de concepções hegemônicas e dicotômicas. 

Nesse trabalho a produção de conhecimento se dá a partir das percepções, 

sensações e afetos vividos no encontro com seu campo, seu estudo, que não é 

neutro, nem isento de interferências.  

Busco aqui fazer ciência dando atenção às marcas dos encontros e aos 

sentimentos e instabilidades que atravessam as convivências da pesquisa, ou 

seja, aos afetos. Fundamentalmente, o que pretendo é dar passagem às 

narrativas e aos afetos, atento também àqueles relacionados à confiança. 

Nesse sentido, esta cartografia não se constitui enquanto um fim, e sim como 

um meio, método, caminho. 

Os afetos são produzidos através de encontros dos corpos, quando 

invocam-nos como capacidade de afetar e ser afetado e que não se sabe 

antecipadamente de que afetos são capazes (Deleuze, 2002: 130). A própria 

palavra ‘afetar’ designa o efeito da ação de um corpo sobre outro, em seu 

encontro (Rolnik, 2006: 57). 

E, no entender de Selda Engelman (2006: 136), é justamente o poder de 

afetar e ser afetado que determina a qualidade do que se pode chamar de 

encontros, nos quais é definida a liberdade de um corpo como potência para vir 

atualizar seus afetos, vir a ser causa e fonte deles. Afetar e ser afetado são, 

portanto, sinônimos de viver.  

O pensamento é uma espécie de cartografia cuja matéria-prima são as 

marcas produzidas nos encontros (Rolnik, 1993: 4) e funciona, então, como 

universo de referência dos modos de existência que vamos criando, figuras de 

um vir-a-ser (devir). Cartografar, do ponto de vista do conhecimento, 

significa marcar o momento de um olhar, deixando de lado verdades 
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sacralizadas  (Fonseca e Kirst, 2003: 11, grifo meu), uma vez que todo o 

conhecimento se refere a um efeito das contingências que o engendraram.  

Em uma cartografia, o cartógrafo se enxerga como parte integrante da 

investigação e testemunha seus próprios movimentos de conhecer (Kirst et al., 

2003: 96). Portanto, mais uma vez fica claro que não existe e nem se deseja 

neutralidade, já que é justamente nos encontros, na proximidade e na 

convivência que o trabalho se realiza e a vida ganha contornos.  

A cartografia surge como um princípio “inteiramente voltado para uma 

experimentação ancorada no real” (Deleuze e Guattari, 1995: 21). Não há um 

único sentido para as experimentações vividas nem uma mesma entrada. A 

realidade cartografada se apresenta “como um mapa móvel”, de tal maneira 

que tudo aquilo que tem aparência de ‘o mesmo’ não passa de um concentrado 

de saber e poder (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009: 10).  

Para Rolnik (2006: 45-46), é justamente ao se deixar sonhar a partir das 

intensidades vividas nos encontros, que a realidade social se produz, 

parecendo “difícil e até inconcebível separar um campo material de um campo 

da representação”. O que define, portanto, o perfil do cartógrafo é composto 

por uma espécie de sensibilidade que ele busca fazer prevalecer em seu 

trabalho: uma mistura do seu olho com, simultaneamente, seu corpo vibrátil 

(Rolnik, 1987, grifo meu). 

Tendo em vista que o problema, para o cartógrafo, não é o do 

falso/verdadeiro, nem o do teórico/empírico (Rolnik, 1987), não busco efetuar, 

aqui, nenhum tipo de generalização ou de afirmação da verdade, tampouco a 

constatação/verificação/comprovação de hipóteses, mas retratar vivências na 

constituição de territórios existenciais, na análise da constituição dos desejos 

nos encontros desse passeio. Ou seja, em uma cartografia, não se descreve 

primeiro para se analisar depois. 

Dessa forma, nota-se que um exercício cartográfico não se apoia em 

uma ideia de ciência que busca verdades universais comprovadas, já que as 

verdades são sempre válidas apenas temporariamente e a análise é realizada 

ao mesmo tempo em que as experiências são construídas coletivamente. 

Por isso, não há sobre o que lançar o olhar a priori. Pode parecer uma 

expressão demasiada de individualismo, narcisismo e subjetivismo. Contudo, 

constitui-se justamente no oposto: “o remetimento para um campo 
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propriamente coletivo” (Amador e Fonseca, 2009: 34). Assumir a cartografia 

como direção metodológica nos compromete, portanto, com a produção de 

uma política cognitiva. O conhecer não se resume à adoção de um modelo 

teórico-metodológico, mas envolve uma posição em relação ao mundo e a si 

mesmo, uma atitude (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009: 202). Nesse sentido, o 

cognitivismo e os pressupostos do modelo da representação – a preexistência 

de um sujeito cognoscente e de um mundo dado que se dá a conhecer – não é 

apenas um problema teórico, mas um problema político. 

Uma pesquisa construída nesses moldes somente se torna viável pelo 

encontro fecundo entre pesquisador e campo de pesquisa, pelo qual o material 

a pesquisar passa a ser produzido, e não coletado. Este material emerge de 

um ponto de contato que implica um deslocamento do lugar de pesquisador 

(como aquele que vê seu campo de pesquisa de um determinado modo e 

lugar) para um em que ele se vê compelido a pensar e a ver diferentemente, ao 

mesmo tempo em que o que é visto e pensado se oferece ao seu olhar 

(Amador e Fonseca, 2009: 30). 

O mesmo vale para nossa formação no método da cartografia. Se o 

aprendizado nos traz um ganho, se ele, em alguma medida nos forma, é no 

sentido da inscrição corporal do conhecimento. Nessa medida, para tornar-se 

cartógrafo não basta ler este livro ou outros textos teóricos sobre o assunto. É 

preciso praticar, ir a campo, seguir processos, lançar-se na água, experimentar 

dispositivos, habitar um território, afinar a atenção, deslocar pontos de vista e 

praticar a escrita, sempre levando em conta a produção coletiva do 

conhecimento: “o rigor da investigação cartográfica reside na irredutível 

atenção aos movimentos da subjetividade e da paisagem existencial, suas 

pontas de presente, seus fios soltos, suas linhas de fuga em relação à 

estratificação histórica” (Passos, Kastrup e Escóssia, 2009: 203).  

Este exercício cartográfico visa mapear a produção dos processos da 

Economia Solidária, no Brasil e em Portugal, com especial atenção àqueles 

relacionados à confiança nos relacionamentos dentro desta outra economia. 

Não se busca aqui descobrir a Economia Solidária ou a confiança, mas 

investigá-las (e construí-las) por meio das vivências incorporadas a este 

trabalho. Portanto, não há dados, mas o que vai se construindo entre todos os 

envolvidos.  
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Não existe, dentro do âmbito deste trabalho, uma Economia Solidária a 

ser descoberta, a ser descrita em um primeiro momento e analisada em outro, 

mas vivências ligadas a esta outra economia a serem construídas. Não há, 

tampouco, uma confiança previamente dada nas relações entre as pessoas a 

ser desvendada, mas aquela que é construída nos processos e relações entre 

todos que participam da investigação. 

Portanto, reforço que não há verdades absolutas e duradouras, mas 

vivências, desejos, mundos que se constroem e desconstroem juntamente com 

os sentidos. É isso que merece atenção e foco especial ao que se conceitua 

como Economia Solidária e confiança no âmbito deste trabalho. Como os 

processos de construção de sentidos e mundos se dão? Como os conceitos 

‘ganham corpo’ nesses processos? Esse tipo de postura ético-estético-política 

não permite recolha de dados e análise posterior. 

A vida é rizoma (Deleuze e Guattari, 2005), e pode ser 

percorrida/construída em diversas direções, sendo reinventada em cada 

viagem e por cada um que a percorre. Isso não seria o próprio ato de 

conhecer/pesquisar? Fui transformado ao longo dos últimos sete anos em parte 

daquilo que investigo/construo, bem como transformei aquilo que poderia 

parecer déjà-là, dado. 

É preciso aventurar-se na criação de um circuito de conhecimento que 

atue como um dispositivo para formar planos de expansão da vida, para 

expressar e encarnar as sensações que as relações estão produzindo nas 

subjetividades, religando a pesquisa com a vida (Romagnoli, 2009: 172). 

Foram diversas madrugadas de trabalho coletivo, muitas manhãs e 

tardes de convivência, entrevistas, conversas, caronas, pedidos de ajuda. 

Festas, eventos, aniversários, almoços e confraternizações. Diálogos com o 

poder público, com a Academia, com familiares e amigos.  

Toda pesquisa implica no exercício da escrita, do registro. Na etnografia 

encontra-se uma boa sugestão: diário de campo. Este é um ponto de 

aproximação entre a cartografia e este outro método, já que os ‘diários do 

cartógrafo’ também foram usados extensivamente na elaboração deste 

trabalho. 

Busco sempre citar as conversas conduzidas para que os leitores 

possam realizar suas próprias interpretações e acompanhar as 
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vivências/experiências, para além de terem uma visão crítica da minha própria. 

É importante ressaltar que os textos encontram-se redigidos com os tempos 

verbais no presente, com o intuito de preservar o momento de criação e inserir 

o leitor nos contextos vividos. Questão relacionada ao método cartográfico e ao 

estilo narrativo do autor. 

Por vezes, dentro de uma ótica derivada do viés dominante e tradicional 

de fazer ciência, o modo de apresentação e o estilo de redação deste trabalho 

pode sugerir que o mesmo se baseia demais nas opiniões do autor e não em 

análises a respeito dos ‘dados coletados’. Mas, como já ressaltado diversas 

vezes neste capítulo, quem pesquisa está dentro, sendo pesquisado e alterado 

e alterando a paisagem que se apresenta a ele. Desta forma, a subjetividade 

do pesquisador não é empecilho, mas matéria-prima. 

Desta forma, os extensos diálogos, encontros e sentimentos produzidos 

nos encontros do autor com os demais participantes não constituem meras 

opiniões, mas são parte fundamental de um estilo de construção textual 

consonante com o método adotado e vivido, privilegiando coisas da ordem do 

sensível, do invisível ao olho racional, processos de construção de sentidos e 

experiências nos quais não existem dados a serem coletados para serem 

analisados a posteriori. 

É necessário abrir os possíveis (Espoz, 2011: 6) e construir essa 

pluralidade e complexidade tanto de reflexão como prática metodológica, ou 

seja, que nos abramos a todas as possibilidades de conhecimento e usemos 

outras possibilidades para dizer, fazer e sentir. 

Abrir os possíveis é renunciar à ideia de esgotabilidade/fechamento dos 

sentidos e, portanto, dos saberes e poderes, começando a reconstruir as 

vozes, começando por reconhecer a existência de gargantas que ainda têm 

muito a dizer sobre nossas maneiras de ver, sentir, fazer, narrar, enfim, 

experienciar e compartilhar nossas realidades (Espoz, 2011: 7, grifo meu). 

Nas modalidades dessa busca que motorizam todos os processos de 

investigação, essa abertura se inscreve como começo. 

Para os leitores que não conhecem as pessoas que constroem este 

trabalho comigo, identificá-las é irrelevante, e para aqueles que as conhecem, 

elas são facilmente identificáveis. Ainda assim, substituí o nome de diversos 

participantes da pesquisa por nomes fictícios. Deste modo, em alguns dos 
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trechos cito os nomes dos envolvidos. Em outros, opto por não nominá-los. E 

ainda em outros momentos, substituo os nomes de alguns dos envolvidos por 

nomes fictícios, por julgar que o mais importante, de acordo com as finalidades 

deste trabalho, é poder compartilhar as experiências, as vivências, e o que 

estas podem construir, suscitar e ensinar. 

Aproveito para salientar também que nas passagens em que trago e cito 

fielmente aqueles que construíram comigo este trabalho, coloco suas falas 

entre aspas e em itálico, com a única intenção de frisar que aquelas são as 

vozes dos participantes deste processo, mesmo nas ocasiões em que não os 

cito nominalmente. 

Assumo aqui as escolhas feitas. Em nenhum trabalho tudo o que foi 

vivido pode ser escrito. Muito do que está aqui escrito, me foi passado em 

confiança e é nesse mesmo espírito que aqui incluo e narro essas vivências. 

Espero que nada seja usado para frustrar ou perturbar o modo de vida das 

pessoas, seja qual for a razão e, se assim for, não terei cometido nenhuma 

deslealdade (Firth, 1998: 94). 

Apesar do posicionamento epistemológico assumido aqui ser guiado por 

uma concepção transdisciplinar de saberes e conhecimentos, não tenho a 

pretensão de reunir e integrar, nesta tese, todo o conhecimento sobre natureza, 

sociedade, confiança, economia solidária ou qualquer outro conceito. Portanto, 

esta tese não tem objetivo totalitário e, consequentemente, aproveito para de 

antemão me desculpar com aqueles que não foram citados e que julgarem, por 

voz própria ou de seus representantes, que deveriam constar do rol de 

referências e citações presentes. 

Esta obra está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo se 

dedica a uma cartografia das sociedades contemporâneas, na qual se discute 

sobre os valores dominantes hoje, sobre a lógica capitalista e seus 

desdobramentos para a vida de muitos, bem como sobre a centralidade do 

trabalho e os processos de subjetivação hoje em curso. 

No capítulo dois, o leitor encontra teorizações a respeito da Economia 

Solidária e a respeito da importância, em termos conceituais, da confiança 

dentro desta outra economia. Já o terceiro capítulo foca em construir um 

referencial ligado ao conceito da confiança, com contribuições de teóricos 

diversos. 
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Já mencionei que, tendo em vista os mencionados objetivos, mostrava-

se necessário viver  a Economia Solidária no Brasil e em território português, 

conviver com os integrantes para sentir a confiança nas relações estabelecidas 

entre eles e como lidam com as marcas deixadas pelas vivências, com atenção 

aos sentidos adquiridos pela confiança nessas relações.  

No rastro do explicitado acima, o capítulo quatro apresenta a cartografia 

da Economia Solidária no Brasil, tanto com relação à definição da organização 

investigada – uma associação de catadores de lixo localizada em Porto Alegre 

– quanto no que tange as vivências nela desenroladas. Estas vivências se 

estenderam desde 2004 até 2006 de forma ininterrupta, somadas a outras que 

aconteceram no segundo semestre de 2008.  

O quinto capítulo refere-se a uma cartografia da Economia Solidária em 

Portugal, desde o início das buscas por organizações de ES portuguesas, 

ainda em 2008, passando pela mudança para a Ilha de São Miguel nos Açores 

em abril de 2009, até a definição da organização portuguesa a ser investigada 

– uma cooperativa de produção alimentícia – já em maio de 2009.  

Na sequência, o sexto capítulo compartilha com os leitores a 

investigação conduzida nesta cooperativa, que se estendeu de maio até o fim 

de agosto de 2009, para além do mês de julho de 2010.  

Por fim, o trabalho apresenta um breve capítulo dedicado a algumas 

considerações, nos quais são explicitadas também possibilidades de 

investigações futuras, seguido pelas referências. 

A língua portuguesa, utilizada para redigir esta obra, é machista em 

muitas de suas acepções plurais (por exemplo: usa-se ‘os leitores’ para 

designar a respeito dos leitores e das leitoras). Portanto, tendo pleno 

conhecimento deste fato, faço questão de alertar que os plurais se referem 

tanto a homens quanto a mulheres, ainda que eu não faça essa menção a cada 

termo apenas com o intuito de não cansar os(as) leitores(as).  

Ressalto, também, que todos os erros aqui contidos são de minha inteira 

responsabilidade. 

Àqueles pesquisadores/leitores que ousarem descer aos subsolos 

em busca de uma ciência mais viva, fica aqui o convite! 
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CAPÍTULO 1. CARTOGRAFIAS CONTEMPORÂNEAS 
 

Vivemos todos no mesmo planeta Terra. Apenas nós, seres humanos, já 

somos mais de seis bilhões, sem mencionar as incontáveis formas de vida não 

humanas, tão importantes e constituintes de nós mesmos quanto o próprio 

ambiente no qual vivemos. Desta forma, não é exagero ressaltar que 

compartilhamos  um mesmo habitat. 

Se hoje podemos ter noção de quantos somos e de como nos 

distribuímos ao redor deste planeta, temos também condições de saber um 

pouco sobre como são as vidas de muitos seres, tão humanos quanto nós, 

espalhados pelo globo. Diferenças nos costumes, hábitos, estilos de vida, 

oportunidades, valores, sentidos: vivemos infinitas diferenças entrelaçadas pelo 

compartilhar de um mesmo habitat.  

Do Rio de Janeiro a Lisboa, de Chittagong a Copenhagen, que maneiras 

as pessoas encontram para sobreviver? Como elas dão/constroem sentido às 

suas vivências? Não precisamos sequer fazer viagens tão longas como estas. 

Caminhando dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, com seus cerca de 

seis milhões de moradores, no Sul geopolítico, ou percorrendo as ruas de 

Copenhagen, com aproximadamente um milhão de habitantes e 

tradicionalmente apontada como referência de cidadania no mundo, ficam 

claras múltiplas e incontáveis diferenças. 

Chama a atenção que as mencionadas diferenças não são encontradas 

apenas quando se contrasta o Rio com Copenhagen ou um país rico com um 

país pobre, já que elas se materializam dentro de cada país, estado ou cidade.  

Ao percorrerem-se as ruas de Copenhagen, por exemplo, fica difícil não 

ser tocado por certos detalhes: enquanto diversos jovens sentam-se à beira do 

badalado canal Nyhawn, para aproveitar mais um happy hour ao som de 

música instrumental na capital dinamarquesa, espreitam-se por entre os que 

‘desfrutam’ a paisagem duas pessoas que, enchendo seus carrinhos de ferro 

com latas metálicas e garrafas em vidro, buscam sua sobrevivência. Para 

beber uma garrafa de cerveja no local, paga-se mais de trinta coroas 

dinamarquesas (mais de quatro Euros ou nove Reais). Entretanto, para 

aquelas pessoas conseguirem as mesmas trinta coroas, precisam catar e levar 
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mais de cinquenta garrafas vazias da mesma cerveja a um supermercado ou a 

um ponto de compra. 

Observo mais que diferenças: emergem severas e numerosas 

discrepâncias que convocam imediatamente nossas sensibilidades. É difícil 

não perceber que a cada dia torna-se mais visível o abismo entre aqueles que, 

de fato, desfrutam das inúmeras ‘maravilhas’ prontas para o consumo ao redor 

do planeta e os que não têm condições para aproveitá-las. Chegamos a um 

momento histórico no qual estão incluídos nessas maravilhas até mesmo 

direitos a uma alimentação de subsistência e a uma vida minimamente de 

respeito.  

Construímos sociedades cada vez mais injustas. Não podemos nos 

furtar a admitir que vivemos entre numerosas injustiças em escala mundial e 

que os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no sentido de 

uma progressiva deterioração (Guattari, 1990: 7): 

Dá para estimar que o essencial dessa crise mundial (que é, ao 
mesmo tempo, uma espécie de guerra social mundial) é a expressão 
da gigantesca ascensão de toda uma série de camadas 
marginalizadas, por toda a superfície do planeta. São centenas de 
milhares de pessoas que vivem com fome, e não só isso, mas 
também centenas de milhares de pessoas que não podem se 
reconhecer nos quadros sociais que lhes são propostos. Essa crise 
de modelos de vida, de modelos de sensibilidade, de modelos de 
relações sociais, não existe somente nos países ‘subdesenvolvidos’ 
mais pobres. Ela existe também em amplas correntes das massas 
dos países ‘desenvolvidos’ (Guattari e Rolnik, 2007: 218).  

Portanto, classificações como as de ‘países ricos’ ou ‘pobres’, 

‘desenvolvidos’ ou ‘em desenvolvimento’, mostram-se imprecisas e acabam por 

esconder crescentes discrepâncias sociais, mesmo naqueles países 

considerados ‘ricos’ ou ‘desenvolvidos’. Muitas vezes o bem-estar de um lugar 

e a miséria de outro compartilham a mesma cidade, o mesmo bairro, o mesmo 

lugar geográfico. 

No documentário intitulado ‘Encontro com Milton Santos ou o Mundo 

Global Visto do Lado de Cá’, dirigido por Sílvio Tendler (2007), citando Josué 

de Castro em seu texto ‘Geopolítica da Fome’ de 1961, Milton Santos afirma 

que o mundo está dividido em dois grupos: o dos que não comem e o dos que 

não dormem, com medo da revolta dos que não comem. 

Não obstante, essas classificações deixam de apontar as profundas 

interconexões e interdependências entre essas localidades. O sociólogo 

polonês Zygmunt Bauman (2007: 6) resume o que se passa de forma brilhante 
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quando diz que “não existe bem-estar de um lugar que seja inocente da miséria 

de outro”.  

Handy (1995) considera que as sociedades modernas possuem alguns 

avanços que trazem benefícios para as vidas de alguns mas que, por outro 

lado, a miséria é a realidade de uma parte crescente da população mundial, 

mesmo com o progresso econômico. Santos (1996) afirma que isso acontece 

porque a modernidade teve sucesso em atingir algumas de suas promessas, 

mas não tem como concretizar outras, o que aumentou significativamente as 

discrepâncias sociais, tornando a distância entre ricos e pobres ainda maior. 

Concordo com Roberto Freire (1992) quando ele afirma que é difícil 

entender, logicamente, como pode o ser humano ter se tornado o animal 

predador por excelência, o mais irresponsável de todos quanto à sua própria 

sobrevivência como espécie. Guattari (1990: 52) não exagera ao considerar 

que “cada vez mais os equilíbrios naturais dependerão das intervenções 

humanas”, inclusive no que diz respeito à regulação das relações entre o 

oxigênio, o ozônio e o gás carbônico na atmosfera terrestre.  

Em linha de pensamento semelhante, Maturana e Verden-Zöller (2008: 

30) afirmam que nós, seres humanos, “vivemos hoje em um presente que se 

dá na expansão da presença humana que está transformando a biosfera 

terrestre numa homosfera ou ecossistema centrado no humano”. Para Freire 

(1992: 49) isso ocorre porque "o ser humano julga-se o mais desenvolvido, 

além do mais adaptado e o mais forte de todos os seres vivos", entretanto, 

foram necessários séculos para esta evolução, com a qual o homem tornou-se 

também "manipulador de seu ecossistema", um manipulador "irresponsável e 

antinatural". 

 José Maria Carvalho Ferreira (2008: 9) considera que as perversões 

biológicas e sociais criadas pelo processo de industrialização e de urbanização 

das sociedades contemporâneas já chegou ao seu limite máximo. Para ele, 

vivemos um modelo de “transformação de matéria orgânica em matéria 

inorgânica” que gerou uma situação insustentável quanto ao ambiente e o 

ordenamento do território.  

Isso se faz sentir, prioritariamente, na transformação, destruição, 

redução e extinção massiva dos recursos naturais, água e oxigênio do planeta 

Terra, no gigantismo qualitativo e quantitativo da exploração do solo, 
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montanhas, rios, mares e florestas que serviram e servem de matérias primas 

para a produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias circunscritas 

aos sectores do automóvel, química, siderurgia, petróleo, energia nuclear, 

ferro, cimento, vidro, têxtil, imobiliário, transportes e indústria agroalimentar.  

Assim como os homens se transformaram em mercadorias, o mesmo 

sucede com todos e cada um dos componentes do reino natural, que devem 

ser manufaturados e comercializados desenfreadamente (Freire, 1992: 53). É 

importante notar que as relações da humanidade com o socius e com a 

‘natureza’ tendem a se deteriorar cada vez mais, não apenas em razão de 

nocividades e poluições objetivas.  

Um importante motivador desse quadro é a existência de uma 

passividade fatalista. As situações vividas, mesmo as mais catastróficas, são 

aceitas tais como são e tratadas de maneira natural. Somos constantemente 

levados a acreditar que nada podemos fazer para modificar as coisas tais como 

elas se apresentam e que somos ‘pequeninos demais’ para construir modos de 

existência diferentes daqueles que hoje tratamos como naturais. 

Entretanto, devemos fazer um esforço significativo para não notar a clara 

incapacidade das sociedades contemporâneas, por meio de sua lógica 

dominante, do desenvolvimento e do tão proclamado ‘progresso’, em promover 

as condições mínimas necessárias para que a maior parte da população tenha 

uma vida digna.  

O geógrafo brasileiro Milton Santos, no documentário de Silvio Tendler 

(2007) já mencionado anteriormente, considera que nunca na história da 

humanidade tivemos, como hoje, as condições técnicas e científicas para que 

vivamos dignamente. 

Para onde quer que olhemos encontramos um paradoxo. É notório o 

contínuo desenvolvimento de novos meios técnico-científicos potencialmente 

capazes de resolver problemas ecológicos dominantes - os quais incluem a 

própria inabilidade dos humanos em conviverem harmoniosamente entre si e 

com os demais seres vivos – mas mostra-se também evidente a incapacidade 

das forças sociais organizadas e das formações subjetivas constituídas em se 

apropriarem desses meios para torná-los operativos (Guattari, 1990: 12), ou 

seja, para usá-los de forma a efetivamente solucionar os mencionados 

problemas. 
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Vivemos sob a hegemonia da lógica capitalista, fundada sobre os 

interesses pessoais, a propriedade privada e o lucro, valores que têm sido 

gradualmente transpostos e insistentemente naturalizados em todas as esferas 

relacionais da vida no planeta. Essa lógica também toma como bases o 

desenvolvimento técnico-científico, a falácia do desenvolvimento econômico 

como solução de todos os problemas, a acumulação irrestrita do capital e a 

mercantilização de todas as esferas da vida: tudo se pode comprar e tudo está 

à venda.  

Os estímulos ao individualismo, ao utilitarismo e à competição chamam 

nossa atenção: em prol do deleite de alguns, destrói-se a vida de muitos, 

juntamente com o próprio planeta do qual somos parte.  

Nardi (2006: 191) aponta que se estimula “um individualismo solitário, no 

qual cada jovem se sente o único responsável pela sobrevivência própria e da 

família”. Passamos a construir e a viver em ambientes marcados pela 

competição, nos quais os colegas são transformados em adversários na luta 

pela permanência no emprego, pelo trabalho, pela sobrevivência. 

Para Deleuze (1992: 213), no capitalismo apenas uma coisa é universal: 

o mercado, considerado por ele “uma fantástica fabricação de riqueza e de 

miséria”. Já Félix Guattari (1990: 31) qualifica o atual estágio do capitalismo 

como Capitalismo Mundial Integrado (CMI) já que tende a descentrar seus 

focos de poder das estruturas de produção de bens e de serviços para as 

estruturas produtoras de subjetividade, por intermédio, especialmente, do 

controle que exerce sobre a mídia. 

Portanto, o capitalismo como lógica hoje dominante não está ligado 

exclusivamente à produção de bens e serviços mas ele próprio é um modo de 

produção de lógicas, de mundos. Gilles Deleuze (1992) retrata bem isso 

quando afirma que o capitalismo hoje não é mais dirigido para a produção, 

relegada com frequência à periferia do Terceiro Mundo e à China, mesmo sob 

as formas complexas do têxtil, da metalurgia ou do petróleo. Vivemos um 

capitalismo que não se limita a comprar matéria-prima e vender produtos 

acabados, nem a comprar produtos acabados e montar peças destacadas.  

De acordo com o Deleuze (1992: 223-224), o que o capitalismo quer 

vender são serviços e o que quer comprar são ações, sendo um capitalismo 

dirigido para o produto, isto é, para a venda ou para o mercado. O marketing é 
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agora o instrumento de controle social, e forma a raça impudente de nossos 

senhores: “o homem não é mais o mesmo homem confinado, mas o homem 

endividado”. Ele reforça a ideia postulando que o capitalismo manteve como 

constante a extrema miséria de três quartos da humanidade, pobres demais 

para a dívida, numerosos demais para o confinamento em prisões e/ou 

manicômios. 

Naomi Klein aborda um outro aspecto do capitalismo contemporâneo e 

cunha a expressão “capitalismo do desastre” (do inglês disaster capitalism) 

para nomear essa lógica hoje dominante: uma lógica que se aproveita da 

esfera pública no rastro de eventos catastróficos, tratando situações de 

desastres como oportunidades de mercado. Para a autora, o capitalismo se 

utiliza desta “doutrina do choque” como um dos principais métodos para 

avançar nas metas corporativas, “usando momentos de trauma coletivo para 

realizar engenharias sociais e econômicas radicais” (Klein, 2007: 8).  

Em outra passagem do mesmo texto essa autora esclarece como 

funciona tal doutrina, analisando que a partir de um evento desastroso como 

um tsunami, ataque terrorista, quebra de algum mercado, entre tantos outros, 

parte da população entra em um estado coletivo de choque. Para Klein (2007: 

17), é justamente esse estado de choque que o capitalismo utiliza como 

oportunidade de mercado, tal como o exemplo do tsunami na Ásia, a partir do 

qual milhares de pescadores foram retirados de suas moradias litorâneas e as 

áreas vendidas a grandes redes hoteleiras. Percebe-se que esta faceta do 

capitalismo mobiliza as emoções e usa o medo, a apatia e a comoção como 

oportunidades de mercado. 

Reforça-se, portanto, o entendimento do capitalismo como lógica 

produtora de sentidos, de modos de viver e de construção de mundos e 

existências. Ferreira (1997: 23) afirma que quem não tem poder, capital ou 

prestígio social se vê obrigado a mergulhar na pobreza, na miséria, no 

desemprego ou na marginalidade social, correndo o risco de se transformar 

num ser infeliz, num doente ou num demente, que é preciso encarcerar nos 

hospitais psiquiátricos ou nas prisões.  

É possível notar as conexões entre as sociedades que construímos e o 

vazio existencial dos indivíduos e grupos, que, muitas vezes por não saberem 

como sobreviver, recorrem à droga, à prostituição e ao crime. Rolnik (2007: 15) 
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aponta que o próprio mercado promove um sucateamento dos modos de 

existência e reconhece a difícil tarefa que compartilhamos: “treinamos, dia após 

dia, nosso jogo de cintura para manter um mínimo de equilíbrio nisso tudo e 

adquirir agilidade na montagem de territórios [existenciais e de sentido]”.  

Percebe-se que as crises contemporâneas não se situam apenas no 

nível das relações sociais explícitas, mas também englobam as formações 

religiosas, míticas, estéticas. De acordo com Guattari e Rolnik (2007: 219) 

“trata-se de uma crise dos modos de subjetivação, dos modos de organização 

e de sociabilidade”, uma crise que ao mesmo tempo é mundial, mas 

“apreendida, semiotizada e cartografada de diferentes maneiras”, de acordo 

com o meio.  

Não seria exagero concordar com Rolnik (2006: 20) quando ela afirma 

que “na versão terrestre do paraíso prometido, o capital substituiu Deus na 

função de fiador da promessa, e a virtude que nos faz merecê-lo passou a ser 

o consumo”.  

Consequentemente, não é difícil notar que quem não consegue obter 

êxito na competição do mercado é esmagado pelas leis normativas da sua 

racionalidade instrumental e utilitária. O espaço-tempo da vida quotidiana dos 

indivíduos e dos grupos está sendo cada vez mais objeto de capitalização: 

“tudo se vende e se compra no mercado da vida quotidiana: amor, trabalho, 

honra, dignidade, justiça, violência, crime, bens e serviços de consumos vários, 

órgãos do organismo humano, morte, etc” (Ferreira, 1997: 23).  

Ter direito aos direitos (inclusive aos mais básicos), hoje, significa ter 

poder de compra, ser consumidor (Negri e Cocco, 2005: 53). E, mesmo para 

obter os meios mais básicos à sobrevivência, a maioria esmagadora da 

população mundial só o consegue se trabalhar.  

 

 

1.1 A Centralidade do Trabalho  
O trabalho tem sido considerado uma entidade central por um bom 

tempo e é tratado, hoje, como nosso motor natural. Como bem apontado por 

Forrester (1997: 7), deformado sob a perversa forma de emprego, o trabalho 

funda a civilização ocidental. Não é exagero afirmar que as pessoas são 

avaliadas pela sociedade em geral, em grande medida, de acordo com as 
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tarefas que realizam, o que produzem, suas supostas qualificações e as 

organizações às quais pertencem (quando o fazem).  

Existe uma expansão sem limites da categoria trabalho, que “torna-se, 

sob o impulso do desenvolvimento do capitalismo, uma categoria totalizante e 

universal” (Lazzarato, 2006: 16). Atualmente, o trabalho é um dos principais 

meios pelos quais se rotulam as pessoas, em termos de seus status e posições 

sociais. Mais que isso, é tendo um emprego que a maioria das pessoas 

consegue encontrar os meios de obter a própria sobrevivência. É perceptível 

no desespero diário de muitas pessoas ao redor do planeta a idéia de que, 

para que consigam sobreviver, elas devem ser consideradas úteis à sociedade 

ou “pelo menos àquela parte que a administra e domina: a economia” 

(Forrester, 1997: 13). 

De acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2006: 20), estar 

sem trabalho (emprego) implica que o indivíduo deixou de ser imprescindível 

e/ou necessário, “vendo-se desterrado para o depósito de lixo do progresso 

econômico”. Em seu entendimento este progresso se reduz a realizar trabalhos 

iguais, com ganhos idênticos, mas com menos pessoal e por meio de um custo 

de mão de obra inferior. Como bem explicado por Castel (1998: 496), aqueles 

que não possuem um emprego são tratados como “inúteis para o mundo”.  

Ainda vivemos, e cada vez mais radicalmente, sob os valores e 

princípios da lógica capitalista, dentro da qual a grande maioria da população 

depende de vender sua força de trabalho para garantir sua existência. 

Portanto, assumir que o trabalho perdeu sua centralidade dependeria da 

construção de novos modos de manutenção da existência dos seres humanos 

nos quais “o trabalho e o salário ou outra forma de remuneração, decorrente da 

venda da força de trabalho, não desempenhasse mais o papel de moeda que 

permite a aquisição dos proventos necessários para a sobrevivência” (Nardi, 

2006: 32-33).   

Para Bauman (2004: 36), é no local de trabalho que os direitos de 

dignidade e respeito social continuam a ser obtidos ou perdidos. Ele alerta 

(2007: 2-3) que o mercado de trabalho inspira e promove a divisão, colocando 

um prêmio nas atitudes competitivas e fazendo com que a colaboração e o 

trabalho coletivo sejam suspensos ou terminados assim que seus benefícios se 

exaurem. Ainda de acordo com ele (Idem: 68), uma vez que a competição 
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substitui a solidariedade, os indivíduos veem-se abandonados aos seus 

próprios – inadequados – recursos.  

É difícil discordar de Félix Guattari (1990: 7) quando ele afirma que “os 

modos de vida individuais e coletivos evoluem no sentido de uma progressiva 

deterioração”. Ao contrário da tese neoclássica, o desemprego e as 

discrepâncias sociais, consideradas falhas do mercado, são o resultado 

necessário da acumulação capitalista e da competição, bem como das relações 

de produção capitalistas, já que o capitalismo não é equilibrado nem tende ao 

equilíbrio (Carchedi, 2009: 55).  

No rastro da competição como balizadora do convívio humano, o 

desemprego assume “uma feição naturalizada, parte integrante de um modelo 

de vida social darwinista , onde se entende que a sobrevivência no mercado é 

um processo de seleção natural” (Gurgel, 2003: 119). O próprio termo 

desempregado, que sugere um estado temporário fora da normalidade, parece 

merecer questionamentos, já que é uma realidade de longa duração para 

grandes contingentes populacionais ao redor de todo o mundo. Bauman (2006: 

19-20) pontua brilhantemente que estar sem trabalho assemelha-se cada vez 

mais a estar sobrando, a sentir-se rejeitado por ser supérfluo ou inútil. 

Nessa guerra, permeada por lutas dos trabalhadores para manterem-se 

empregados, Frigotto (2003: 17) pontua que mesmo cada vez mais explorados, 

naturaliza-se a crença dominante de que a competição é fundamental e 

saudável para o desenvolvimento da sociedade. Mesmo sentindo na pele os 

estresses e consequências da guerra em que se converteu a vida e 

percebendo “a acelerada degradação ambiental que a competitividade entre 

pessoas, empresas e nações está provocando, afirma-se que é a competição 

fator de desenvolvimento da sociedade” (Gurgel, 2003: 178). 

Com a competição sendo aceita como algo natural e humano, cada vez 

mais as pessoas são estimuladas a confiarem em suas próprias capacidades, 

habilidades e esforços, sendo igualmente tratadas como únicas responsáveis 

pelo ‘sucesso’ ou ‘fracasso’ em suas vidas.  

Conseguir ou não um emprego é hoje uma questão tratada como de 

responsabilidade exclusiva de cada um, como se nada mais influenciasse do 

que os próprios esforços individuais, o que leva a competição entre as pessoas 

a ser encarada ainda mais como única e natural solução. Percebe-se o 
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estímulo à competição e ao jogo de interesses individuais, tudo articulado por 

uma lógica capitalista individualista, “quase lotérica. Acredita-se em ganhar o 

prêmio em detrimento de todos que o perdem” (Gurgel, 2003: 179). 

Henrique Nardi (2006: 40) considera que, mesmo de forma desigual, o 

trabalho foi o dispositivo central de integração social e a forma de acesso à 

proteção social. A criação de um conjunto de regras morais que permitiriam a 

valorização e a identificação com o trabalho foi fundamental como justificativa 

ideológica do capitalismo, assim como para os suportes simbólicos da 

existência, já que a transformação do trabalho em elemento central da 

constituição do tecido social passou necessariamente por uma incorporação do 

trabalho como valor simbólico.  

Nessa linha de pensamento, Lazzarato (2006: 88) afirma que nos países 

ocidentais, o assalariamento permanece sendo a forma dominante sob a qual o 

capitalismo explora a cooperação e o poder de invenção das subjetividades 

quaisquer. Ele considera que hoje o desemprego e a pobreza “não podem mais 

ser qualificados pela falta de trabalho (de emprego)” (Idem: 150), já que o 

capitalismo como produção de modos de vida revela-se uma força de 

destruição da cooperação entre cérebros e de suas condições – incluindo as 

biológicas – de existência. Foucault (2005: 87) salienta que a própria arte de 

punir precisa de uma tecnologia da representação e que, portanto, as 

empresas só podem ser bem sucedidas se estiverem inscritas numa mecânica 

natural. 

Nardi (2006: 195) pontua bem quando afirma que “a submissão à 

necessidade de trabalhar para sobreviver e os valores da competição e do 

individualismo invadem todas as esferas da vida”, negando as diferenças, 

desvalorizando as saídas coletivas e naturalizando as desigualdades. 

Sentimos-nos cada vez mais isolados e fragilizados. É importante refletir que a 

insegurança gerada pelo desemprego mostrou-se determinante para a 

internalização e naturalização do discurso dominante da gestão 

contemporânea e dos ideais liberais. 

Ou seja, de acordo com Lazzarato (2006: 88-89), o capitalismo continua 

a mensurar diversos processos por meio do trabalho. Portanto, a discussão 

não se trata apenas  sobre ter ou não um emprego. O trabalho (e o salário 

proveniente dele) não somente é fundamental para a sobrevivência da maioria 
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da população, mas também (e principalmente) foi ele que se revelou como a 

maneira mais eficiente de regular o corpo da sociedade. Nas fábricas, o 

trabalho disciplinava a nova classe operária (os operários tayloristas), 

“impedindo-os de se manifestar enquanto multiplicidade e enquanto críticos do 

assalariamento” (Idem: 89-90). Desta forma, o autor inverte a definição de Marx 

e afirma que  

o capitalismo não é um modo de produção, mas uma produção de 
mundos. O capitalismo é uma afetação. A expressão e a efetuação 
dos mundos e das subjetividades neles inseridas, a criação e 
realização do sensível (desejos, crenças, inteligências) antecedem a 
produção econômica (Idem: 100). 

Vivemos e construímos sociedades de consumo, nas quais os valores 

predominantes dizem respeito ao ter , em detrimento do ser. Cultivamos valores 

que enfatizam o competir, o dominar e o descartar, para além da vitória do 

mais forte e mais bem preparado. De acordo com Zaneti (2006: 82), essa 

cultura de massa “não oferece condições ao ser humano de enxergar-se 

internamente, de questionar-se sobre valores. A tendência é repetir modelos 

sem indagar-se”. 

Passamos a achar que não existem alternativas fora do que é 

apresentado e difundido hoje como natural. Cada vez mais somos perpassados 

por uma dolorosa percepção de impotência para curarmos as misérias que 

enxergamos e, desta forma, Bauman (2004: 119) considera que ficamos 

tentados a correr em busca de algo que é constante e crescente, mas que cada 

vez mais convertemos em e tratamos como inatingível.  

O capitalismo não é algo exterior a nós, mas somos nós que o 

construímos diariamente, inclusive por meio dos valores  (solidariedade, 

individualismo, competição, ganância, amor, entre tantos outros) que 

cultivamos em nossas atitudes. Inspiro-me na concepção de valor de Maturana 

e Verden-Zöller (2008: 135), os quais consideram que “valores são abstrações 

que nós fazemos sobre nossa operação como seres sociais” e que não existem 

em si próprios.  

Entretanto, valores podem ser entendidos como declarações de modos 

desejados ou pretendidos de coexistência humana que fazemos por nos 

preocuparmos com o outro. Com base nisso, é possível entender que, para que 

se tornem espontâneos no cotidiano, os valores precisam ser cultivados como 
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aspectos do nosso viver. Entretanto, a lógica capitalista busca naturalizar em 

nós apenas determinados valores, em detrimento de outros.  

É interessante reparar como a culpabilização é uma função capitalista 

(Guattari e Rolnik, 2007: 49). Sempre nos deparamos com imagens de 

referência (homem de sucesso, empresário bem sucedido, marido dedicado, 

bom pai, entre outras tantas) a partir das quais nos questionamos quem somos, 

como seremos classificados pela sociedade e inclusive se somos bons o 

suficiente. Questionar os valores dominantes da lógica capitalista e/ou cultivar 

valores diferentes destes no nosso cotidiano exige um esforço redobrado. 

Muitas vezes somos estimulados a pensar que o melhor a fazer é nos calarmos 

e interiorizar os valores que são considerados como os mais desejáveis para 

nós, a partir de outrem. 

Portanto, como Lazzarato (2006: 145) salienta, a criação e a efetuação 

de mundos possíveis passam a ser os objetos da apropriação capitalista. Dito 

de outra maneira, a empresa que produz um serviço ou uma mercadoria cria 

um mundo, já que os produtos e serviços precisam estar inseridos nas almas e 

nos corpos dos trabalhadores e dos consumidores: “no capitalismo 

contemporâneo, a empresa não existe fora do produtor e do consumidor que a 

representam” (Idem: 99). Os alvos são nossos corações, intelectos, vontades e 

disposições (Foucault, 2005: 18). 

Com a inserção de produtos e serviços nos valores, desejos e 

necessidades das pessoas, a busca incessante pelo lucro capitalista a 

qualquer preço torna-se cada vez mais concreta e natural . E a questão não 

está restrita a produtos e serviços. O trabalho, como ele é hoje tratado, é parte 

de uma engrenagem de construção de mundos e de maneiras de viver, pensar, 

agir e sentir.  

Hardt (2003: 156) resume bem a situação atual quando aponta que “o 

trabalho atua diretamente nos afetos; ele produz subjetividade; ele produz 

sociedade; ele produz vida”. Neste sentido, Suely Rolnik traz uma importante 

contribuição para o trabalho na seguinte passagem: 

a vida, em sua potência de variação, constitui um dos alvos 
privilegiados do investimento do capitalismo contemporâneo. É no 
invisível que o capital irá descobrir esta sua mina inexplorada: extrair 
as fórmulas de criação da vida em suas diferentes manifestações 
será seu alvo e também a causa de sua inelutável ambiguidade. É 
que se, por um lado, para atingir seu alvo, lhe será indispensável 
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investir em pesquisa e invenção, o que aumenta as chances de 
expansão da vida, por outro lado, não é a expansão da vida a meta 
de seu investimento, mas sim a fabricação e a comercialização de 
clones dos produtos das criações da vida, de modo a expandir o 
capital, seu princípio norteador. [...] Porém, não é só da vida biológica 
que interessa ao capitalismo extrair a fórmula, mas igualmente da 
vida subjetiva, na qual se produz o sentimento de si e um território de 
existência se configura, sem o qual dificilmente se consegue 
sobreviver (Rolnik, 2003: 207).  

Félix Guattari e Suely Rolnik (2007) apontam para o lugar central que o 

capitalismo atribui à subjetividade, discorrendo sobre a instrumentalização que 

se opera das forças de desejo, de criação e de ação como principal fonte de 

extração de mais-valia, no lugar da força mecânica do trabalhador braçal. Mas 

a que nos referimos quando falamos sobre subjetividade? 

 

 

1.2 Trabalho, Valores e Subjetividade 
Refletir a respeito da subjetividade nas suas conexões com o trabalho 

implica compreender os processos através dos quais as experiências do labor 

constroem e constituem modos de agir, pensar e sentir.  

Entendo a subjetividade, inspirado em Foucault (1999: 16), como “a 

maneira na qual o sujeito faz a experiência de si mesmo nos jogos de verdade”. 

Já a subjetivação está relacionada aos processos pelos quais essas 

experiências se dão (Tittoni, 2004: 5). A partir dessa concepção, é importante 

ressaltar que quando tratamos da subjetividade estamos também tratando das 

diferentes possibilidades de criação e invenção de outros modos de produzir, 

trabalhar e viver, possibilidades estas que estão ligadas à experiência que o 

sujeito faz de si mesmo. 

No capitalismo contemporâneo – CMI na acepção de Guattari (1990) – a 

subjetividade é um tema central, já que a produção essencial desta lógica diz 

respeito aos comportamentos, à nossa percepção, sensibilidade, às relações 

sociais, aos fantasmas imaginários, entre outros tantos aspectos. Nesse 

sentido, a produção de bens e mercadorias tem um papel complementar ao 

principal cerne do capitalismo, constituído pela gestão das formas atuais e 

potenciais de vida humana em suas diferentes esferas. 

Na concepção de Peter Pal Pelbart (2003: 73), os economistas se deram 

conta, nos últimos anos, que a natureza do trabalho contemporâneo solicita 

cada vez mais ingredientes tais como a produção de laços, a afetação 



92 

 

recíproca e a inteligência coletiva, entendidos como a potência de vida de um 

coletivo, criada justamente a partir da força viva que é a subjetividade. 

Gilles Deleuze (1992: 142) coloca o tema de forma brilhante quando 

afirma que “a subjetivação é a produção dos modos de existência ou estilos de 

vida”. Portanto, os processos de subjetivação são constituídos nas diversas 

formas por meio das quais os sujeitos se constroem e são construídos a partir 

de suas experiências de vida (Nardi, 2006: 133).  

Em cada contexto espacial, social e temporal, os diversos significados 

atribuídos à existência adquirem sentido dentro de um jogo de verdades 

próprio. Dito de outro modo por Kirst (2003: 51), a subjetivação se relaciona 

com a construção de associações-sentidos a partir das experiências histórico-

culturais dos sujeitos. 

Mas como ocorrem os processos de produção de subjetividade ou de 

subjetivação? Entendemos que o sujeito não é algo que encontramos pronto, 

como um dejá-là, algo do domínio de uma suposta natureza humana. Ao 

contrário disso, entendemos, na mesma linha de Guattari e Rolnik (2007: 33), 

que a subjetividade tem natureza ‘maquínica’, ou seja, ela é fabricada, 

modelada, recebida, consumida.  

A subjetividade pode ser compreendida, dentro do escopo deste 

trabalho, em termos de sua processualidade, de seus permanentes 

movimentos de vir a ser, de devir, do que virá a se constituir a partir das trocas 

com o que é exterior a seus poros. Nas palavras de Giacomel et al. (2003: 

143), “subjetividade é, então, algo sempre construído, fabricado, produzido nos 

encontros”, assim como os processos construtores de subjetividade podem ser 

capturados por determinados modos de fazer, já que estão sempre em relação 

com uma trama de saberes e estratégias. 

Podemos entender que existem diversas ‘máquinas’ produtoras de 

subjetividade, tais como empresas e etnias, para citar apenas dois exemplos. 

Mas o que mais interessa ressaltar neste ponto do trabalho é que dentro da 

lógica capitalista, tal como ela se apresenta hoje, a produção de subjetividade é 

industrial e ocorre em larga escala. Em outras palavras, são fabricados, em 

escala internacional, componentes voltados à construção de modos de ser, 

pensar, agir e sentir.  
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Deleuze (1992: 188-189) faz uma importante colocação quando postula 

que os processos de subjetivação não têm a ver com a ‘vida privada’, mas sim 

com a operação pela qual indivíduos ou comunidades se constituem como 

sujeitos, à margem dos saberes constituídos e dos poderes estabelecidos.  

Esses processos de subjetivação – ou de produção de subjetividade – 

ocorrem desde a infância e entrada da criança no mundo das línguas 

dominantes e modelos imaginários e técnicos, nos quais ela deve se inserir 

(Guattari e Rolnik, 2007: 49). De acordo com estes autores (Idem: 36), a 

produção de subjetividade constitui a matéria-prima de toda e qualquer 

produção, mas, dentro da lógica do CMI, são injetadas representações nas 

mães e nas crianças, como parte do processo de produção subjetiva. 

Os modos de produção capitalistas não funcionam unicamente no 

registro dos valores de troca, mas também através de um modo de controle da 

subjetivação, da produção de subjetividade, das operações por meio das quais 

os indivíduos e grupos constroem sentidos e se constituem como sujeitos. 

Desse ponto de vista o capital funciona de modo complementar à cultura 

enquanto conceito de equivalência: o capital ocupa-se da sujeição econômica, 

e a cultura, da sujeição subjetiva – a qual não se restringe à produção e ao 

consumo de bens – (Guattari e Rolnik, 2007: 21), ambas interligadas e 

imbricadas. É a própria essência do lucro capitalista que não se reduz ao 

campo da mais-valia econômica, da acumulação de moeda, mas está também, 

e principalmente, na tomada de poder da subjetividade. 

A lógica capitalista contemporânea atua, portanto, nas ações, gestos, 

sentimentos, pensamentos, afetos, em todas as nossas percepções, memórias 

e tantas outras instâncias. Então não é exagero afirmar que o capitalismo 

fabrica, desde a mais tenra idade, os modos como falamos, aprendemos, 

ouvimos, amamos.  

Como bem apontado por Guattari e Rolnik (2007: 34), as transformações 

trazidas pelo capitalismo contemporâneo para a subjetividade funcionam no 

próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se 

articular com as cidades, com os processos do trabalho e com a ordem social. 

Não obstante, essa lógica contribui para a produção e reprodução das 

relações que estabelecemos com o corpo, com a alimentação, com a 

‘natureza’, com o que consideramos passado, presente e futuro. Em suma, “ela 
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fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo” (Guattari e 

Rolnik, 2007: 51), fazendo com que criemos e reforcemos a ideia de que as 

coisas ‘são assim’, de que o mundo ‘é assim’ e, principalmente, de que não há 

como organizarmos a vida de outras maneiras. 

Concordo com Suely Rolnik (2006: 13-14) quando ela afirma que 

políticas de subjetivação mudam de acordo com os regimes, já que eles 

dependem da construção de subjetividade para serem viabilizados, ganharem 

consistência e concretude no cotidiano de todos, de cada um. Nesse sentido, 

vale ressaltar mais uma vez que no capitalismo contemporâneo a produção de 

subjetividade passa a ser um princípio desta lógica. É fundamentalmente das 

forças subjetivas, especialmente as de conhecimento e criação, que a lógica 

capitalista contemporânea se alimenta, motivo pelo qual é considerada por 

alguns como ‘capitalismo cognitivo’ (Lazzarato e Negri, 2001; Cocco, 2001; 

Galvão et al., 2003). 

O capitalismo cognitivo se pauta em uma lógica de operações perversa, 

cujo objetivo é o de fazer da potência humana de criação e de conhecimento o 

principal combustível de sua insaciável máquina de produção e acumulação de 

capital. Justamente pelo fato de colocar essas forças humanas para trabalhar 

em função de seus objetivos, Rolnik (2006: 18) chega a considerar que o 

capitalismo exerce o que ela chama de uma ‘geopolítica da cafetinagem’.  

Vivemos e construímos sociedades cujo objetivo maior se resume à 

produção e acumulação de capital. Não é fácil sequer notar que é cada dia 

mais difícil criar e construir múltiplas maneiras de viver, sentir e pensar a partir 

de uma sensibilidade às experiências que vivemos, igualmente múltiplas. Os 

estímulos majoritários hoje caminham na direção de construirmos nossas 

maneiras de sentir, viver, pensar e agir apenas e tão somente a partir de 

referenciais previa e externamente elaborados, os quais não estão centrados 

na reprodução da vida humana em suas mais diversas formas. 

Nas sociedades contemporâneas, as empresas fazem depender da 

lógica de valorização capitalista todos os modos de vida e todos os processos 

de criação do novo. De acordo com Lazzarato (2006: 101), as empresas têm 

almas e o marketing tornou-se o centro estratégico dessas organizações, 

contribuindo para que vivamos em sociedades que se caracterizam pela 

multiplicação da oferta de ‘mundos’, sejam eles de consumo, de informação, de 



95 

 

trabalho ou de lazer. Entretanto, o mesmo autor alerta que se tratam “de 

mundos lisos, banais, formatados, porque são mundos da maioria”, não se 

tratando, de modo algum, dos mundos dos possíveis a partir da valorização da 

sensibilidade com a qual vivemos e passamos por diversas experiências.  

Diante de mundos normalizados e de referenciais previamente 

elaborados, nossa ‘liberdade’ é exercida exclusivamente para escolher dentre 

possíveis que outros instituíram e conceberam: “ficamos sem o direito de 

participar da construção dos mundos, de formular problemas e de inventar 

soluções, a não ser no interior de alternativas já estabelecidas” (Lazzarato, 

2006: 101-102). 

Rolnik (2006: 91-92) considera que essa é a condição para formar uma 

sólida força de trabalho e de controle social e que por isso “está se instalando 

um poderoso complexo de equipamentos coletivos que centralizam a 

distribuição de sentidos e valores”, os quais progressivamente são tomados por 

nós como referência e internalizados como nossos próprios. 

Vivemos em um mundo no qual as empresas, como citado 

anteriormente, possuem alma e se focam, principalmente, na construção de 

sentidos e valores como pilares para a sujeição das pessoas ao seu interesse 

principal: a acumulação de capital. Neste mundo, o trabalho (emprego) ocupa 

um lugar central para a sobrevivência das pessoas, e estas são levadas a 

acreditar que ele está disponível quase que exclusivamente nessas mesmas 

empresas, chegando ao ponto de considerar um privilégio ser explorado por 

(ou ser empregado de) alguma empresa privada multinacional de grande porte. 

Em um mundo no qual a competição é um valor-chave, é amplamente 

difundida a crença que a superioridade e o privilégio são símbolos de status. O 

privilégio continua sendo a virtude suprema na busca das pessoas rumo à terra 

prometida do sucesso: “fazer de si um best-seller ou pelo menos um garantido, 

sempre por dentro e, se possível, por cima” (Rolnik, 2006: 184). Para isso, 

grande parte da população não mede esforços: desde os exercícios físicos, 

passando pelos tratamentos alternativos e programas de emagrecimento, até 

as intervenções cirúrgicas de finalidade estética. Estamos sempre em falta, 

sempre carentes, sempre desejando algo que ainda não atingimos e que 

construímos principalmente a partir das imagens valorizadas pela mídia. 
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Em prol da adequação a modelos prontos, padronizados e difundidos, os 

estímulos caminham na direção de fazer com que cada um ignore por completo 

aquilo que é da ordem do invisível, do sensível. Mais que isso, não só não 

saberemos o que fazer com os afetos como, o que é pior, ficaremos 

aterrorizados de angústia pelos medos todos de lidar com eles (Rolnik, 2006: 

185). 

Portanto, mais do que uma sujeição unicamente econômica, falamos de 

uma sujeição subjetiva, de acordo com a qual cada vez mais valores, sentidos, 

metas, objetivos, comportamentos, modos de perceber, sentir, ver e agir 

empresariais são naturalizados e internalizados como da população, passando 

a fazer parte de seus próprios desejos.  

Adoto, para as finalidades deste trabalho, a concepção de Guattari e 

Rolnik (2007: 260-261), que denominam desejo a “todas as formas de vontade 

de viver, de vontade de criar, de vontade de amar, de vontade de inventar uma 

outra sociedade, outra percepção do mundo, outros sistemas de valores”. 

Convém ressaltar que embora de acordo com o capitalismo contemporâneo o 

desejo seja visto como relacionado ao prazer e dissociado do ‘real’ e ‘eficaz’, 

busco inspiração nessa concepção dos dois autores supramencionados para 

questionar sobre outras maneiras de ver e agir, sobre meios de fabricar outras 

realidades e outros referenciais.  

É por meio dos desejos que os mundos são construídos: “não existe 

sociedade que não seja feita de investimentos de desejo nesta ou naquela 

direção, com esta ou aquela estratégia” (Rolnik, 2006: 58); o desejo 

corresponde ao desenho de novas configurações no campo social, sendo a 

própria produção do real social. Ou, nas palavras de Guattari e Rolnik (2007: 

260-261), o desejo é sempre o modo de produção de algo, o desejo é sempre o 

modo de construção de algo. 

Mas para onde a lógica capitalista busca que os desejos caminhem? 

Como eles estão sendo construídos? Todas as pessoas estão sendo 

convertidas em força de trabalho, sob o medo de não conseguirem os meios 

para a sobrevivência mais imediata, ao disporem de empregos cada vez menos 

estáveis. E cada vez que se muda de emprego, muda-se igualmente de 

referenciais. As pessoas estão, como nunca, expostas a encontros, a afetar e 
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serem afetadas de todos os lados e de todas as maneiras, a se 

desterritorializarem.  

O processo chamado por Suely Rolnik (2006) de desterritorialização 

ocorre quando o conjunto do território existencial de cada pessoa ou grupo se 

reorganiza, em um processo no qual os gestos, jeitos, procedimentos, 

expressões de rosto e palavras tornam-se obsoletos. Em um mundo no qual 

esse processo passa a ocorrer com uma rapidez cada vez maior, as pessoas 

passam a ter que dedicar seu tempo e seu dinheiro para tentar administrá-lo: 

“mal conseguem se arrumar de um lado e, de outro, já se desarrumam 

inteiramente” (Rolnik, 2006: 87-88).  

E quando todo social é produzido com a ajuda de uma multiplicidade de 

pessoas, que agem umas sobre as outras, propagando hábitos corporais e 

mentais, “a cooperação entre subjetividades quaisquer precede a cooperação 

entre trabalhadores e capitalistas” (Lazzarato, 2006: 33). Dito de outro modo, a 

criação e a efetuação de formas de sentir, pensar, agir - de mundos - precede e 

excede a divisão do trabalho.  

A construção de maneiras de sentir é anterior ao funcionamento da 

economia e por isso Lazzarato (2006), como já mencionado anteriormente, 

considera o capitalismo como uma produção de modos de existência e não 

apenas como um modo de produção de bens e serviços. 

Entretanto, se por um lado o desenvolvimento dessa subjetividade 

capitalista massificante traz uma série de problemas e perigos à humanidade, 

por outro lado ele traz imensas possibilidades de desvio e de reapropriação. Os 

afrontamentos sociais não são mais apenas de ordem econômica, mas 

também entre as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e grupos 

entendem viver sua existência (Guattari e Rolnik, 2007: 53). Portanto, a luta 

não está mais restrita ao plano da economia política, mas focada na economia 

subjetiva. 

É urgente a efetuação de instrumentos de valorização fundados em 

produções existenciais que não podem ser determinadas apenas por um lucro 

esperado. A noção de interesse coletivo deve englobar iniciativas que, ainda 

que não tragam um ‘retorno’ no curto prazo, carreguem enriquecimentos para a 

humanidade e construam diferentes valores existenciais. Guattari (1990: 51) 

lembra que essa promoção de valores existenciais e de valores de desejo não 
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se apresentará como uma alternativa global, constituída de uma vez por todas, 

mas resultará de um deslocamento generalizado dos atuais sistemas de valor e 

da aparição de novos polos de valorização. 

Nesse sentido, se parece cada dia mais claro que necessitamos de uma 

grande reconstrução dos mecanismos sociais para confrontarmos a lógica 

capitalista, concordamos fortemente com Guattari (1990: 43-44) que esta 

reconstrução se trata menos de reformas de elite, programas burocráticos ou 

legais, mas principalmente de construir e promover práticas inovadoras 

centradas no respeito a singularidades que adquirem autonomia e ao mesmo 

tempo se articulam ao resto da sociedade. 

São inúmeras as técnicas, ferramentas e processos de subjetivação 

capitalistas e a maioria dos estímulos vai em direção à generalização, 

naturalização e valorização de princípios como o individualismo e a 

competição.  

Há, ainda, poucos trabalhadores que se revoltam contra o modo de 

organização do trabalho, a hierarquia, a concepção da relação entre trabalho e 

lazer (Guattari e Rolnik, 2007: 143-144) e, no entanto, há cada vez mais uma 

desadaptação entre as formas de trabalho e a (re)produção da vida.  

A revolta não é tratada aqui como algo negativo, mas sim como um 

movimento de pessoas que não estão mais dispostas a suportar determinadas 

situações e/ou determinada servidão. Se revoltar é necessário para quebrar 

com aquilo com o que não se aguenta mais suportar. Se revoltar é infligir 

distorções aos clichês (Kristeva, 2000). Ou, nas palavras de Chagas (1972: 

69), “a revolta é a reivindicação apaixonada de um valor essencial ao homem”, 

e é justamente ela que pode nos preservar da contaminação do absurdo, 

constituindo a fonte do nosso próprio ser e fundando o valor da existência 

humana.  

Ainda que em minorias numéricas, a esperança está mais do que viva e 

presente: existem iniciativas que parecem construir diferentes modos de 

trabalhar e de produzir; que parecem estar pautadas em diferentes valores 

daqueles hoje dominantes; e que dão sinais de buscarem valorizar diagramas 

de referências diferentes. Enfim, parecem caminhar em outras direções, 

colocando problemas que dizem respeito não somente a elas próprias, mas a 

todo o conjunto da sociedade. 
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CAPÍTULO 2. ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 

2.1 Origens e Histórico da Economia Solidária 
A Economia Solidária (ES) tem origens de difícil demarcação, mas tem 

sido debatida no Brasil e na literatura francófona, com esta nomenclatura, a 

partir da década de 1990.  

Na França, o conceito elabora-se a partir, sobretudo, das pesquisas 

desenvolvidas no Crida (Centre de Recherche e d’Information sur la 

Démocratie et l’Autonomie) sob a coordenação de Jean-Louis Laville, visando 

exatamente dar conta do fenômeno de proliferação de iniciativas sócio-

econômicas diversas (França Filho e Laville, 2004: 109).  

Especificamente em Portugal, a primeira publicação sobre o conceito 

Economia Solidária data do ano de 2005 e foi escrita por Rogério Roque Amaro 

(Amaro, 2005), professor universitário em Lisboa, sobre experiências com esse 

nome desenvolvidas numa região autônoma portuguesa: o arquipélago dos 

Açores. 

Ainda que o texto de Amaro seja de 2005, de acordo com ele a 

Economia Solidária nasceu nos Açores há cerca de 25 anos e se constitui uma 

ferramenta na luta contra a pobreza e a exclusão social, face ao agravamento 

das desigualdades sociais e às novas situações de pobreza e exclusão social.  

Essa versão da ES se afirmaria através de projetos comuns que 

envolvem os Açores, Cabo Verde, as Canárias e a Madeira, em uma região 

conhecida como Macaronésia. Portanto, quando discorre a respeito da ES 

Açoriana, Amaro (2005) faz referência ao que denomina ‘Economia Solidária 

da Macaronésia’, ainda que o autor não cite quais projetos comuns seriam 

esses. 

No contexto europeu, a Economia Solidária surge, de acordo com Pinto 

(2006: 30), como contraponto à noção de Economia Social, afirmando a 

necessária autonomia e dimensão política das estratégias econômicas de 

inserção social (França Filho e Laville, 2004). 

Em artigo intitulado “Para uma economia solidária – a partir do caso 

português”, Rui Namorado (2009) considera que a economia solidária deve ser 

encarada como uma expressão sinônima de economia social. Entretanto, 

ressalta-se que este artigo é exclusivamente de cunho teórico, não 
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investigando a respeito de nenhuma associação e/ou cooperativa portuguesa 

de ES. 

Já no Brasil, a introdução do termo Economia Solidária é atribuída a 

Paul Singer, inicialmente no artigo ‘Economia Solidária contra o desemprego’, 

publicado na Folha de São Paulo, em 11 de julho de 1996 (Pinto, 2006: 27-28). 

Também têm sido elaborados outros conceitos similares à ES, tais como 

a socioEconomia Solidária (Arruda, 1998; Lisboa, 2005), a economia popular e 

solidária (Bertucci e Silva, 2003) e a economia social (Ferreira, 2002; 

Namorado, 2004), para citar apenas alguns deles.  

Tendo em vista que não é foco deste trabalho uma discussão 

pormenorizada a respeito dos contrastes entre essas diferentes elaborações, 

destaco que mesmo sendo voltadas à reflexão de um fenômeno social muitas 

vezes semelhante, todas apresentam diferenças entre si. Mediante consulta às 

referências aqui citadas, os leitores que desejarem se aprofundar nesta 

discussão conceitual encontrarão material para tanto.  

Vale ressaltar que este trabalho foca na ES por considerar que este é o 

conceito que mais vem se desenvolvendo tanto no Brasil quanto em Portugal 

nas últimas décadas para dar nome ao fenômeno social em questão. 

Despertando crescente interesse entre os acadêmicos, os debates e 

pesquisas sobre a ES vêm se expandindo para diversos países. Em 2005, 

ocorreu na Região Autônoma dos Açores o primeiro congresso português 

dedicado à temática da ES. Em outubro de 2007 as Filipinas sediaram o 

primeiro Fórum Asiático de ES e, em 2008, foi realizado em Coimbra um 

seminário focado na Economia Solidária. Já em março de 2009 os Estados 

Unidos da América (EUA) realizaram seu primeiro fórum dedicado à mesma 

temática (Solidarity Economy, na acepção estadunidense), após constituírem 

ainda em 2008 uma rede voltada ao tema (USSEN ou United States Solidarity 

Economy Network).   

A ES possui concepções diversas nessas diferentes regiões geográficas. 

A versão dos EUA sobre a ES considera (USSEN, 2008) que ela é um quadro 

alternativo de referências voltado ao desenvolvimento econômico que está 

ancorado nos princípios da solidariedade, igualdade em todas as dimensões, 

democracia participativa, sustentabilidade e pluralismo. Ainda de acordo com 

essa rede, a ES está em processo de construção, rejeita soluções massificadas 
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do tipo ‘uma para todos os problemas’ (one-size fits all) e busca a 

transformação ao invés de soluções de remendo. 

Já para Paul Singer (2004: 11), discorrendo sobre a realidade brasileira, 

a ES surgiu historicamente como reação contra as injustiças perpetradas por 

aqueles que impulsionam o desenvolvimento capitalista, um desenvolvimento 

que não é para todos. Ainda de acordo com ele, “a ES não pretende opor-se ao 

desenvolvimento, que mesmo sendo capitalista, faz a humanidade progredir”.  

O desemprego e a necessidade das pessoas encontrarem formas 

próprias de criar trabalho e renda como forma de sobrevivência fazem com que 

a Economia Solidária apareça como a solução para uma enorme quantidade de 

pessoas que não encontra mais espaço na economia capitalista (Singer, 2005: 

133). 

Ainda que não se possa afirmar que se trata de um fenômeno novo, é 

perceptível o crescimento do número de pessoas que, especialmente nas 

últimas duas décadas, antes lutando sozinhas ou quase exclusivamente por 

conta própria pela sobrevivência, progressivamente se organizam 

coletivamente, sob a nomenclatura da Economia Solidária. 

É importante ressaltar que esse conceito foi criado por acadêmicos e é 

reconhecido majoritariamente entre profissionais da Academia, organizações 

consideradas pertencentes ao terceiro setor (tais como as organizações não-

governamentais – ONGs) e no seio da gestão pública.  

Como política pública, a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi 

criada em 2003 pelo Estado brasileiro, dentro do Ministério do Trabalho e 

Emprego (SENAES/MTE), para ser a responsável pelas políticas públicas 

relativas a essa outra economia em âmbito federal. De acordo com esta 

instância governamental, a partir de dados presentes na última versão do Atlas 

da Economia Solidária e coletados em um mapeamento em todo o Brasil, já se 

contabilizam mais de 21 mil organizações de Economia Solidária (SENAES , 

2009). 

Uma questão a ser levada em conta é que muitas das organizações 

consideradas como de ES por diversos atores sociais – tais como 

Universidades, empresas do chamado Terceiro Setor e instituições estatais – 

não se consideram como tal. Em muitos casos, sequer conhecem o conceito 

‘Economia Solidária’. 
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As associações e cooperativas que hoje são denominados como de ES 

antecedem a qualquer esquema teórico. Além disso, esse conceito nem 

sempre é conhecido e apropriado pelos trabalhadores dessas organizações, os 

quais, muitas vezes por iniciativa própria, organizam-se em formas de trabalho 

que são anteriores ao que, agora, este ‘novo’ conceito busca denominar ou 

projetar (Kraychete, 2006: 11).  

Nesse sentido, comentando a respeito da experiência da Cooperativa de 

Novos Valores Ltda (Coopernova), Beiersdorff et al. (2006: 14-15) afirmam que 

as próprias pessoas que dela fazem parte não conhecem e/ou não consideram 

relevante o conceito de ES. De acordo com estes autores, quando perguntadas 

sobre o que entendem, onde apreenderam e/ou onde ouviram ‘Economia 

Solidária’ pela primeira vez, as pessoas entrevistadas afirmaram não terem tido 

nenhum tipo de formação a respeito da temática. 

No sentido do exposto acima, parece ainda existir uma grande distância 

entre, de um lado, a Economia Solidária como classificação atribuída por 

acadêmicos e/ou por entidades estatais e, de outro lado, o reconhecimento 

efetivo como parte deste movimento pelos membros das diversas associações 

e cooperativas teoricamente ‘reconhecíveis’ como pertencentes à ES. 

Neste ponto do trabalho é importante, então, atentar para o fato de que a 

ES é tratada, entendida e operacionalizada de formas diversas, de acordo com 

cada ator social. É simultaneamente como política pública, movimento social, 

tema de interesse econômico/financeiro, conceito acadêmico, entre outras 

acepções. E mesmo dentro de cada uma dessas possibilidades, a ES engloba 

ainda diversidades muitas vezes inconciliáveis. 

 

 

2.2 Quem faz parte da Economia Solidária? 
Não existe consenso quanto a que organizações podem ser 

consideradas como pertencentes à Economia Solidária, já que tampouco há 

uniformidade de entendimento sobre o que ela representa e engloba.  

Busco coadunar a multiplicidade da ES, mas dou maior foco ao que o 

conceito representa para aqueles que obtêm seu sustento diário ao 

pertencerem e trabalharem nestas organizações. Na acepção aqui adotada, a 

ES engloba iniciativas relacionadas, em sua maioria, à geração de trabalho e 
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renda. Seus exemplos variam desde associações de catadores de lixo até 

cooperativas formadas por trabalhadores que assumiram o controle de 

indústrias falidas ou em processo de falência. 

Essas iniciativas se estruturam por diferentes razões originárias e 

possuem uma pluralidade de configurações organizacionais, modos de gestão 

e formas de lidar com as mais diversas incertezas e imprevistos, próprios da 

vida em sociedade. Apresentam variáveis graus de institucionalização e, em 

grande parte delas, visualiza-se uma extrema preponderância da oralidade nas 

relações interpessoais e coletivas (Valentim, 2005). 

Uma característica distintiva das organizações consideradas como de 

ES para Singer (2003), é que elas se baseiam em valores como a 

solidariedade, a autogestão, a participação e o igualitarismo, diferentes 

daqueles que subjazem à lógica capitalista. 

 A Economia Solidária pode ser compreendida como uma forma de 

organizar as atividades econômicas em contraste com a forma predominante 

capitalista (Singer, 2005: 138), já que teoricamente possui uma gestão 

econômica democrática e, consequentemente, também de igualdade entre 

todos os participantes. Ou seja, todos os que trabalham nelas são igualmente 

proprietários do empreendimento. 

Se a literatura sobre a ES considera que os membros dessas 

organizações lutam coletivamente em prol de formas mais humanas de 

trabalhar, se relacionar e viver, baseados em princípios diferentes daqueles da 

lógica capitalista, é fundamental salientarmos que esses valores não devem ser 

entendidos como dados ou perenes.  

Concordo com Kraychete (2006: 14) quando ele afirma que não se trata 

de idealizar os empreendimentos de ES como se fossem regidos por valores e 

práticas assentados exclusivamente em relações de solidariedade, as quais se 

constituiriam na motivação determinante dos seus integrantes para a 

organização e gestão cotidianas destas organizações. Os seres humanos 

podem cooperar mesmo quando buscam o auto-interesse. 

O dia-a-dia em sociedades nas quais a lógica capitalista é dominante é 

repleto de dificuldades para a operacionalização de valores como os citados 

nos parágrafos anteriores. Nesse sentido, é salutar pontuar que esses valores 

são sinônimos de tensão e que eles podem ser mais bem compreendidos como 
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alvos de uma busca, de uma luta diária, do que como valores-base, dados, 

continuamente visíveis. Por isso, assim como Selda Engelman (2006: 10), 

procuro não entender a ES como um modelo, mas como projetos de 

organizações que se desenvolvem segundo princípios tais como a cooperação 

e a solidariedade. 

Dito de outro modo, no concreto e contínuo embate com expressões da 

lógica capitalista, a Economia Solidária representa iniciativas que conseguem 

buscar, ter como um ‘norte’, e em muitos momentos desenvolver valores como 

a solidariedade, o igualitarismo e a autogestão, ainda que em contínua tensão 

com aqueles subjacentes à lógica capitalista.  

Portanto, é importante ressaltar que a Economia Solidária pode ser 

compreendida como um movimento que diz respeito a iniciativas 

coletivas que buscam, em contínua tensão, valores como a solidariedade, 

o igualitarismo e a autogestão, distintos daqueles capitalistas, ainda que 

as expressões e sentidos destes próprios valores sejam diversos em 

suas múltiplas manifestações . O desejo por buscar esses valores parece ser 

mais fundamental para o entendimento da ES do que o julgamento de sua 

suposta efetividade visível. 

Por conseguinte, mais rico talvez seja não olhar exclusivamente para o 

que é feito, mas principalmente para as maneiras como se faz: 

a diferença então está no caminhar, nos passos dados que aos 
poucos vão abrindo outros atalhos, outros caminhos para os viajantes 
que se aventuram a trilhar por eles. Assim, a diferença fundamental 
está na leitura que fazemos dessas contribuições, nos sentidos e 
significados que a elas atribuímos e no uso que dela fazemos. […] 
são tantas as formas possíveis de olhar, perceber, sentir o que as 
práticas múltiplas, diferenciadas, plurais e singulares, tecem e 
retecem pelas astúcias e táticas daqueles que as praticam criando 
outras apropriações e usos para o que, em um primeiro olhar, pode 
pretender ser totalizador (Leitão, 2004: 5-6). 

Não existe consenso acerca do entendimento e tratamento da ES como 

representante de iniciativas que vão contra a lógica capitalista. Santos e 

Rodriguez (2003: 26-27) consideram que se trata de empreender reformas e 

iniciativas que surjam dentro do sistema capitalista em que vivemos, mas que 

facilitem e deem credibilidade a formas de organização econômica e de 

sociabilidade não capitalistas. 

Para Motta (2004: 64), o que a ES traz de original é justamente uma 

forma particular de organizar elementos já existentes, como as experiências de 
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educação popular, a ação da igreja católica junto a comunidades, as propostas 

de emprego autogeridas, o cooperativismo, entre outros. 

Já França Filho e Laville (2004) postulam que a ES não pode ser 

considerada uma nova forma econômica, mas que ela representa uma tentativa 

inédita de articulação com a economia capitalista ‘tradicional’. Para eles, essas 

organizações não se enquadram completamente no escopo de uma 

organização capitalista, mas também não representam um rompimento real 

com esse paradigma.  

De acordo com esses dois autores, a inovação nos serviços solidários 

apóia-se no recurso ao princípio de comportamento da reciprocidade, “que 

conduz o processo de interações através das quais os serviços são 

elaborados” (França Filho e Laville, 2004: 105). Já Paul Singer (2000: 13) é 

categórico quando afirma que a Economia Solidária “é uma criação em 

processo contínuo feita pelos trabalhadores lutando contra o capitalismo”. 

A ES tratar-se-ia, para Paul Singer (2005), de uma forma social de 

produção que historicamente se desenvolve contestando a organização 

capitalista do trabalho. O propósito dessa outra economia, então, seria o de 

tornar o desenvolvimento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de 

forma mais igual e menos casual. 

Entretanto, discordo de Singer que essa possa ser ‘a causa’ do 

‘movimento Economia Solidária’. Dentro do escopo deste trabalho, considero 

que no desenrolar de um movimento, nosso pensamento e nossas ações não 

têm necessariamente início em uma contraposição, mas emergem em um 

conjunto de forças entre as quais existem oposições. 

Dito de outra maneira, um movimento não surge necessariamente da 

crítica a um outro (como o capitalismo para dar um exemplo), o que não 

impede que possamos compará-los nas suas incompatibilidades. Nesse 

sentido, as experiências, inclusive aquelas consideradas como de ES, são 

pontos de criação de sentido (Rocha e Aguiar, 2003: 67) e não reflexo de uma 

realidade que está em outro lugar, como um capitalismo que seria externo a 

todos nós. 

É perceptível que a lógica capitalista estimula o sofrimento e privações 

para muitas pessoas. Entretanto, supor que a construção de um movimento 

como a ES ocorre e se constrói devido à oposição a esta lógica como ‘a causa’, 
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seria sinônimo de não respeitar a multiplicidade de sentidos construídos pelas 

pessoas que fazem parte desta outra economia.  

Muitas das organizações de Economia Solidária, ao buscarem valores e 

princípios mais humanos do que aqueles da lógica hoje dominante, podem 

representar alternativas viáveis e reais a ela. Isto não implica dizer que não 

encontrem significativas dificuldades de consolidação por estarem inseridas e 

terem de competir a todo o momento com empresas, valores, comportamentos 

e estímulos capitalistas. 

As iniciativas de ES congregam não apenas diversos tipos de atividades, 

mas pessoas com diferentes formações, pensamentos, perspectivas 

ideológicas e motivações. Desta forma, estas organizações refletem no 

cotidiano, em grande medida, as histórias de vida não apenas de seus 

fundadores, mas também de seus membros. Neste sentido, os estilos, 

personalidades, valores e modos de ser, principalmente de seus líderes, 

possuem significativo impacto na sua rotina e no seu funcionamento (Valentim, 

2005). 

Não falando especificamente sobre organizações de Economia Solidária, 

Castel (1998) afirma que, mesmo sendo uma tarefa difícil e complexa para uma 

organização atuar de maneira contrária ao paradigma econômico capitalista, 

também não é necessário que se entregue a ele. Para o autor, deve ser 

valorizada a questão da luta social, principalmente por propor alternativas para 

mudar o quadro. 

 Santos e Rodríguez (2003: 23) seguem essa linha e consideram que 

insistir na viabilidade de alternativas não implica uma aceitação do que existe. 

Para eles, tendo em vista que a realidade é um campo de possibilidades no 

qual existem caminhos que ainda nem sequer foram tentados, a função de 

práticas emancipatórias consistiria em ampliar o espectro do possível por meio 

da experimentação e reflexão sobre alternativas que representem formas mais 

justas de sociedade.  

Para ilustrar uma perspectiva teórica muito diferente da apresentada até 

aqui, a versão da Economia Solidária da Macaronésia é tratada como uma 

nova ferramenta de combate à pobreza e a exclusão social (Amaro, 2005: 29). 

Este entendimento é corroborado por Cunha (2005: 13) quando ele afirma que 
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um dos objetivos da ES seria justamente o aumento da empregabilidade das 

pessoas que se encontram em situação de pobreza e/ou em exclusão social”.  

A ES da Macaronésia é, para Amaro (2005: 20), “a mais abrangente, 

exigente e ampla de todas, uma vez que se afirma como uma Economia 

Multidimensional, Integrada e de Reencontro com a Vida em todas as suas 

vertentes”. Entretanto, dentre os princípios relacionados a esta versão da ES, 

está a busca da “competitividade integrada destas organizações, procurando 

conciliá-la com a sua gestão democrática – sempre que possível” (Amaro, 

2005: 21).  

Parece conflitante a busca da competitividade  conciliada quando 

possível com a gestão democrática. Parece necessário mergulhar no universo 

dessa outra economia, viver essas experiências, para que possa melhor 

compreender o fenômeno. 

A única referência a alguma organização pertencente à ES em Portugal 

é trazida por Cunha (2005: 15) quando ele comenta sobre a criação, nos 

Açores, da Cooperativa Regional de Economia Solidária dos Açores 

(Cresaçor), a qual “tem vindo a permitir o estudo e a construção de um sistema 

de sustentabilidade contínua do Movimento de Economia Solidária”.  

Não é possível encontrar detalhes sobre alguma pesquisa realizada em 

alguma organização pertencente a esta outra economia nem tampouco uma 

estimativa de quantas são as existentes, que tipo de trabalho realizam nem, 

muito menos, como são as vivências e relações dentro das organizações.  

O artigo intitulado “A economia ou é solidária ou é fratricida”, de autoria 

de José Portela, se propõe a pensar a noção de economia solidária “a partir do 

chão” (Portela, 2009: 115) e reflete a respeito de duas Organizações Não-

Governamentais de utilidade pública cujas atividades se entrecruzam com 

quatro microempreendedores e suas unidades produtivas. No texto, o autor 

investiga a respeito destas ONGs que apoiam os microempreendedores, bem 

como das solidariedades e economias presentes nas unidades produtivas 

destes últimos.  

É interessante ressaltar que, para Portela (2009), dentro do escopo do 

que ele debate nesse artigo, microempreendedores podem ser considerados 

como representantes da Economia Solidária em Portugal.  
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Essa concepção vai em sentido contrário àquela de cunho mais coletivo, 

adotada neste trabalho, discutida e justificada no capítulo 2, que considera que 

associações e cooperativas, ou seja, organizações coletivas, é que podem ser 

entendidas como pertences à esta outra economia no escopo deste trabalho.  

Portanto, ainda que Portela (2009) investigue o que considera como 

exemplos “do chão” da ES em Portugal, o microempreendedorismo que ele 

aborda em sua pesquisa não inclui associações nem cooperativas portuguesas 

e tem uma concepção bem diferente daquela da ES adotada nesta tese, na 

qual busco investigar a respeito de associações e cooperativas que lutam por 

valores como aqueles presentes na Economia Solidária, em Portugal e no 

Brasil.  

Com poucas pistas sobre essa versão da ES em solo português 

apresento, nos capítulos 5 e 6 deste trabalho, detalhamentos e 

aprofundamentos da pesquisa sobre a Economia Solidária nos Açores. 

É importante postular que a ES engloba, como dito anteriormente, uma 

pluralidade de formas organizacionais. Suas organizações devem ser tratadas 

como elas se apresentam no campo, e qualquer tentativa de delimitação se 

mostraria totalizadora, excludente e normativa. 

Acredito, assim como Rolnik (2006: 45-46), que é justamente porque nos 

permitimos sonhar a partir das intensidades vividas nos diversos encontros que 

temos, que nos abrimos e produzimos objetos e modos de subjetivação 

correspondentes: é isso que nos permite viver o encontro, torná-lo real. 

Não entendo a ES de maneira tão radical quanto Singer (2003: 73-74) 

quando ele afirma que essa outra economia se compõe das empresas que 

efetivamente praticam a autogestão, sem no entanto se confundir com as 

cooperativas que empregam assalariados. 

É fato que diversos dos mais de vinte e um mil empreendimentos de 

Economia Solidária levantados no último mapeamento da Secretaria Nacional 

de Economia Solidária (SENAES, 2009) do governo brasileiro empregam, em 

escalas variáveis, trabalhadores assalariados.  

Porém, esse fato, por si só, não pode ser suficiente para descaracterizar 

determinada organização como pertencente ao movimento da ES. No cotidiano 

das lutas pela sobrevivência em um mundo dominado pela lógica capitalista, 

algumas das organizações que contam com poucos assalariados, 
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principalmente quando isso ocorre em caráter temporário, podem buscar 

ativamente valores solidários e voltados para a vida.  

Ressalto que concordo com Singer (2003) que não podemos falar em 

Economia Solidária quando se trata das chamadas ‘coopergatos’, ou seja, 

cooperativas criadas com o intuito de aproveitarem as características legais 

desta forma jurídica mas que baseiam todas as suas atividades em trabalho 

assalariado, realizado a serviço de dirigentes que funcionam como donos das 

mesmas. 

A ES engloba exemplos que, mesmo com dificuldades vão, em certa 

medida , em sentido contrário ao que Lazzarato (2006) afirma sobre o 

desemprego como mecanismo de destruição da cooperação entre cérebros. Se 

é fato que para muitas pessoas a cooperação se torna mais difícil no mundo 

competitivo e selvagem contemporâneo, essa outra economia mostra exemplos 

de organizações que se originaram justamente a partir de situações de 

desemprego e dificuldades de sobrevivência.  

Para um enorme contingente a miséria e o desemprego têm servido 

justamente de fatores de mobilização coletiva e potencializadores de invenção: 

percebe-se que não é simples potencializar a invenção de outros 
modos de trabalhar no contexto hegemônico capitalista, onde a 
necessidade de sobrevivência coloca-se como um imperativo. Tal 
necessidade, por vezes, aciona potencialidades criativas. No entanto, 
é impossível não entender tais potencialidades como efeitos da 
miséria e das desigualdades sociais e é neste sentido que pensar em 
estratégias de resistência ligados a invenção de outros modos de 
trabalhar, não significa uma visão romântica e literária da pobreza e 
da miséria. Significa aderir à busca de produção da dignidade e do 
reconhecimento da capacidade de homens e mulheres para refletir e 
produzir seus modos de viver, de trabalhar e de existir (Tittoni, 2004: 
9-10). 

 Portanto, quando se fala em ES, não se trata apenas de pessoas que 

buscam alcançar trabalho e renda por meio de saídas cooperativas. Existem 

possibilidades de emergência, a partir de relações mediadas pelo trabalho 

associado, de novos significados compartilhados e novas solidariedades, que 

podem requalificar os sentidos do trabalho (Pinto, 2006: 16), da produção, do 

consumo e das trocas.  

A partir desses vínculos interpessoais, podem ser produzidos novos 

modos de autopercepção e também de percepção de tudo com o que se vive. 

Isso pode abrir espaço para a ponderação sobre valores e normas da vida – 

não apenas econômica –, bem como para a identificação de um campo através 
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do qual o trabalho retoma seu caráter produtor de vínculos sociais e de laços 

cívicos: “nesse sentido, os principais desafios postos à ES seriam de ordem 

política” (Pinto, 2006: 50). 

Lisboa (2005: 109) considera que estar no mercado e não buscar o lucro 

máximo a qualquer preço seria uma das originalidades da ES, já que muitas 

dessas associações e cooperativas abrem mão desse possível objetivo em 

função de perspectivas sociais, ecológicas e humanas, voltadas para a 

reprodução da vida.  

Entretanto, como lembra Pinto (2006: 16), há sempre o risco das 

organizações assumirem estruturas hierárquicas, fixarem-se em objetivos 

cristalizados e, ao mesmo tempo, orientarem-se por um egoísmo de grupo. 

Talvez, então, mais adequado seja falar em “Economias Solidárias”, no 

plural, tendo-se em vista a multiplicidade de categorias, modalidades, sentidos 

e classificações para estas organizações, as quais assumem, como 

perspectiva norteadora, a emancipação do homem pelo exercício cotidiano do 

autogoverno, da autogestão (Cavalcante, 2006: 3).  

Autogestão essa que, juntamente com seus valores associados, se 

diferencia do modelo clássico de administração e de empresa, baseados na 

competição, na concorrência e na máxima do lucro a qualquer preço.  

 

 

2.3 Gestão e Economia Solidária  
Indubitavelmente, um ponto importante ao analisar-se organizações de 

Economia Solidária é o modo como a gestão é realizada. É fato que as 

iniciativas de ES enfrentam desafios à sua consolidação, em especial por 

buscarem valores que batem de frente com aqueles capitalistas. Não obstante, 

em grande parte delas são perceptíveis dificuldades relativas à gestão dos 

empreendimentos, ou melhor, à uma administração que não os afaste de seus 

valores básicos e permita aos seus membros sobreviver.  

Não é tarefa fácil pensar em autogestão e em maneiras de gerir 

organizações solidárias que não as afastem de seus valores e objetivos 

quando elas estão inseridas em ambientes nos quais a maior parte dos 

estímulos vai na direção do individualismo e da competição selvagem.  



111 

 

Kraychete (2006: 2) comenta que os integrantes de organizações de ES, 

em geral, “não possuem os conhecimentos adequados à viabilidade econômica 

e associativa das atividades que realizam”. Pinto (2006: 140) traz uma 

informação interessante nesse sentido quando afirma que ao iniciar uma 

organização associativa, os trabalhadores têm poucas informações sobre o que 

este novo regime institucional representa, já que 67% dos entrevistados por 

ele, disseram não ter ideia do que seja uma ‘empresa de autogestão’.  

Mas a que me refiro quando falo em gestão? Faço referência a uma 

questão humana presente em qualquer experiência, onde é necessário fazer 

alguma coisa funcionar sem se fixar a formas padronizadas, que rapidamente 

se tornam obsoletas (Schwartz, 2000).  

Inspirado em Aguiar (2006: 4), em lugar de tratar do problema da gestão, 

busco refletir a respeito de um “modo de colocar a gestão como problema”. Os 

modos de gestão, engendrados no campo social e disseminados no cotidiano 

(inclusive de trabalho), se referem às formas como os humanos produzem suas 

atividades e inventam modos de ser.  

Mais que um tema central, “a gestão parece ter se tornado o remédio 

para qualquer mal ou condição para o sucesso de qualquer iniciativa” (Aguiar, 

2006: 5), em grande medida porque os modos de gestão e de produção são 

produções de mundos, de existência. 

Não é simples criar e efetuar a invenção de outros modos de trabalhar 

no mundo contemporâneo, já que sobreviver é um imperativo e os meios para 

isso não são de fácil obtenção. Essa necessidade de sobrevivência pode, em 

muitas vezes, expandir e concretizar potencialidades criativas. Entretanto, 

essas possibilidades podem também ser entendidas como efeitos da miséria e 

das desigualdades sociais. 

A subjetivação capitalista tem como um de seus pilares uma concepção 

de gestão corporativa baseada em técnicas e procedimentos prescritivos, 

preferencialmente tratados como apolíticos e neutros. Ela captura e 

desqualifica saberes acumulados na atividade prática cotidiana das populações 

em favor de uma concepção de eficiência que é sinônima de maior 

produtividade e lucro, com o mínimo de custos.  

Como Pinto (2006: 76) alerta, os custos sociais e ambientais daí 

decorrentes não são aí computados, bem como a relação desses com o 
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número limitado de beneficiados. Ou seja, importam mais os fins e os 

resultados do que os meios empregados para atingi-los. 

De acordo com a lógica capitalista, a maximização do lucro representa o 

benefício maior a ser alcançado e o custo mínimo é alcançado pela redução do 

número de empregos e dos salários pagos, pela conversão de bens comuns e 

naturais em matérias-primas, pela naturalização e expansão dos valores 

capitalistas como humanos, entre outros.  

Em 1911, Frederick Taylor, considerado por muitos como um dos 

principais precursores da Administração contemporânea enquanto ciência, já 

deixava clara a direção dos seus desejos e objetivos quando afirmava: 
experimentos cooperativos falharam, e, eu penso, estão geralmente 
destinados a falhar, por diversas razões, dentre as quais a primeira e 
mais importante, é que nenhuma forma de cooperação foi até hoje 
desenvolvida em que a cada indivíduo é permitido livre espaço para 
sua ambição pessoal. A ambição pessoal sempre tem sido e vai 
continuar sendo um incentivo mais poderoso do que um desejo pelo 
bem-estar geral (Taylor, 1911). 

Percebe-se que a administração é tratada e difundida como ciência, e 

majoritariamente pautada na padronização, sendo ancorada em situações 

quase ideais. Ela produz subjetividades moldadas segundo os interesses da 

lógica capitalista. Enquanto isso, a dimensão autogestionária pode agregar o 

improviso aos modos operatórios prescritos pelas normas, favorecendo a 

invenção e produção de outras subjetividades. Para Aguiar (2006: 7-8), é 

justamente por causa dessa possibilidade que precisa ser interrogada e 

questionada a forma como se organiza o trabalho. 

O entendimento do que é a gestão por parte das organizações de ES e 

dos seus membros é bastante importante e deve ser levado em conta. De 

acordo com Aguiar (2006: 4), não são raros os estranhamentos gerados entre 

os próprios trabalhadores quando a questão é a organização do trabalho, já 

que é frequente que em um mesmo grupo apareçam diferentes concepções ou 

entendimentos sobre gestão.  

Essa variabilidade pode ser (e muitas vezes é) identificada como uma 

dificuldade ou deficiência na formação dos integrantes do grupo quando os 

critérios utilizados para tal análise estão centrados na lógica capitalista 

corporativa, baseada na naturalização dos valores organizacionais e em sua 

homogeneização por todos os seus membros.  
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Em lugar disso, é possível entender as diferentes concepções e modos 

de administrar em um grupo como parte da multiplicidade que lhe constitui. É 

preciso, neste caso, buscar entender que cada um dos integrantes possui 

diferentes maneiras de agir, sentir, pensar, ser e, consequente, de gerir. É 

respeitando a multiplicidade e as diferenças que se pode exercitar e 

potencializar a invenção do novo. 

Ora, então não se trata de buscar descobrir e aplicar o melhor modelo 

e/ou forma de administrar, mas de refletir coletivamente sobre o trabalho 

desenvolvido em conjunto, sobre os valores partilhados pelo grupo e sobre as 

condições nas quais o trabalho acontece. O que cada um pensa? O que cada 

um deseja? Como podem ser construídos caminhos para dar conta dos 

desafios?  

A autogestão está relacionada à construção conjunta de formas de 

trabalhar, de administrar e de viver. Nesse sentido, ela caminha em sentido 

oposto à crença da ‘boa gestão’, a qual promove a ideia de que há um caminho 

certo (ou melhor) e trata os trabalhadores como meros executores de 

estratégias elaborados por outras pessoas, com desejos e interesses 

diferentes. 

As práticas e significados da ES poderiam, então, impactar a própria 

percepção sobre o sentido de eficiência. Se essa diz respeito ao máximo de 

benefício com o menor custo, deve-se perguntar sobre a qualidade do que é 

benefício e sobre os significados do que é custo.  

Podem decorrer das experiências novas condutas e percepções sobre a 

produção, o trabalho, o comércio, a técnica e o consumo. Isto redefiniria, 

consequentemente, os próprios termos pelos quais se entende a eficiência 

(Pinto, 2006: 75).  

Embora teoricamente não exista a figura do patrão ou do gerente nas 

organizações de ES, os projetos, as políticas, os estatutos e os conselhos dos 

especialistas, mesmo quando discutidos e aceitos por um coletivo, veiculam 

prescrições (Aguiar, 2006: 6). Desta forma, levando-se em conta que o que é 

(pre)escrito não dá conta da realidade de trabalho e nem das necessidades 

coletivas, esses materiais podem ser considerados apenas como um norte, 

uma referência a ser considerada. 
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Pinto (2006: 79) chama a atenção para o debate que surge no seio do 

movimento de ES no Brasil a respeito do papel das chamadas ‘assessorias’ 

(geralmente ONGs, sindicatos ou universidades) que atuam oferecendo 

suporte – inclusive relacionado à gestão – a organizações de ES. Ele questiona 

em que medida tais assessorias não limitam o acesso dos empreendimentos à 

palavra, à expressão de seus próprios interesses, acabando por reproduzir 

relações de subordinação e dependência em relação a estas instituições. 

Para Singer (2003: 103) o ensino é necessário para formar quadros para 

as organizações solidárias e suas entidades de apoio. O autor ressalta que 

também a pesquisa é indispensável para se conhecer a realidade da ES, para 

que se possa sistematizar a análise e avaliação das experiências e gerar 

proposições teóricas que sirvam para tornar essa outra economia mais 

autêntica e mais efetiva. 

Como capacitar? Para que objetivos? Quem estaria apto a realizar esse 

tipo de capacitação? Capacitar seria realmente necessário? Em 2005, já 

existiam incubadoras de organizações de ES em trinta e cinco universidades 

brasileiras e o governo brasileiro está encarando cada vez mais a participação 

dessas universidades como estratégica e fundamental para o desenvolvimento 

da ES (Singer, 2005: 136).  

Os objetivos do governo podem nem sempre estar alinhados com 

aqueles dos milhares de trabalhadores das mais de vinte e uma mil 

associações e cooperativas de ES (apenas levando em conta os critérios de 

classificação do próprio governo brasileiro). Além disso, qual a possibilidade de 

se ‘ensinar com e para a solidariedade’ quando, como já dizia Paulo Freire 

(2002: 68), “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

A gestão de iniciativas de Economia Solidária representa uma 

complexidade adicional para a consolidação dessas organizações. A gestão 

como área do conhecimento tem sido tradicionalmente dividida em uma 

vertente pública e uma privada. Fundadas em princípiols diferentes e com 

objetivos teoricamente distintos, nem a administração pública nem a privada 

parecem ser suficientes para contribuir, sem descaraterizar, para a 

consolidação de iniciativas voltadas para valores como os da ES.  
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Mesmo quando o assunto é a gestão da própria educação, não é dificil 

visualizar uma verdadeira bola de neve destinada à reprodução de um ciclo 

vicioso: uma educação baseada nos pressupostos capitalistas e a 

administração da própria educação também baseada nos mesmos 

pressupostos. 

No cenário contemporâneo em que as teorias gerencialistas servem 

cada vez mais de base para todas as áreas da vida, por muitas vezes, a defesa 

de prescrições e concepções capitalistas de eficiência acontece entre os 

próprios acadêmicos e estudiosos da ES. Supostamente advogando em prol da 

sustentabilidade desses empreendimentos, alguns avaliam as práticas da ES 

carregando uma concepção de sustentabilidade e de eficiência que está 

atrelada aos valores dominantes. Alguns exemplos nesse sentido são 

encontrados na própria literatura produzida sobre a Economia Solidária.   

Talvez um passo fundamental seja o de ter permanente cuidado em não 

cair-se na armadilha de avaliar as iniciativas de ES tendo como base a 

comparação e a competição com os indicadores de êxito que orientam a lógica 

capitalista. Por isso, discordamos fortemente da afirmação de Luiz Inácio 

Gaiger, um dos principais acadêmicos responsáveis pelo mapeamento da ES 

realizado em território brasileiro, quando ele postula que  

seguidamente, a desvantagem da empresa solidária deve-se a sua 
defasagem tecnológica  e ao seu despreparo técnico-profissional , 
em termos das competências já adquiridas e em capacidade de 
inovação. Acostumados ao trabalho braçal, pouco qualificado , e 
imbuídos de uma “cultura de firma”, de empregado que segue 
prescrições , os novos empreendedores necessitam lidar agora com 
o mundo desconhecido da administração cotidiana e da gestão de 
longo prazo (Gaiger, 2004: 26). 

Comparar organizações de Economia Solidária com aquelas capitalistas 

ou avaliar as primeiras de acordo com os pressupostos das últimas não traria 

nada além de rebaixá-las ou tentar embricá-las ainda mais dentro dessa lógica 

desumana. Outro exemplo nesta linha é trazido por Gaiger (2004: 21) quando 

ele afirma que 

Não obstante o débil poder de barganha da maioria absoluta das 
empresas de Economia Solidária , mesmo naquelas amarradas a 
situações de terceirização, o esforço vai [...] no sentido de amenizar o 
quadro de dependência, de alcançar um melhor posicionamento 
competitivo , no interior da cadeia produtiva e diante do comprador 
final (Gaiger, 2004: 21, grifo meu). 

Será que por vivermos uma lógica dominante baseada na competição a 

única solução que nos resta é procurar mergulhar nesta competição em busca 
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da vitória e do sucesso? Que riscos entendimentos como estes trazem para 

organizações que podem apresentar outros valores e outras lógicas?  

É deveras preocupante considerar que a ES é uma ‘economia de 

pobres’ como Gaiger faz quando afirma que  

[a]dentrando a natureza dos empreendimentos de Economia 
Solidária, a conclusão essencial está no fato de que eles propiciam, 
em alguns casos, a existência de relações sociais antagônicas ao 
capitalismo e, em muitos casos, preservam ou revitalizam relações 
sociais não capitalistas, fundamentais para a vida dos pobres  e 
para os indivíduos que vivem do seu trabalho (Gaiger, 2004: 27, grifo 
meu). 

Portanto, se por um lado pode parecer existir a necessidade de capacitar 

os trabalhadores associados na gestão do negócio de forma cooperativa, por 

outro lado, essa gestão precisa estar alinhada aos valores e fins das 

organizações associativas. Logo, mostra-se importante a construção coletiva 

do que se entende por uma gestão, ou melhor, por uma autogestão, em termos 

práticos e cotidianos na ES, com no mínimo duas preocupações:  

a) se o objetivo é que exista uma autogestão que não afaste as 

iniciativas de seus valores solidários, não se pode desprezar ou menosprezar 

os saberes dos envolvidos, daqueles que de fato fazem acontecer os 

movimentos e organizações de Economia Solidária;  

b) quando olhamos para as universidades, os cursos responsáveis pela 

formação dos gestores, bem como os conteúdos relacionados à gestão 

preparam, em sua maioria, profissionais orientados para a importação de 

técnicas das ‘melhores’ escolas de negócios do mundo e, portanto, para 

reproduzirem a lógica capitalista. 

É necessário questionar nossa própria atuação no campo nos diversos 

papéis que assumimos, seja como professores, pesquisadores, amigos e/ou 

companheiros destes trabalhadores. Por isso, concordo com as palavras de 

Uberti (2006) quando ela afirma que  

importa perguntar pela possibilidade de novas formas do dizer 
verdadeiro, pela chance de interrogar sempre mais uma vez as 
evidências, de modo a dissipar e retomar nossas próprias 
problematizações. Quem sabe, como trabalhadores da educação, 
poderíamos minimizar o afã de moldar a vontade política dos demais, 
distanciando-nos da posição de pregadores da verdade e da justiça 
(Uberti, 2006: 111). 

É fundamental estar atento para que a gestão dos empreendimentos e 

nossa própria atuação como profissionais acadêmicos não funcionem como 

aparelhos de captura (Deleuze e Guattari, 1995), despotencializando os 
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objetivos dessas organizações e/ou desvalorizando suas práticas e 

conhecimentos: 

a produção dessas estratégias de resistência encontra inúmeras 
dificuldades que se concentram, principalmente, na potência das 
formas tradicionais de organização do trabalho capitalista e dizem 
respeito sobretudo a uma cultura de desvalorização e desqualificação 
dos saberes cotidianos e práticos dos trabalhadores. O dispositivo 
que aciona estas formas de desqualificação reside, sobretudo, na 
crença da superioridade do conhecimento técnico e científico e de 
seus desdobramentos disciplinares (Tittoni, 2004: 14-15). 

É necessário, portanto, refletir e investigar sobre os sentidos de como os 

indivíduos percebem e valoram a si próprios e às suas relações interpessoais, 

o que, de acordo com Pinto (2006: 17), é comumente evitado. 

As estratégias de atuação utilizadas por universidades e demais 

entidades em conjunto com organizações de ES, inclusive aquelas voltadas à 

qualificação e produção não podem ser vendidas como pacotes fechados a ser 

utilizados. Ao contrário, elas precisam, de acordo com Tittoni (2004: 15-16), 

serem produzidas nos modos cotidianos de viver e de trabalhar dos coletivos, 

já que essas associações e cooperativas constroem percursos próprios e não 

precisam de pacotes ou receitas prontas para atuarem, mas de potencializarem 

transformações voltadas para sua autonomia e emancipação. 

Há uma crença da superioridade do conhecimento técnico e científico, o 

que se percebe mais claramente em grupos nos quais os percursos na direção 

da autogestão estão ainda iniciando e nos quais ainda é muito forte a idéia de 

que o objetivo é, sobretudo, a geração de renda.  Nestes casos, os grupos (e o 

trabalho que estes desenvolvem) podem funcionar apenas no nível da 

execução de tarefas, deixando de explorar as possibilidades de invenção de 

produtos, estratégias de gestão e de criação de outras formas de trabalhar e 

viver. 

Pensar na criação de outros modos de trabalhar significa, de acordo 

com Tittoni (2004: 9-10), aderir à busca de produção da dignidade e do 

reconhecimento da capacidade de homens e mulheres para refletir e produzir 

seus modos de viver, de trabalhar e de existir. 

Fica cada vez mais difícil desconsiderar que a ES exige novos 

referenciais – inclusive teóricos – que permitam uma melhor compreensão da 

possibilidade que ela apresenta para construção de novos modos de trabalhar, 

viver e sentir, ou seja, suas potencialidades de subjetivação. 
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Se entendermos a subjetividade como “a maneira na qual o sujeito faz a 

experiência de si mesmo nos jogos de verdade” (Foucault, 1999: 16) e 

subjetivação como os processos pelos quais tais experiências se dão, a 

possibilidade de criar novos modos de viver e de trabalhar estará ligada à 

experiência que o sujeito faz de si mesmo (Tittoni, 2004: 5). Nesta linha de 

pensamento, resta buscar olhar para os meios pelos quais as práticas de 

Economia Solidária “problematizam padrões fixos de comportamento e forjam 

novos vínculos e normas sociais no âmbito das relações econômicas” (Pinto, 

2006: 62). 

Seria ingênuo idealizar a ES: o exercício e a efetuação das suas 

potências pode não desembocar em nada além da sobrevivência (Rolnik, 2003: 

214), isto quando bem-sucedido, o que já não seria pouca coisa tendo em vista 

a dificuldade que é sobreviver no mundo contemporâneo para boa parte dos 

seis bilhões de habitantes do planeta. Mas repito: é importante pensar a ES 

como se definindo “pelo que nela está instituído e mais pelo que nela e dela 

transborda” (Benevides e Passos, 2003: 344). 

Ainda que seja inegável que as organizações consideradas como 

pertencentes à ES se diferenciem das empresas privadas capitalistas pelo 

arranjo da produção e da distribuição, Cavalcante (2006: 5) afirma que seu 

maior destaque se dá justamente pela nova configuração mental para o 

trabalhador. Não apenas existem esforços para que as riquezas se distribuam 

de maneira mais justa, como também no sentido de criação de laços sociais e 

de pertencimento a um grupo social, o que possui relevância ímpar em um 

mundo individualista como o atual. 

Para não apenas pensar mas efetivamente operacionalizar outros 

modos de vida não basta, como diz Lisboa (2005: 112), oferecer a todos a 

oportunidade de participar do jogo. É necessário haver transformações 

pessoais, culturais, ruptura com o espírito do capitalismo. Nesse sentido, cada 

um de nós é parte do problema e da solução, inclusive devido à maneira como 

observamos, analisamos e participamos dessas experiências, as quais em sua 

maioria, em muito nos antecedem.  

É importante ressaltar também que as iniciativas de ES apresentam 

variados graus de institucionalização. Porém, enquanto que nas sociedades 

contemporâneas é visível o desenvolvimento de instrumentos escritos para 
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salvaguardar interesses privados – contratos, acordos, entre outros –, quando 

se observam as relações interpessoais e as diversas instâncias de tomadas de 

decisão nessas associações e cooperativas, é perceptível a predominância da 

oralidade (Valentim, 2005) em detrimento da elaboração de ‘garantias’ e 

documentos escritos: a maior parte dos compromissos é firmada ‘de boca’. 

Logo, evidenciando-se a importância das relações face a face e orais 

nesse tipo de organizações (Valentim, 2005; Pinto, 2006), também é tarefa dos 

‘apoiadores’, sejam eles universitários ou não, atuarem no sentido de reforçar 

laços e valores associativos e solidários, pautados na igualdade entre todos. 

Não pode ser esquecido que grande parte das milhares de associações 

e cooperativas se originaram a partir de mobilizações e lutas vivenciadas por 

seus integrantes. Essas experiências coletivas podem servir, entre outras 

coisas, para a construção e desconstrução de laços entre as pessoas e Lisboa 

(2005: 114) lembra que a solidariedade só é verdadeira se nasce da adesão 

voluntária.  

Ao refletir não apenas sobre o cotidiano das organizações de ES, mas 

também sobre sua gênese, é possível notar que grande parte delas é fruto da 

organização coletiva de pessoas que encontravam fortes dificuldades para 

buscar os meios de subsistência: percebe-se a importância da confiança nas 

relações entre seus membros. 

Tendo-se em mente que vivemos e construímos sociedades cada vez 

mais apoiadas em valores como o individualismo e a competição, mostra-se 

difícil a formação e a manutenção de relações interpessoais e coletivas sólidas. 

Nesse contexto, não é mera coincidência que a confiança se encontre cada vez 

mais no centro das atenções. 
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CAPÍTULO 3. CONFIANÇA 
 

Em um mundo no qual grande parte das relações é caracterizada pela 

competição e pelo individualismo, a confiança está no centro das atenções 

quando o assunto é a teorização sobre as sociedades contemporâneas. O 

tema tem sido estudado nos últimos anos por várias áreas científicas tais como 

Psicologia, Sociologia, Filosofia, Administração, Ciência Política, Biologia, 

Economia, Saúde Pública e Neurociência.  

A confiança nos outros é um dos atributos que mais influem nas relações 

interpessoais (Luhmann, 1979; Lewis e Weigert, 1985; Simmel, 1990; 

Möllering, 2006), no resultado do trabalho coletivo (Luhmann, 1979) e, portanto, 

na vida em sociedade de maneira geral. 

Mas do que falamos quando discorremos sobre a confiança? É fato que 

a literatura sobre o assunto é vasta e que são encontrados entendimentos 

significativamente distintos, de acordo com as perspectivas de análise 

adotadas. O termo engloba diversas dimensões e significados. Fala-se em 

confiança entre pessoas, instituições, organizações, entre a população e os 

governos, para citar apenas alguns exemplos. 

Como explicado e justificado na introdução deste trabalho, o foco que 

me detenho é a confiança tal como ela se manifesta e adquire sentidos nas 

relações entre os membros de associações e cooperativas de Economia 

Solidária. 

O que significa confiar em alguém? O tema está sempre presente em 

nossas vidas, mas na maioria das vezes não se reflete sobre que significados 

adquire. Um salutar ponto a ser analisado, neste momento do trabalho, é a 

etimologia, ou seja, o estudo da origem e evolução histórica das palavras. 

Como termo escrito, é muito difícil estabelecer com precisão em que 

momento a palavra confiança começou a ser utilizada. Ao estudar sua 

etimologia, percebo sua relação direta com o vocábulo ‘fé’. Confiança remete 

ao termo latino confidere, encontrado em registros oficiais pela primeira vez no 

século XV, por volta de 1430, e ligado a fides, conjugação verbal de fidere, 

verbo que está também na raiz de significação de ‘fé’, já registrada cerca de 

200 anos antes (Harper, 2001).  
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Portanto, ao olhar para a etimologia, as raízes latinas de ‘confiança’ (a 

partir de confidere) se interligam às dos termos ‘fé’ (do latim fides) e ‘credo’, 

para além de significados relacionados ao conforto e à consolação. As raízes 

etimológicas da confiança apontam, desta forma, para uma relação direta com 

a crença e com a fé, inicialmente no âmbito das relações entre divindades e 

seres humanos. 

Entretanto, vale salientar que as noções e significados práticos do que 

chamo confiança são muito mais antigos do que seu primeiro registro oficial, já 

que existem inclusive algumas menções na Bíblia e em documentos gregos 

(O’Hara, 2004). Não é exagerado, portanto, supor que os registros escritos 

oficiais do termo são, em muito, defasados com relação à sua existência efetiva 

na convivência dos seres humanos.  

 

 

3.1 Histórico sobre a confiança 
A confiança como fenômeno social se desenvolveu de maneira diferente 

em culturas diversas, geralmente graças à sua presença em histórias sociais, 

políticas e intelectuais distintas (O’Hara, 2004: 25-26). A história da confiança 

afeta, portanto, as formas que ela pode assumir e desempenhar e, 

consequentemente, as estruturas de sociedade que ela integra.  

Uma das principais escolas da filosofia grega era o ceticismo, com a 

ideia de que em nada devemos confiar (Souza FIlho, 1999). Para os filósofos 

céticos, a confiança vai além da fé e pode ter origem em argumentos, 

particularmente quando pensamos na confiança na ciência. Ou seja, de acordo 

com essa escola de pensamento, a confiança deve estar baseada em razões e 

não apenas na autoridade da pessoa que promove determinada ideia.  

Ora, se para os céticos são necessários argumentos para que se confie, 

então as ações seriam baseadas inicialmente na desconfiança (O’Hara, 2004: 

34). Dito de outro modo, um cético desconfiará até que tenha boas razões para 

confiar.  

  A influência do Cristianismo também é de fundamental importância para 

o quadro moral das sociedades consideradas ocidentais. A confiança tem um 

grande papel na Bíblia e está presente no livro de Jó:  
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Abraão confia absolutamente em Deus, enquanto Deus precisa de 
provas de fé antes que possa confiar no homem. Vamos que este 
incidente extraordinário contém o germe da ideia de confiança 
contendo reciprocidade – se eu confio em você, então você deve 
confiar em mim – uma idéia que ajudará a reforçar laços dentro de 
povos e grupos (O’Hara, 2004, 29-30). 

Para o sociológo e teólogo Adam Seligman (1997), a confiança do 

homem no deus cristão (‘Deus’) seria a confiança em sua forma mais pura, 

uma confiança no ‘outro completo’. Em sua concepção, esta seria uma 

confiança em um outro cujas vontades são completamente opacas para o 

nosso entendimento . Ou seja, mesmo sem entender as suas vontades, se 

confiaria nesse deus.  

Entretanto, ainda que a confiança em ‘Deus’ fosse ‘a mais pura’, é 

importante notar, a partir da citação acima, que já era semeada desde então a 

ideia que são necessárias provas para que se possa confiar em alguém que 

não seja o deus cristão. Esse entendimento a respeito da confiança segue linha 

bem semelhante à dos filósofos céticos e traz a racionalidade e a desconfiança 

para o centro das atenções. 

Complementando as parcelas de racionalidade trazidas principalmente 

pelo Ceticismo e pelo Cristianismo, O’Hara (2004: 48-49) postula que o 

Iluminismo nos trouxe a ideia que a confiança está, em alguma medida, dentro 

do nosso rol de interesses  e que, portanto, somos confiáveis porque nos 

beneficiamos disso.  

Nesse sentido, a motivação em sermos confiáveis não seria mais 

proveniente da vontade de conquistarmos um lugar em um paraíso divino ou 

porque encontramos nosso lugar correto na sociedade, mas sim porque 

sentimos que de alguma maneira ganharemos algo desta forma. 

Esta pode ser considerada uma das bases da então nova sociedade 

capitalista, na qual a estabilidade social poderia teoricamente coexistir com a 

competição e mercados livres. Como um dos precursores e reconhecido 

representante desta corrente de pensamento, Adam Smith (1991), durante o 

século dezoito, já afirmava que “em uma sociedade pós-Iluminista, as pessoas 

precisam de razões para fazer qualquer coisa e confiar não é diferente”. 

Em suma, percebe-se que a história da confiança aponta para 

significações voltadas ao acreditar, ao crer em alguma pessoa ou coisa. Não 

obstante, a trajetória do conceito ao longo do tempo traz grandes influências do 
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Ceticismo, Cristianismo e Iluminismo no sentido da racionalização (confiar 

apenas a partir de razões para tal), do merecimento (confiar apenas se o outro 

merecer) e também da confiança como meio para atingir os próprios 

interesses, sempre a partir de uma atitude inicial de desconfiança perante o 

outro. 

 

 

3.2 Confiança hoje 
Até os dias atuais, a significação da confiança segue, de acordo com 

algumas linhas de pensamento, a ideia principal presente em seus primórdios 

como conceito, dentro da qual seu principal significado tangencia a crença em 

uma pessoa, em uma organização, em expectativas, em capacidades, ou 

mesmo em si próprio.  

Entretanto, é importante esclarecer ao leitor de que forma os conceitos 

são entendidos dentro do escopo deste trabalho. Inspirado por Deleuze (1992), 

entendo e trato o conceito da confiança, dentro do âmbito deste trabalho, não 

como a definição de uma essência nem como a descrição de um estado de 

determinada coisa, mas como uma cartografia de um momento ou 

circunstância.  

Um conceito se apresenta como um plano de emergência de algo, ou 

seja, como uma rede de circunstâncias que constroem determinada realidade. 

O conceito, dentro deste entendimento, expressa um processo de produção de 

uma realidade, e não uma estrutura estática ou um modelo bem definido: “o 

conceito possui um contorno indefinido, irregular, já que nunca totaliza 

completamente seus componentes” (Passos e Benevides, 2003: 86). 

De volta ao foco na confiança após esses breves esclarecimentos, faz-

se notar que variações no seu entendimento precisam ser investigadas, 

apontadas e analisadas. A partir do momento em que ela tem origens ligadas à 

fé e à crença, está intimamente relacionada a alguns aspectos de difícil 

descrição e explicação, que fazem parte de diversas situações e momentos da 

vida do ser humano.  

Locke (2001: 2) afirma que recentemente tem ocorrido uma explosão de 

interesse pela confiança. A sua ambivalência consiste, para Guido Möllering 

(2006: 6), na principal característica que faz o conceito ser interessante. Esta 
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ambivalência residiria no fato da confiança resolver um problema básico das 

relações sociais sem  eliminá-lo . Esse autor descreve a experiência típica 

relacionada à confiança fazendo referência ao fato que algumas pessoas 

confiam apesar da vulnerabilidade e incerteza, e ainda que não possam estar 

absolutamente certas do que acontecerá. Ou seja, elas agem como se  a 

situação que encontram não fosse problemática. 

De acordo com Möllering (2006: 1), a intenção inicial que faz com que a 

confiança pareça atrativa como conceito de pesquisa pode vir de qualquer 

lugar. Dentro do escopo deste estudo, como ressaltado anteriormente, a 

confiança interpessoal  se constituiu como tema a partir das vivências com 

uma associação em Porto Alegre, ganhando relevância no cotidiano dos seus 

membros e, consequentemente, para a consolidação da organização 

constituída por eles. Necessitam ser melhor compreendidas as formas pelas 

quais a confiança se manifesta e que impactos traz para as relações humanas 

em associações e cooperativas de Economia Solidária. 

Como conceito, a confiança tem sido apontada como solução para 

diversos males da sociedade contemporânea. Fukuyama (1996) considera que 

ela é importante para a prosperidade econômica. Putnam (2000) julga que ela 

é um ingrediente fundamental para um bom governo; Coleman (1990), para 

boas escolas. 

Onora O’Neill (2002: 6-7) afirma que a base inicial para se pensar a 

confiança é que nós não podemos ter garantias que todas as pessoas 

manterão o que acordaram. Para ela, nos casos em que existem garantias ou 

provas, depositar a confiança é redundante. Entretanto, ela salienta que nos 

casos em que não há garantias, devemos confiar com cuidado . 

Falando especificamente da época atual, O’Hara (2004: 49) considera 

que hoje, nas sociedades ocidentais, a confiança é vista como algo 

inevitavelmente recíproco e que deve ser conquistado. O’Neill (2002: 9) 

complementa essa ideia e comenta que a perda da confiança se tornou um 

cliché de nossos temos, já que de acordo com ela a maioria das pessoas 

falaria que confia em alguns profissionais mas não em outros, em alguns 

assuntos, mas não em outros. 

Não é difícil perceber que no contexto de incertezas característico da 

contemporaneidade, até mesmo as possibilidades de solidariedades sociais 
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dependem, para alguns, da confiança ‘nos outros’, a qual deve ser ativamente 

produzida e negociada, implicando uma “abertura para o outro’” (Pinto, 2006: 

67). 

Pensamentos como os abordados nos últimos parágrafos mostram 

influências do Ceticismo, Cristianismo e Iluminismo nas significações da 

confiança entre as pessoas, como apontado anteriormente. Simultaneamente, 

vão de encontro ao que, para Logstrup (1997), seria a característica humana 

natural. De acordo com ele, a confiança seria uma atitude inicial  perante os 

outros. Ou seja, uma pessoa confiaria nas outras até que tenha motivos para 

desconfiar delas, não necessitando inicialmente de cuidados nem tampouco 

ser conquistada. 

 Bauman (2004: 113) pensa que o mundo de hoje “parece estar 

conspirando contra a confiança”, sendo difícil para as pessoas não viverem em 

vigilância constante e encontrarem pontos de referência fidedignos e seguros. 

Para ele, a obsessão pela segurança e a disposição para o medo têm ganhado 

terreno rapidamente, principalmente na Europa e nas suas ramificações 

(Bauman, 2006: 11).  

Esses pensamentos do polonês Bauman seguem a mesma linha de 

Castel (2003: 5) quando este afirma que nossas sociedades se organizaram 

em torno de uma procura infinita de proteção e da “insaciável aspiração à 

segurança”. 

 Consequentemente, imersa em uma busca contínua de segurança, não 

espanta que grande parte da população se sinta invadida justamente pelo 

sentimento oposto: é a insegurança que pede passagem ou nos invade sem 

pedir licença. E cada vez mais se caminha na direção oposta da ideia de 

Logstrup (1997), de acordo com a qual a confiança seria a atitude humana 

inicial perante os outros. 

O tipo da atual insegurança mostra traços que se relacionam ao medo 

do crime e dos ‘malfeitores’. Predomina nesse cenário a desconfiança perante 

os outros e suas intenções, ao mesmo tempo em que se considera impossível 

contar com a confiabilidade da companhia dos seres humanos. Castel (2003) 

atribui esta situação ao individualismo contemporâneo, o qual impõe a todos 

um dever de se ocupar de si e dos seus próprios assuntos, cada vez mais 

sozinhos e isolados, passando a assentarem no terreno movediço da incerteza. 
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Pascal Engel e Richard Rorty (2008: 11) consideram que, por um lado, 

nunca a desconfiança foi tão grande diante dos valores da racionalidade e do 

progresso científico, acerca da verdade e da objetividade, mesmo nos círculos 

intelectuais mais avançados como as mídias e a sociedade. Por outro lado, 

nunca a impressão de sermos enganados pelos poderes (políticos, científicos) 

e a necessidade de confiança foram tão grandes. 

A australiana Peta Tait (2006) pesquisa os atos circenses para expor a 

dependência que os humanos têm uns dos outros. Ela questiona quais os 

limites dos riscos físicos que corremos nas sociedades contemporâneas e em 

que medida confiamos nos demais com nosso corpo físico e com nossa 

humanidade.  

A partir da pesquisa realizada, ela argumenta (Tait, 2006: 13) que o 

circo, a partir de uma ideia como a liberdade, revela como os limites físicos são 

ultrapassados na medida em que atuamos com outras pessoas, o que seria 

emblemático para nossas vidas em coletividade. De forma brilhante ela 

acrescenta que os riscos físicos são também riscos sociais.  

Quando Tait (2006: 14-15) alerta que muitos dos atos circenses levam 

os riscos físicos aos extremos, para ela fica claro que o circo ainda é uma 

arena na qual seus artistas carregam e demonstram a esperança da confiança 

nos outros. Então a confiança nos demais é inevitável e seria, também, uma 

das primeiras características da vivacidade e das interdependências de nossas 

vidas. 

Em um paralelo traçado pela própria professora australiana, ela lembra 

que temos um senso enorme de risco em nossas sociedades e que a 

insegurança que sentimos envolve desconfiança perante os outros. Nesse 

sentido, a liberdade se transformaria, muitas vezes, em assumir riscos de 

confiar em outras pessoas. Para ela o circo confirma nossa dependência 

mútua, tanto como fonte da liberdade como de potenciais ameaças. Não é 

difícil perceber que ela expõe uma ambivalência entre liberdade e risco. 

A insegurança alimenta o medo. Não surpreende que a guerra contra a 

insegurança ocupe lugar de destaque na lista de prioridades dos planejadores 

urbanos (Bauman, 2007: 101). E, levando-se em conta que outras pessoas 

vivenciam as coisas de maneiras diferentes das nossas, elas podem ser uma 

fonte de profunda insegurança para nós (Luhmann, 1979: 6).  
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As pessoas hoje em dia anseiam pela segurança do convívio e pela 

"mão amiga com que possam contar num momento de aflição" (Bauman, 2004: 

8), desesperadas por relacionarem-se. Mas, ao mesmo tempo, desconfiam da 

condição de estarem comprometidas, temendo que tal condição possa trazer 

encargos que não desejem ou que não estejam preparadas para suportar, e 

que essa situação possa limitar severamente a liberdade de que necessitam 

para relacionarem-se. 

Resta notar que quando se trata de seres humanos, é difícil evitar o 

compromisso. Cada encontro deixa para trás “um sedimento de vínculo 

humano” (Bauman, 2007: 140-141), sedimento esse que se torna mais espesso 

com o tempo, à medida que se enriquece com as memórias do convívio. Cada 

encontro “é simultaneamente um momento de conclusão e um recomeço – a 

interação não tem um ‘fim natural’” (idem). 

Apesar disso, hoje, um dos fantasmas mais aterradores é o 

representado pelo medo de ficar para trás (Bauman, 2006: 18). E, 

consequentemente, de ser passado pra trás por outras pessoas. Trememos de 

medo de tudo o que nos parece diferente e tratamos como negativas essas 

manifestações. Vivem-se sociedades narcisistas nas quais os narcisos ficam 

por fora da vida, vivendo-a como repetição e com medo do diferente (Rolnik, 

2006: 200-201).  

Busca-se cada vez mais companhia, mas exclusivamente de pessoas 

semelhantes ao tipo que se pertence. Não é difícil perceber diversas 

resistências de cada um a trocar com os outros um olhar profundo e confiante, 

a deixar-se impregnar de reciprocidade de forma íntima e profunda, de forma 

humana.  

O aquecimento dos eventos sociais leva a um estado de tensão que 

esfria as relações pela desconfiança, pelo medo, pela vontade de evitar 

qualquer outro movimento (Barros e Passos, 2009: 177) que não seja 

programado, previsto, planejado e esperado.  

A insegurança pode ser entendida como um dispositivo que reforça o 

individualismo e corrói os laços de solidariedade, em todas as esferas da vida 

humana, inclusive no trabalho. A família passa a ser o último nicho de 

segurança existencial e continua central, mas agora do ponto de vista de 

assegurar a sobrevivência dos seus, mesmo que em detrimento dos outros. As 
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decisões morais tornam-se dependentes de um julgamento de custo-benefício 

imediato: é a temporalidade da sobrevivência no dia após dia que define o 

discurso moral (Nardi, 2006: 188). 

Nesse cenário, a insegurança, a competição e o individualismo passam 

a ser elementos cotidianos, com a vida progressivamente fechada em torno de 

si.  Quando a competição substitui a solidariedade, as pessoas veem-se 

abandonadas aos seus próprios recursos, escassos e insuficientes. 

Construímos e vivemos em mundos nos quais todos os sinais são 

ambíguos e enganosos, já que tanto podem ser verdadeiros quanto falsos e 

tanto podem significar atração quanto traição. Na dúvida gerada por essa 

permanente oscilação, a balança acaba sempre pendendo mais para a ameaça 

de traição do que para a promessa de atração e aliança. A paranoia passa a 

ser o estado normal, e a incerteza e a insegurança geram um estado de alerta 

permanente: ao converter-se tudo em sinal de perigo (Rolnik, 2006: 97).  

Vivemos e construímos sociedades centradas nas relações de 

dominação, submissão e concorrência, com consequências tais como o 

isolamento e a solidão (Maturana e Dávila, 2006: 38). Estamos expostos a altos 

níveis de exigência em busca do êxito e mergulhados em modos de agir 

gerados pela desconfiança e pelo controle. Nesse pano de fundo surge a falta 

de respeito por si mesmo, pelo outro e pela outra. A partir desse espaço de 

desconfiança, tentamos fazer o que fazemos e obter o que queremos com o 

controle, negando os outros em suas capacidades e talentos, e gerando uma 

dependência na qual não são possíveis a autonomia e o respeito por si mesmo 

(Maturana e Dávila, 2006: 30).  

Parece claro, então, que cada vez mais caminhamos em sentido 

contrário à ideia de Logstrup (1997), ao construirmos culturas nas quais a 

atitude inicial perante os outros é a desconfiança e não a confiança. Mas como 

é possível aprender noções e posturas relativas à confiança diferentes desta? 

 

 

3.3 Aprendizagem da confiança 
Segundo Maturana e Verden-Zöller (2008), a confiança existiria desde 

sempre na relação mãe-filho(a) e teria uma relação direta com o amor, se 
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concretizando em termos práticos na aceitação do outro sem manipulação ou 

controle. 

A confiança é uma attitude que não é transferível para outros objetos ou 

pessoas e não pode ser compreendida como uma simples mecânica de 

influências ambientais, mas precisa ser aprendida  (grifo meu), assim como 

qualquer outro tipo de generalização (Luhmann, 1979: 27-28). Para este autor, 

as noções deste processo de aprendizagem remontam à infância, já que na 

família, a confiança, em sua forma mais embrionária, encontra sua primeira 

confirmação em um mundo que tem seu nível de complexidade aumentado em 

muito devido às instituições sociais e às operações particulares de confiança 

entre os membros da família. 

Luhmann (1979: 27-28) entende as formas de aprender a lidar com 

relações de amor, amizade e todos os tipos de laços pessoais são parte da 

função de socialização da família e podem ser interpretadas como 

aprendizagens de relações de confiança. Esse pensamento encontra 

consonância em Maturana e Verden-Zöller (2008: 51), os quais consideram 

que a o fundamento de toda a vida humana é o amor e que a cooperação entre 

os humanos surge por meio do prazer de fazer as coisas conjuntamente na 

confiança mútua, e não por meio da manipulação de relações. 

De acordo com Onora O’Neill (2002: 23), todos nós aprendemos a 

confiar e o que é necessário para sermos confiáveis ainda crianças, a partir da 

família, amigos e vizinhos. Este pensamento está alinhado, em parte, à linha de 

pensamento de Luhmann (1979: 81), que considera que o envolvimento 

emocional da criança com sua família é a fundação para toda a aprendizagem 

da confiança. Neste sentido, a propensão a confiar pode sobreviver como uma 

atitude habitual por muito tempo mesmo depois que as emoções às quais ela 

deve sua origem já desapareceram. 

Entretanto, o próprio Luhmann (1979) é consciente que o processo de 

aprendizagem não acaba com o aprendizado da confiança na infância, tendo 

em vista que novas situações e novas pessoas estão continuamente colocando 

novos problemas de confiança ao longo da vida. Dito de outro modo, não é 

porque uma criança aprende a ter uma postura mais baseada na confiança 

perante os outros que ela terá eternamente essa mesma postura, e vice-versa.  
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Gilles Deleuze (1992: 218) não fala especificamente da confiança, mas 

considera que “acreditar no mundo é o que mais nos falta”. Para ele, acreditar 

no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, 

que escapem ao controle, que construam ou permitam a construção de novos 

espaços-tempos.  

Inspirado em Deleuze, é possível afirmar que é no nível de cada 

tentativa, de cada ação, que se avalia a capacidade de resistência ou, ao 

contrário, a submissão a um controle. E essas ações precisam ir contra o 

individualismo, contra o isolamento e a desconfiança perante os outros. Nas 

palavras de Chagas (1972: 15), precisamos “comungar com outros homens, 

acreditar neles”. 

Mas como as teorias definem a confiança?  

 

 

3.4 Confiança de acordo com as definições teóricas 
Os sociólogos David Lewis e Andrew Weigert (1985) entendem que 

confiar é agir como se as incertas ações futuras de outros fossem certas em 

determinadas circunstâncias. Essa concepção traz um certo nível de risco e 

dúvida potencial. Em linha semelhante, a confiança é tratada por Luhmann 

(1979) como uma maneira de reduzir a complexidade, já que nem sempre 

existem alternativas diferentes de confiar.  

A complexidade de Luhmann (1979) pode ser compreendida ao olhar-se 

para diversas situações da vida contemporânea nas quais as pessoas não têm 

como suprir todas as suas necessidades por conta própria. A confiança faz 

parte de nossas vidas, mesmo quando não percebemos, e confiamos em 

algum aspecto do comportamento de outras pessoas quase todo o tempo, já 

que se isso não acontecesse, a vida seria praticamente impossível de ser 

vivida (O’Hara, 2004: 9).  

Em várias situações, para Luhmann (1979: 4), uma pessoa pode 

escolher confiar ou não com relação a determinados aspectos, mas uma 

completa falta de confiança impediria a pessoa de levantar pela manhã, com 

medos paralisantes. Confiança é, no sentido mais amplo do credo nas 

expectativas de alguém, portanto, um fato básico da vida social. 
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A confiança é considerada por Bauman (2005: 115) “o sustentáculo de 

todo o convívio humano” e sua significação se encontra na ação social que ela 

implica. De acordo com Dejours e Jayet (1994), de dentro da Psicologia, a 

confiança é, antes de tudo, uma relação psicológica e afetiva.  

Com outra perspectiva, Charles Tilly (2005: xii) discorda da confiança 

como uma atitude e uma orientação individual e considera que ela é 

“propriedade de relações interpessoais nas quais as pessoas correm riscos de 

serem traídas por outras”.  

Já Denise Rousseau e seus colegas (1998: 395) propõem uma definição 

bem aceita da confiança como um estado psicológico que compreende a 

intenção de aceitar vulnerabilidades baseado em expectativas positivas a 

respeito das intenções ou comportamentos do outro. Com um entendimento 

bem similar, Dunn e Schweitzer (2005: 736) consideram que a confiança é a 

disposição em aceitar a vulnerabilidade baseada em expectativas positivas 

sobre o comportamento de outra pessoa.  

De acordo com Lewis e Weigert (1985: 969), “confiar é viver como se 

certas coisas futuras racionalmente possíveis não ocorrerão”. Já Guido 

Möllering (2006: 119) afirma que a confiança é uma “operação do desejo... de 

suspender a incerteza e a vulnerabilidade, ou não”. Dois anos antes, O’Hara 

(2004: 14) postulou que a confiança “tira-nos da incerteza”. 

O pensamento de Möllering (2006) se aproxima bastante dos 

apontamentos de Lewis e Weigert (1985) trazidos anteriormente, 

principalmente no que diz respeito a agirmos como se as ações de outras 

pessoas fossem certas em determinada situação.  

Para Möllering (2006: 49), assim como para Lewis e Weigert (1985), “a 

confiança vai além de boas razões disponíveis que indicadores ajudam a 

identificar”. No entendimento do primeiro, a confiança pode ser entendida como 

uma mescla de razão e emoção, na qual as emoções não apenas 

complementam a racionalidade, mas permitem que ela esteja presente. Já de 

acordo com os dois últimos, uma possibilidade é que a confiança esteja, em 

alguns casos, ligada à ideia de que confiamos em alguém porque gostamos 

daquela pessoa. 

Não há garantia de espécie alguma quanto à manutenção do que leva 

alguém a confiar em outra pessoa. Rolnik (1995) aponta que mesmo a 
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sinceridade da outra pessoa traz um risco permanente de instabilidade para as 

relações. A confiança sempre envolve certa vulnerabilidade por parte daquele 

que confia, assim como daquele que é confiado, porque ela necessariamente 

implica na falta de certeza de um e no espaço para a autonomia do outro 

(Möllering, 2006: 3). 

Quando a vulnerabilidade está inclusa, Godfrey (2004: 8) define que 

confiar é permitir que algum assunto fique aos cuidados de outra pessoa com 

expectativa e desejo de um bom resultado, mas com vulnerabilidade ou risco 

de um resultado ruim.  

Para Diego Gambetta (1988: 219), confiar em uma pessoa significa 

acreditar que, quando ela tiver a chance, não irá agir de uma maneira que nos 

trará algum dano. Mas Niklas Luhmann vai além e considera que uma condição 

fundamental para falar-se a respeito da confiança é que não basta para uma 

pessoa ter a possibilidade de abusar da confiança da outra: ela precisa ter um 

interesse considerável em fazer isso (Luhmann, 1979: 42).  

Enquanto para Luhmann (1979) apenas quando uma pessoa poderia 

abusar da outra e teria algum interesse nisso é que estaria se falando de 

confiança, Tilly (2005: 12) também analisa o conceito em termos de risco, mas 

define-o como “colocar resultados de valor sob o risco de falhas, erros ou má-fé 

de outros”. Ou seja, para o último, falhas e erros cometidos por alguém, ainda 

que sem má-fé, também estão relacionados à confiança. 

Nesse cenário, Fréderique Six (2005) considera que a ocorrência de um 

‘problema’ não é fundamental para a construção da confiança, mas pode 

promovê-la, já que é em momentos difíceis que a confiabilidade do outro é 

revelada. No conceito desta autora, a experiência de resolver problemas com 

sucesso construtivamente fortalece as bases da confiança.  

Essa parte do pensamento de Six (2005) vai na mesma linha do que 

Pereira (2003: 112-113) encontrou em sua pesquisa com traficantes de 

entorpecentes, publicada dois anos antes, na qual ele afirma que a confiança é 

estabelecida quando se passa por testes de situações graves, tendo ouvido 

dos seus entrevistados que é nos “momentos difíceis” que se percebe se a 

pessoa é merecedora de confiança. 

A construção da confiança é um processo que está sempre se 

revigorando e não há garantias que as pessoas agirão deste ou daquele modo. 
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Em alguns momentos, a relação pode se distanciar e, em outros, se 

aprofundar, graças a eventos diversos.  

A confiança não pode ser entendida como fruto de um evento pontual no 

tempo, já que sua base é justamente uma sequência contínua de eventos 

(Luhmann, 1979: 12-13). Nesse sentido, o problema da confiança consiste no 

fato que o futuro contém muito mais possibilidades do que as pessoas podem 

pensar e/ou imaginar no presente: somos obrigados a viver com um futuro 

permanentemente complexo. 

No entendimento de Pereira (2003), episódios envolvendo riscos são 

uma senha para o estabelecimento da confiança e a criação de uma amizade, 

já que muitas pessoas lembram uma situação de risco que deu origem à 

confiabilidade.  

De acordo com Luhmann (1979: 79-80), o problema da disposição 

(readiness) em confiar não consiste em um aumento da segurança com o 

correspondente decréscimo na insegurança, mas no aumento da insegurança 

tolerável pela pessoa sob o custo da segurança. Ou seja, mais do que ter 

garantias, confiar estaria relacionado aos modos como se tolera e se convive 

com a falta de segurança. 

De acordo com Seligson e Rennó (2000), para existir confiança em uma 

relação também são levadas em consideração as características da própria 

pessoa, bem como sua propensão a confiar e no que confiar, além de suas 

expectativas. A disposição de cada pessoa em confiar ocorre dentro de um 

panorama de interação que é influenciado tanto pela personalidade quanto pelo 

sistema social, e não pode ser associado exclusivamente nem com um, nem 

com outro (Luhmann, 1979: 6). 

Russell Hardin (1993) postula que existem várias interpretações para a 

palavra ‘confiança’ e que é necessário delimitar um foco para a discussão. Na 

sua definição, a confiança é uma questão interpessoal: A confia em B se 

esperar que B aja de acordo com os interesses de A, porque B tem razões que 

estão ancoradas no interesse de A para fazer isso. Sua definição carrega forte 

influência do Iluminismo, a partir do que foi abordado na subseção anterior. 

O problema da definição de Hardin (1993), para O’Hara (2004: 21), é 

que, com um foco específico demais para a confiança, Hardin (1993) acabaria 
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por considerar que nunca podemos confiar em uma instituição e/ou em um 

governo. 

Para Lewis e Weigert (1985) o conceito de confiança compreende três 

dimensões juntas em uma única experiência social: cognitiva, emocional e 

comportamental.  

A dimensão cognitiva da confiança é baseada em um processo cognitivo 

que distingue entre pessoas ou instituições que são confiáveis, não confiáveis 

ou que não se sabe (Lewis e Weigert, 1985). Neste entendimento, é por meio 

do que uma pessoa considera ‘boas razões’ que ela decide confiar ou não. 

Dentre as tais boas razões pode ser incluído, por exemplo, o histórico 

relacional (familiaridade) com determinada pessoa.  

Simmel (1990) e Luhmann (1979) consideram que a familiaridade com o 

‘objeto’ é muito importante. A familiaridade com aquele que é confiado é, sem 

dúvida, um fator vital. Uma pessoa confia no familiar antes de confiar em um 

que não é familiar, de acordo com Luhmann (1979: 33), ainda que isto não 

possa ser entendido como regral nem generalizado para todas as situações. 

Entende-se por familiaridade laços prévios entre pessoas. Mas a 

conexão presumida entre a familiaridade e a confiança pode ser aplicada mais 

amplamente se a significação geral da familiaridade for ampliada para a 

proximidade com alguma coisa – não apenas com pessoas, mas também com 

artefatos, conceitos ou emoções previamente encontradas no rol de 

experiências e explícita ou implicitamente reconhecíveis novamente pela 

pessoa (Möllering, 2006: 94-95).  

Na mesma linha, Dunn e Schweitzer (2005: 737) afirmam que um fator 

provável de ser o moderador da relação entre emoções e a confiança é a 

familiaridade com o ‘confiado’ (do inglês, trustee).  

Um estudo na área da Neurociência aponta que mesmo crianças novas 

já são capazes de confiar, ou não, de acordo com julgamentos cognitivos. 

Neste estudo, Koenig e Harris (2005) consideram que alguns filósofos e 

psicólogos têm tratado a credulidade como um ‘dom natural’ do ser humano e 

propensa a ser mais forte na infância. Mas, em contraste com o pensamento 

generalizado de que crianças muito novas têm a tendência de acreditarem nas 

demais pessoas sem capacidade crítica, evidências recentes mostram que elas 

estendem sua confiança de maneira seletiva.  
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Em sua pesquisa, os supramencionados autores afirmam que mesmo 

crianças frequentadoras da pré-escola são capazes de monitorar a 

confiabilidade de um informante em particular, diferenciar entre informantes 

com base na validade de suas afirmações prévias  e ser guiadas pelas 

interpretações que realizam acerca deles quando avaliam novas informações 

providas por tais pessoas (Koenig e Harris, 2005: 459). 

De acordo com Luhmann (1979: 33), as chances de existir a confiança 

são escassas quando não existe nenhuma informação prévia, já que ela é 

construída a partir de informações, ainda que estas possam ser incompletas.  

Mesmo as informações e pistas utilizadas para formar a confiança não 

eliminam o risco, mas apenas o fazem menor. Elas servem simplesmente como 

um trampolim para um ‘salto na incerteza’, já que a confiança reduz a 

complexidade social, indo além das informações disponíveis e generalizando 

expectativas de comportamento (Luhmann, 1979: 93). 

A questão da formação e consolidação da confiança interpessoal mostra 

que o problema da formação de relações confiáveis deve ser resolvido passo a 

passo, já que uma condição necessária para isso é que as situações 

enfrentadas permitam escolhas de comportamento por parte dos envolvidos, 

comportamento este que não esteja previamente determinado 

institucionalmente.  

Então, um pré-requisito básico para a construção da confiança 

interpessoal, em alguns casos, é que as ações humanas sejam percebidas em 

geral como determinadas pelas próprias pessoas. A confiança está fundada 

na motivação atribuída ao comportamento  (Luhmann, 1979: 40-41) e 

apenas as ações consideradas ‘livres’ (em termos institucionais) são atribuídas 

à personalidade de cada um.  

Essa liberdade pode estar no aprender a confiar: em geral, papéis 

servem na vida social como base para julgar um comportamento como 

voluntário (intencional), ou involuntário (não intencional). 

Isso está, em parte, relacionado ao que Nietzsche (2005) afirma quando 

considera que as características das pessoas são importantes para a 

construção de relações baseadas na confiança. Ele chega a declarar certo 

preconceito a favor das pessoas frias, já que em seu entender “pessoas que 

rapidamente pegam fogo se esfriam depressa, sendo então de pouca 
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confiança” (Nietzsche, 2005: 256, §604). No entender do autor alemão, as 

pessoas que são sempre frias têm a seu favor o preconceito de que “são 

particularmente seguras e dignas de confiança: são confundidas com aquelas 

que pegam fogo lentamente e o conservam por muito tempo” (idem).  

A ‘nobreza de caráter’ também pode estar ligada à confiança – ou 

ausência de desconfiança – para Nietzsche (2005). De acordo com ele, um 

caráter nobre inclui “bondade e ausência de desconfiança, ou seja, exatamente 

aquilo sobre o qual as pessoas gananciosas e bem-sucedidas gostam de falar 

com superioridade e ironia” (Nietzsche, 2005: 240, §493). E Luhmann (1979: 

40) lembra que a falta de habilidade em demonstrar confiança pode limitar a 

possibilidade de ganhar a confiança. 

A confiança necessita, em alguns casos, como já ressaltado aqui, da 

história como um pano de fundo. Mas, ainda que uma pessoa tenha mais 

dificuldade em confiar sem essa base e sem as experiências prévias, Luhmann 

(1979: 20) afirma que a confiança não é apenas uma inferência sobre o 

passado, já que ela “vai além das informações e arrisca definir o futuro ” (grifo 

meu). Nesse sentido, a complexidade do mundo futuro é reduzida pelo ato de 

confiar, pois, ao confiar, uma pessoa age como se apenas algumas 

possibilidades existissem no futuro.  

 Ainda que a confiança possa ser entendida como uma forma de 

segurança, ela só pode ser mantida no presente. Nem o futuro incerto nem o 

passado podem fazer a confiança surgir a partir do momento em que não 

eliminam a possibilidade da descoberta de outros antecedentes. 

Na medida em que uma pessoa aprende a lidar com diferentes maneiras 

de olhar para o mundo, ligando seu próprio comportamento à seleção de outras 

pessoas, a confiança pode ser tornar privatizada, psicologizada e, então, 

tolerante individualmente. Dito de outra maneira, pode passar a existir 

confiança numa relação interpessoal apenas com relação a alguns tipos de 

comunicação nos quais a outra pessoa é demonstravelmente competente 

(Luhmann, 1979: 49).  

A partir desse ponto, não é difícil notar a simultânea fragmentação da 

confiança, na qual se passa a confiar em uma pessoa apenas no que diz 

respeito a algumas questões, mas não em outras. Ou seja, não se confia mais 

na pessoa como um todo, mas apenas em determinados aspectos. 
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Em pesquisa realizada com vendedores de cocaína no Rio de Janeiro, 

Pereira (2003: 113) levantou um elemento importante para que se compreenda 

o sentido da confiança: o segredo. De acordo este autor, segredo remete à 

ideia de confidência, que, por sua vez, evoca um sentido de segurança que 

tolera deslizes de caráter, respeita idiossincrasias e aceita diferenças.  

O segredo é uma mediação importante porque influencia de maneira 

decisiva as relações, criando aquilo que Simmel (1990) chama de ‘acordo de 

almas’. A pessoa que tem mais confiança na outra é capaz de lhe contar algo 

sobre o qual pede segredo. Há, portanto, esferas da vida em que a 

confiança extravasa. Em alguns casos, evolui para outras esferas da vida  

(Pereira, 2003: 114).  

Essa constatação de Pereira (2003) ilustra bem o que Lewis e Weigert 

(1985: 971) chamam de dimensão emocional do conceito da confiança, a qual 

consiste em um “elo emocional entre aqueles que participam na relação”. Este 

elo pode ser caracterizado como uma situação social na qual intensos 

investimentos emocionais são feitos. Devido a esses investimentos, uma 

quebra da confiança pode causar danos graves às bases de uma relação, não 

apenas no assunto relativo à traição, mas ainda em outras áreas. 

Quando a confiança está presente e a redução da incerteza se impôs, é 

possível surgir a dimensão da segurança e o sentimento de pertencimento. 

Neste momento as trocas afetivas podem ser mais facilmente realizadas e 

pode ocorrer maior abertura ao outro. 

A abertura ao outro está ligada, dentro do escopo deste trabalho, à ideia 

brilhantemente ilustrada por Rolnik (1995), a partir do filme Trust, de Hal 

Hartley, na qual uma pessoa se joga de costas de um muro alto, atirando-se 

nos braços de outra, confiando que esta outra irá apará-la na queda.  

Não há a intenção de evitar que a pessoa caia, nem fingir que a queda 

não existe, ou mesmo anestesiar os efeitos da queda, mas de aparar a queda. 

Aquele que cai, ao confiar no outro abre-se ao imprevisto e muitas vezes ao 

impensável, acreditando neste outro e entregando-se aos impensáveis e 

imprevistos, podendo extrair daí novas formas de existência: “essa confiança 

fortalece, no outro e em si mesmo, a coragem da entrega” (Rolnik, 1995).  
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Ou seja, a partir da atitude de uma pessoa em estar aberta à outra e de 

confiar nesta outra, pode ser construído um novo tipo de relacionar-se, um 

novo modo de subjetivação, um novo mundo, uma nova forma de viver. 

Outro componente da dimensão cognitiva da confiança (dentro da 

tríplice divisão de Lewis e Weigert (1985)), é o que Luhmann (1979) chama de 

‘realidade cognitiva coletiva’, isto é, a crença de que outras pessoas também 

considerariam o ‘objeto’ como confiável. Isso vai na linha do que Nietzsche 

(2005: 53, §52) afirma quando postula que “os homens crêem na verdade 

daquilo que visivelmente é objeto de uma forte crença”. 

É importante perceber que essa crença - de que pelo fato de várias 

pessoas julgarem que A é confiável, B terá maior propensão a também confiar 

em A - está, também, ligada à dimensão comportamental da confiança 

apresentada por Lewis e Weigert (1985).  

A dimensão comportamental da confiança é baseada, como o próprio 

nome sugere, em um julgamento individual sobre o comportamento de outros, 

e até que ponto esse comportamento parece refletir que o ‘observado’ confia 

no ‘observador’. A reciprocidade apareceria então como significativa e, de 

acordo com Luhmann (1979), comportamentos que demonstrem confiança 

podem ajudar também os processos cognitivos. 

As pessoas podem aprender que pode ser muito recompensador agir 

como se  confiassem mesmo em situações delicadas (Gambetta, 1988: 228) e 

esse aprendizado pode contribuir na construção de processos baseados na 

confiança. Hardin (1993) faz referência a uma ideia semelhante quando fala da 

confiança (racional) relacionada ao interesse pessoal. 

Chega-se a outro ponto importante da confiança: toda ação socialmente 

compreensível também envolve uma pessoa se apresentando a si própria em 

termos de confiabilidade.  

Toda pessoa constitui experiências com as demais como um complexo 

de símbolos. Além de sentir isso, ela sabe o valor expressivo e as implicações 

simbólicas de cada ação (e inação), em geral, muito melhor do que os seus 

efeitos e, mais ou menos conscientemente, calibra o seu comportamento de 

acordo (Luhmann, 1979: 39).  

Nesse sentido comportamental, a confiança tem a ver para Luhmann 

(1979) e Lewis e Weigert (1985), com as percepções que as pessoas 
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constroem a respeito de outras a partir, também, dos comportamentos 

demonstrados por essas pessoas. 

A confiança pode estar relacionada, então, à expectativa generalizada 

que o outro lidará com sua liberdade e seu potencial para ações diversas, em 

consonância com a manutenção da sua personalidade, ou melhor, da 

personalidade que ele apresentou e tornou socialmente visível: “ele, que 

permanece alinhado ao que ele deixou ser conhecido sobre si próprio, 

consciente ou inconscientemente, é merecedor da confiança” (Luhmann, 1979: 

39). 

Quando o assunto é confiança entre as pessoas, as aparências 

parecem, por vezes, importar mais do que a realidade (O’Hara, 2004: 257). Os 

atos daquele que é confiado necessitam de uma administração das impressões 

que causam (Goffman, 1975). 

De acordo com Misztal (2001: 314), na medida em que a confiança se 

desenvolve, é estabelecida uma espécie de ‘aparência normal’ que assegura a 

previsibilidade da vida cotidiana, permitindo às pessoas que continuem suas 

rotinas. E Gawley (2007: 49) complementa que quando as pessoas reforçam as 

apresentações de si próprias de forma rotineira, a legitimidade da confiança é 

reafirmada pelo estado de normalidade. 

Um ponto importante a ser ressaltado aqui é que esse estado de 

normalidade pode sim reforçar a confiança. Entretanto, a confiança não tem 

sempre que estar atrelada a esse sentimento de controle, ou seja, de que nada 

está saindo do normal nas aparências estabelecidas pra se confiar em alguém. 

A confiança reforçada na rotina e na identidade fixa é apenas um tipo, uma 

possibilidade, para algumas pessoas e situações, mas não representa a 

multiplicidade e a amplitude do conceito e de suas potencialidades. 

A confiança repousa, para Luhmann (1979: 32), na ilusão, já que há 

sempre menos informação do que seria necessário para ter certeza do êxito. 

As pessoas acabam tendo que lidar com essa falta de informação a partir de 

premissas aprendidas e desenvolvidas durante suas experiências e, nesse 

sentido, a confiança seria uma operação do desejo.  

Entretanto, Maturana e Dávila (2006) lembram que o sistema nervoso 

não distingue entre ilusão e percepção, e que a manipulação tem presença 

no espaço relacional que vivemos . De acordo com eles, as emoções, como 
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fenômenos biológicos, pertencem à dinâmica interna da geração do espaço 

das condutas relacionais que um organismo (animal) pode viver a cada 

instante, “e são cegas ao contexto relacional do organismo em que surgem” 

(Maturana e Dávila, 2006: 37), não podendo ser modificadas pela razão. Por 

este motivo, “a reflexão não é uma destreza racional, é uma operação na 

emoção e se aprende no conviver” (idem). 

Presentes em diferentes maneiras, as três dimensões da confiança de 

Lewis e Weigert (1985: 972) formam uma “mistura qualitativa” de acordo com 

diferentes combinações entre afetividade e racionalidade, assim como 

diferentes relações e situações. Não obstante, os autores lembram que mesmo 

quando se confia em alguém, a continuidade da confiança na relação é 

problemática em qualquer laço social, o que pode levar à desconfiança.  

Existe um risco de quebra em qualquer relacionamento perpassado pela 

confiança. A própria desconfiança também pode ser uma maneira de reduzir a 

complexidade citada por Luhmann (1979), que, ao contrário da confiança, está 

baseada na suspeita, no controle e no monitoramento, fortemente assentados 

na primazia da racionalidade como balizadora principal das relações humanas.  

Não parece mero acaso que, hoje, os estudos e teorias sobre a 

confiança sejam amplamente dominados por correntes de pensamento 

baseadas e guiadas por essa racionalidade. 

 

 

3.5 A confiança e a primazia da racionalidade  
A teoria da escolha racional é uma corrente da teoria social baseada em 

uma lógica econômica (Becker, 1976). Guido Möllering (2006: 24) considera 

que é difícil saber quando a linha entre a economia e a escolha racional é 

atravessada, já que de acordo com as duas, os modelos são aparentemente 

mais importantes que os conceitos. 

A análise das várias versões do ‘dilema do prisioneiro’, um dos maiores 

clássicos representantes da corrente da teoria racional, teve (e ainda tem) uma 

imensa influência nas pesquisas sobre a confiança (Möllering, 2006: 32).  

A metáfora da confiança dentro da teoria da escolha racional é a de que 

o conceito é como uma aposta: se a chance de ganhar, em relação à chance 

de perder, “é maior que a quantidade que seria perdida (se perder) em relação 
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à quantidade que seria ganha (se ganhar), então apostar tem um ganho 

esperado; e, se for racional, deve fazê-lo” (Coleman, 1990: 99). Neste jogo, 

uma pessoa irá racionalmente confiar na outra se perceber que a probabilidade 

da confiabilidade desta outra for alta o suficiente para lhe proporcionar um 

ganho.  

Hardin (1993) assume a visão racional de que aquele que é confiado 

percebe que seu interesse está contido dentro do interesse daquele que confia. 

Quem confia, o faz porque percebe que o confiado julga ter interesses comuns 

e contidos dentro dos seus. A confiança seria, então, dada a partir de 

experiências prévias e continuamente atualizada em função da confiabilidade 

daquele que é confiado.  

Para Möllering (2006: 22), o conceito de Hardin (1993) pode ser 

compreendido como uma versão mais elaborada daquela de Coleman (1990), 

que explica a confiança primariamente a partir da percepção daquele que 

confia sobre o interesse do que é confiado. 

Economistas e teóricos da escolha racional parecem, de acordo com 

Möllering (2006: 26), concordar que o cálculo é o principal mecanismo para 

explicar o comportamento humano. Como afirma um de seus representantes, 

Williamson (1993: 484), a confiança, a partir do momento em que não tenha um 

significado baseado no cálculo, ficaria reservada para relações pessoais não 

calculativas, ou seja, apenas aquelas muito próximas e, ainda assim, seria 

difícil se abster dos mecanismos probabilísticos. 

Harvey James Jr resume as explicações econômicas e racionais da 

confiança quando afirma: “se um confia no outro porque existem incentivos 

para que o outro seja confiável, então a vulnerabilidade de ser explorado é 

removida” (James Jr, 2002: 291).  

Ora, mas é justamente a vulnerabilidade a responsável por dar à 

confiança seu significado. Então, talvez tudo que a teoria econômica consiga 

oferecer para as pesquisas sobre a confiança seja uma distinção entre atos de 

cooperação racionais e atos de confiança não racionais (Möllering, 2006: 43). 

Uma das melhores interpretações da visão racional da confiança é 

traduzida na atitude de uma pessoa tirar conclusões a respeito de outra com 

base nas ações de terceiras pessoas (O’Hara, 2004: 67). Desta forma acabam 

existindo generalizações a partir das ações de outras pessoas, tendo em vista 
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que quando encontro uma pessoa pela primeira vez, dificilmente terei 

informações suficientes para fazer inferências especificamente sobre ela. 

Onora O’Neill (2002: vii) considera que a confiança não é uma questão 

de respeito cego, mas de colocar  (ou retirar) a confiança “com bom 

julgamento ” (grifo meu). Desta forma, dentro de sua linha de raciocínio, ela 

considera que necessitamos de instituições sociais e políticas que nos 

permitam julgar onde colocar nossa confiança. 

De acordo com essa autora, nossa ambição não deve ser a de confiar 

cegamente como fazem crianças pequenas, mas sim a partir de um bom 

julgamento. Para isso, precisamos ter meios para julgar as informações que 

recebemos de maneira razoável, temos que depositar a confiança com 

segurança e temos que verificar as informações que recebemos para 

checarmos sua validade: “se queremos uma sociedade na qual confiar é 

plausível, precisamos buscar maneiras por meio das quais possamos 

ativamente checar as afirmações de outro” (O’Neill, 2002: 64). 

Em linha semelhante, para O’Hara (2004: 17) devemos depositar nossa 

confiança de maneira inteligente  e com atenção à retidão moral, já que 

existiriam vários exemplos nos quais excesso de confiança levou à quedas. É 

curioso notar como ele considera a confiança como algo totalmente racional e 

sob o controle e vontade das pessoas nessa passagem citada. 

Um problema fundamental em colocar o foco em indicadores de 

confiabilidade como previsores da confiança é que focar na ‘confiabilidade’ 

poderia tornar o conceito da confiança supérfluo na medida em que o 

transformaria em nada além de uma percepção de confiabilidade (Möllering, 

2006: 48).  

Se a confiança representar mais do que a confiabilidade percebida, 

então os indicadores explicam outras coisas, tais como que tipos de informação 

são importantes para que se estabeleça a confiança. Eles não dirão, porém, 

como essa informação será usada e, portanto, não versarão sobre a confiança 

propriamente dita, a não ser que tomemos como base mecanismos de cálculo 

racionais. 

E, dentro dos mecanismos que entendem a confiança a partir de uma 

perspectiva racional, a confiança é reduzida a um mecanismo de tomada de 

decisão sob o risco. Com indicadores de confiabilidade, olha-se apenas para o 
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que aquele que confia percebe e não para as maneiras com as quais ele lida 

com incerteza e ignorância. Se algumas pessoas confiam porque percebem 

outras pessoas como confiáveis, como explicar as situações nas quais confio 

no outro mesmo estando incerto sobre sua confiabilidade? 

Se verificarmos as informações, onde está então a necessidade da 

confiança em si? No que consistiria confiar em alguém em um mundo no qual 

as informações sobre essa pessoa fossem verificadas de antemão? 

As teorias sobre a confiança baseadas na escolha racional consideram 

que qualquer confiança que vá contra, ignore ou subvalorize boas razões de 

ordem racional ou institucional teria que ser considerada como uma confiança 

‘cega’. Entretanto, de acordo com Möllering (2006: 80), por vezes as pessoas 

podem servir aos seus interesses de forma melhor sendo não racionais ou até 

mesmo irracionais. 

Uma função importante da confiança é que ela permite a ocorrência da 

cooperação entre as pessoas. A teoria da escolha racional é o campo de 

pensamento que mais está engajado com esse entendimento (O’Hara, 2004: 

62).  

Essa linha teórica continua, em grande parte, o pensamento iluminista já 

abordado aqui, explorando a ideia de que as pessoas tomam decisões, 

geralmente, com base em um conjunto consistente de preferências com o 

intuito de maximizar a utilidade e o autointeresse (Locke, 2001: 10). Ou seja, de 

acordo com a teoria da escolha racional, um ser humano coopera com o outro 

apenas para maximizar a utilidade e o autointeresse, esperando ganhar algo 

com essa atitude. 

Putnam (2000: 174) considera a confiança como pré-condição para a 

cooperação, quando diz que “ambas as partes teriam a ganhar se 

cooperassem”. Ele cita Granovetter (1985) e afirma que as relações de 

confiança permitem à comunidade superar mais facilmente as situações de 

oportunismo, nas quais os interesses comuns não prevalecem porque o 

indivíduo, por desconfiança, prefere agir isoladamente e não coletivamente: “na 

falta de um compromisso mútuo confiável, porém, cada qual prefere desertar, 

tornando-se um oportunista”.  

Granovetter (1985) – dentro da linha da Nova Sociologia Econômica – é 

um grande responsável por trazer à tona o tema da confiança dentro da 
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perspectiva econômica. De acordo com ele, as ações econômicas estão 

incrustadas em redes de relações sociais (embeddedness), as quais podem 

criar capital social e contribuir na redução de comportamentos oportunistas e 

na promoção da confiança mútua entre os agentes.  

Dito de outro modo, em termos práticos, o mencionado autor entende 

que em qualquer relação de mercado está presente um grau importante de 

relação pessoal, na qual é crucial a existência da confiança. Para Granovetter 

(1985) a importância da confiança está relacionada, principalmente, à 

constituição de um capital social e à criação de redes de contatos, com o intuito 

de evitar o oportunismo, eliminar os riscos de fraude e diminuir os custos.  

Putnam (2000: 180) reforça o entendimento instrumental e utilitário da 

confiança quando afirma que ela “promove a cooperação” e que, quanto mais 

elevado for o nível de confiança em uma determinada comunidade, maior será 

a probabilidade de existir cooperação, sendo esta cooperação geradora de 

confiança. 

Robert Putnam utiliza o conceito de capital social de Coleman (1990) 

afirmando que em uma comunidade o capital social diz respeito a 

“características da organização social como confiança, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações 

coordenadas” (Putnam, 2000: 177). A confiança é tratada como um 

potencializador da eficiência comunitária e um componente básico do capital 

social.  

É importante lembrar que Pierre Bourdieu (1986) e James Coleman 

(1990) foram dois dos primeiros formuladores do conceito de capital social.  

Bourdieu define capital social como o agregado de recursos atuais ou 

potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou 

menos institucionalizadas de mútuo conhecimento ou reconhecimento 

(Bourdieu, 1986: 248). De acordo com ele, o capital social é constituído de 

obrigações sociais (conexões) que são conversíveis, em determinadas 

condições, em capital econômico, e que podem ser institucionalizadas na forma 

de um título de nobreza. 

E, em parceira com Wacquant, Bourdieu amplia a noção e considera que 

o conceito está relacionado à soma dos recursos, atuais ou virtuais, que 

pertencem a um indivíduo ou grupo pela virtude de possuir uma rede durável 
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de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento e 

reconhecimento mútuo (Bourdieu e Wacquant, 1992: 119).  

Portes e Sensenbrenner (1993) compartilham desta concepção quando 

estudam o fenômeno da imigração. É a partir do conceito de capital social que 

estes autores enxergam a confiança (confiança cobrável ou enforceable trust) e 

a solidariedade (bounded solidarity) como necessárias para a integração dos 

imigrantes e manutenção do fluxo migratório.  

Portes (1987) afirma que o capital social estaria relacionado à habilidade 

dos atores em assegurar benefícios por meio da participação em redes sociais 

ou outras estruturas sociais. No exemplo dado por Portes e Sensenbrenner 

(1993), associações de crédito seriam baseadas no princípio da confiança, uma 

confiança que poderia ser cobrada dos seus membros – a confiança cobrável -, 

o que facilitaria a criação de negócios e a manutenção de comportamentos 

esperados por parte dessas pessoas.  

Ora, então a confiança necessária para a cooperação não seria uma 

confiança cega, mas sim englobando uma previsão de comportamento daquela 

pessoa, esperando que ela prefira agir de determinada maneira (Putnam, 2000: 

181). Mas será que a cooperação voluntária depende exclusivamente de um 

construto que é considerado exclusivamente coletivo como o capital social?  

Para Putnam, a importância é das estruturas e não da confiança 

pessoal, já que ele se preocupa em como a confiança pessoal se transforma 

em capital social. A crítica de Seligson e Rennó (2000) é justamente que 

Putnam (2000) não leva em consideração a propensão individual a confiar nos 

demais devido ao histórico de vida, entre outros. 

De acordo com O’Hara (2004: 69), o ponto interessante que os teóricos 

do capital social apresentam estaria contido no nome da sua teoria, já que a 

confiança funcionaria, metaforicamente, como o capital.  

Para ilustrar essa forma de compreender a confiança, também dentro de 

uma vertente econômica, Fukuyama (1996) chega a considerar a confiança 

como a causa maior que permite explicar o sucesso de determinados Estados-

Nação. Tanto ele quanto Putnam (2000) enxergam uma relação de 

circularidade entre a confiança e o desenvolvimento, explicando o segundo por 

uma suposta presença de níveis elevados do primeiro e, inversamente, 
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considerando que a confiança pode existir de acordo com o resultado do 

desenvolvimento.  

Ou seja, percebe-se que a confiança é tratada como um recurso 

passível de acumulação e de maneira instrumental. O problema então seria o 

de entender como fomentar a sua presença em determinados contextos para 

determinados fins.  

Esse entendimento, entretanto, pode apresentar sérias limitações 

quando se trata de um conceito como a confiança, fortemente angariado em 

questões que não se limitam à racionalidade. 

Putnam (2000) também trata a confiança de maneira utilitarista, como se 

a ela fosse uma saída para ajuda mútua com vistas a atingir objetivos, muitas 

vezes materiais. Segundo ele (2000: 173) “a incapacidade de cooperar para o 

mútuo proveito não significa necessariamente ignorância ou irracionalidade”. 

Ele alinha confiabilidade à estabilidade no momento em que considera que um 

governo deve ser confiável na medida em que deve ser duradouro e não 

instável.  

O’Hara (2004: 12) segue linha semelhante à Putnam quando considera 

que “se duas pessoas estão engajadas em algum tipo de trabalho cooperativo, 

elas precisarão confiar uma na outra”. Mas, ao mesmo tempo, considera 

(O’Hara, 2004: 267) que o entendimento da confiança como algo que 

gradualmente depositamos após cuidadosamente monitorar comportamentos e 

que retiramos quando somos traídos está enraizada em uma ideia do 

racionalismo que não pode embasar comportamentos cooperativos e 

propriamente confiáveis e crença no método falho de inferência que é a 

indução. 

Do ponto de vista da sociologia econômica, elementos como 

cooperação, confiança, reputação e credibilidade aparecem como fontes de 

previsibilidade constituídas socialmente; e sintetizando todas como 

mecanismos de redução de incertezas (Burlamaqui, 1995: 72). 

Piotr Sztompka (1999) considera que a confiança é uma aposta sobre as 

futuras ações de outras pessoas, colocada racionalmente  a partir de 

reflexões e cálculos sobre a confiabilidade delas, mediadas também por 

predisposições pessoais e culturais. Portanto, ele também segue a tradição da 

teoria da escolha racional quando trata do conceito, já que embora ele fale do 
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‘impulso’ em confiar e de uma ‘cultura de confiança’, estes seriam apenas 

complementos para o cálculo racional da confiança e não superariam a 

racionalidade do autointeresse. 

 

 

3.6 Críticas à racionalidade como base para a confiança  
A visão padrão da confiança como um resultado racional a partir de 

comportamentos confiáveis nem sempre é muito representativa das relações 

que se constroem, com base no conceito, entre as pessoas e objetos, outras 

pessoas, processos e instituições.  

A razão corresponde a uma vontade de ter uma visão coerente dos 

fenômenos, das coisas e do universo e tem um aspecto incontestavelmente 

lógico. Nesse sentido, a racionalidade é o diálogo incessante entre nossa 

mente, que cria estruturas lógicas (Morin, 2005: 69), que as aplica ao mundo e 

que dialoga com este mundo.  

Entretanto, o universo é muito mais rico do que podem conceber as 

estruturas de nosso cérebro e, portanto, ficam comprometidas as tentativas de 

querer prender a multiplicidade de possibilidades do viver em um sistema 

coerente como o racional. Tudo o que contradiz este sistema coerente é 

afastado, esquecido, posto de lado, visto como ilusão ou aparência. Com 

frequência a racionalização se desenvolve na própria mente dos cientistas 

(Morin, 2005: 70).  

Luhmann (1979: 88) critica a corrente da teoria da escolha racional e 

afirma que ela baseia seu trabalho na criação e verificação de programas por 

meio dos quais as pessoas possam aplicar modelos preconcebidos a uma 

ampla gama de situações, sem ter que pensar e decidir a cada nova situação e 

contexto que vive.  

Buscar informações factuais e argumentos específicos é negar a função 

e o modo de funcionamento da confiança (Luhmann, 1979: 29). Ou seja, 

quanto mais argumentos forem oferecidos, menor será a necessidade de 

confiança. 

Elster (1984: 146) adverte para o limite da instrumentalidade, afirmando 

que o altruísmo, a confiança e a solidariedade são fenômenos genuínos que 

não podem ser dissolvidos em formas de autointeresse. Desta forma, ele 
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sugere que a confiança pode existir e ser honrada mesmo quando os ‘ganhos’ 

não parecem sugerir isso e quando a racionalidade não aponta nesta direção.  

A cooperação é uma característica central do modo humano de viver 

para Maturana e Verden-Zöller (2008: 74) e eles consideram que quando a 

confiança mútua não é a base que guia a coexistência, a cooperação é 

necessariamente transitória e fazer as coisas junto se transforma numa 

característica da dinâmica política das relações fundadas em alianças 

circunstanciais, se constituindo em um pano de fundo da hipocrisia.  

É importante ressaltar que Maturana e Verden-Zöller (2008: 75) 

entendem a cooperação como modo que implica na emotividade da aceitação 

e prazer de fazer as coisas conjuntamente, e não apenas numa junção de 

atividades para efetividade maior. 

A confiança não é um meio que possa ser escolhida para determinados 

fins particulares e nem uma estimativa que poderia ter suas chances de 

sucesso mensuradas. Essas formas de entender o conceito da confiança são 

equivalentes funcionais da confiança mas, na opinião de Luhmann (1979: 88), 

não representam a confiança em si, tendo em vista que ela seria inútil caso 

eles se expandissem.  

Uma fragilidade comum nas perspectivas tanto das teorias econômicas 

quanto da escolha racional é que o entendimento da racionalidade relativa à 

confiança se apoia fortemente na cognição e previsão calculadas (Möllering, 

2006: 44). 

Concordo com David Lewis e Andrew Weigert (1985: 972) quando eles 

afirmam que “a confiança na vida cotidiana é uma mistura de sentimentos e 

pensamento racional”. Por esta razão ela deve ser entendida como composta 

por uma dimensão racional (os motivos pelos quais o confiado seria confiável), 

uma dimensão comportamental e uma dimensão emocional (baseada em 

afetos positivos pelo outro). Desta forma, um comportamento motivado 

exclusivamente por afetos ou exclusivamente pela cognição não seria 

conceituado como confiança. 

Luhmann (1979: 24) considera que a confiança é arriscada no sentido 

geral da palavra, mas é, também, irredutível ao cálculo e, consequentemente, 

mais que uma decisão probabilística de investimento sob risco. E, para 

Möllering (2006: 10), as explicações racionais da confiança caem em 
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paradoxos, pois ainda que exista um elemento racional em toda a confiança, se 

ela pudesse ser explicada somente pela razão, não seria necessário confiar. 

Modelos de confiança retratam o conceito como se ele fosse 

essencialmente uma função da confiabilidade percebida (Möllering, 2006: 13). 

A confiança vai além das boas razões disponíveis que os indicadores de 

confiabilidade ajudam a identificar.  

Quando foca-se apenas nos indicadores, Möllering (2006: 49-50) 

considera aqueles que confiam são tratados como passivos, como 

processadores calculistas de informações e, portanto, as variações na 

confiança são explicadas predominantemente a partir do olhar para aquele que 

é confiado.  

Mas, se a confiança é uma expectativa que se forma na mente daquele 

que confia, a ênfase precisa ser posta nesta instância. Dito de outra maneira é 

preciso dar atenção aos fatores que afetam aquele que confia, tais como sua 

história de vida (Seligson e Rennó, 2000) e predisposições em termos de 

personalidade e motivação.  

Na confiança existe um elemento sócio-psicológico de fé quase religiosa 

(Simmel, 1990: 179), que seria o sentimento que conecta nossa ideia de um 

ser e o ser em si mesmo. O completo conhecimento ou a total ignorância 

eliminariam a necessidade e a possibilidade da confiança.  

O que a teoria racional chama de visão ética da confiança se mostra 

inadequado na visão de Luhmann (1979: 78). De acordo com essa visão 

criticada pelo autor, uma pessoa não deveria confiar cegamente em outra, mas 

apenas quando essa confiança fosse conquistada. Isso transformaria a 

confiança em um problema cognitivo, enquanto que o problema real estaria 

justamente naquela confiança que não tem justificativas racionais e que ainda 

assim existe e se torna criativa. 

Tratar o processo da confiança como análogo à cognição (confiar só 

pode acontecer quando isso for objetivamente justificável) corresponde a um 

preconceito amplamente difundido: “estruturas estáveis dentro das pessoas 

não poderiam ser fundadas em estruturas instáveis nos seus ambientes” 

(Luhmann, 1979: 79). 

Como já mencionado aqui, a confiança pode abrir caminhos de 

possibilidades de ação que teriam continuado improváveis (Luhmann, 1979: 
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25) e até mesmo impensáveis sem ela. De acordo com Möllering (2006: 109), 

por mais embasada intelectualmente que a confiança possa parecer, sempre 

pode estar presente uma fé afetiva – e às vezes até mística – dos humanos 

uns nos outros.  

Um elemento de controle social está presente nas relações de 

confiança. Para Luhmann (1979: 64), “a confiança educa” na medida em que 

pode ser tratada como solução para um problema de ordem social constituído 

pela ampla gama de potencialidades imprevisíveis com as quais lidamos: ao 

invés de nos armarmos contra a imprevisibilidade das outras pessoas em toda 

sua gama complexa de possibilidades, podemos criar e manter relações 

baseadas na confiança, reduzindo essa complexidade. 

O resultado do desejo de controle é que queremos ordem e 

previsibilidade com relação aos resultados de nossas ações. Esse desejo está 

relacionado ao pensamento racional linear e nos cega, restringindo nossa 

inteligência e canalizando nossa coexistência e atitudes para a busca contínua 

de argumentos e fundamentos para ações supostamente eficientes (Maturana 

e Verden-Zöller, 2008: 138-139). 

Para Maturana e Verden-Zöller (2008: 77-78) não existem dúvidas que 

vivemos uma cultura de dominação, submissão, desconfiança, controle, 

competição, manipulações políticas, agressão, abusos e guerras. Eles 

reconhecem que parece difícil e até errado pensar nisso, mas consideram que 

o elemento central para a constituição e sobrevivência da linhagem primata que 

resultou na espécie humana como se apresenta hoje foi a conservação do 

amor como base emocional para a coexistência em grupos familiares 

pequenos. 

A atenção à nossa emoção é um aspecto fundamental, já que na medida 

em que perdemos respeito por ela, começamos a usar argumentos racionais 

para escondê-la, negá-la ou justificá-la (Maturana e Verden-Zöller, 2008). Para 

eles (idem: 82-83), se não vermos que as preocupações éticas surgem no 

amor e acreditarmos que elas pertencem ao domínio da nossa racionalidade, 

começamos a usar argumentos racionais ou até mesmo a força para assegurar 

que algo se parece com um comportamento ético: desenvolvemos teorias para 

justificar nossa vida política, fazendo parecer que fazemos isso em acordo com 
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nossas condições biológicas, para justificar nossa demanda de que os outros 

ajam de acordo com a maneira de viver que nós desejamos.  

Estamos tão imersos num universo emocional centrado na desconfiança, 

controle e apropriação que nós usamos nossa grande capacidade de construir 

consensos para transformar aspectos de nossa vida comunitária tais como a 

ciência, religião ou dinheiro em instrumentos para uso político.  

Sob circunstâncias de desconfiança e medo, ações de controle 

apareceram no nosso desejo por segurança e viver na busca pela segurança 

levou a emoções que permitiram considerarmos a manipulação de outros e as 

traições como parte de uma maneira natural de viver, maneira esta aprendida 

como uma característica do crescimento natural das crianças (Maturana e 

Verden-Zöller, 2008: 90-91). 

Na medida em que a vida política instrumentaliza todas as relações, ela 

também instrumentaliza a educação das crianças em função de planos para o 

futuro. O respeito social e por si próprio, a cooperação e a confiança mútua, 

bem como a expansão da inteligência que a biologia do amor envolve, se torna 

uma característica da vida que necessita que reflitamos para que seja 

encarada como um desejável aspecto da conservação da humanidade.  

Em outras palavras, “precisamos agora criar uma justificativa racional 

para ter o amor como característica na criação de uma criança, já que o amor 

está desaparecendo do mundo espontâneo da criança” (Maturana e Verden-

Zöller, 2008: 93-94). Assim como acontece com a confiança, que precisa hoje 

de boas razões e justificativas plausíveis, para que não sejamos chamados de 

ingênuos ou tratados como bobos. 

Para Luhmann (1979: 26), muitas vezes são utilizadas justificativas para 

a confiança como meio de mostrar respeito por si próprio em termos sociais, no 

intuito de que a pessoa que confia não seja vista como boba ou ingênua.   

No fim das contas, nenhuma base decisiva pode ser oferecida para que 

se confie, já que a confiança sempre extrapola as evidências disponíveis 

(Luhmann, 1979). Como Simmel (1950) considera, a confiança é uma mistura 

de conhecimento e ignorância.  

Se o caos e o medo paralisante forem as únicas alternativas à confiança, 

os seres humanos naturalmente teriam que confiar uns nos outros, ainda que 

não de forma cega e apenas em determinadas direções (Luhmann, 1979: 4). 
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Há perceptíveis inspirações na obra de Georg Simmel (1950: 318), para quem 

a confiança de uma pessoa seria “uma hipótese certa o suficiente para servir 

de base para uma conduta prática”. Esse entendimento do conceito mostra que 

não é necessário ter uma base de informações completas para que se confie. 

A confiança vai além daquilo que pode ser justificado, em quaisquer 

termos, por alguém  (Möllering, 2006: 119).  

Assumir uma racionalidade da confiança em conjunto com uma 

representação teórica do conceito, traduzida na ideia de qualidades e virtudes 

confiáveis, pressupõe um ambiente imóvel, e pouco complexo. Um ambiente 

mutável traz a necessidade de entender-se a confiança não mais como uma 

questão de que a outra pessoa continue sendo ‘o que é’, mas que continue sua 

autoapresentação e sinta-se em movimento pela sua última autoapresentação 

(Luhmann, 1979: 61). 

Georg Simmel (1950: 319) considera que as tradições e instituições, a 

opinião pública e os papéis dos indivíduos nas sociedades se transformaram 

em instâncias tão sólidas que as pessoas passam a precisar saber de 

determinados fatos antes de terem confiança nas outras.  

Para ele, em um mundo no qual os comportamentos cada vez estão 

mais ‘coisificados’, as pessoas buscam se apoiar em instâncias mais estáveis 

como as citadas no parágrafo anterior. Nesse sentido, a confiança precisaria 

cada vez menos de conhecimento a respeito da pessoa em si, já que sua base 

seria menos fundamentada em qualidades pessoais.  

A confiança não pode estar presa a uma identidade fixa, ligada à 

autoapresentação como sinônimo de um rol de características de determinada 

pessoa, que deveria sempre se autoapresentar de acordo com aquele padrão. 

Ao contrário, apenas uma forma da confiança que assume que a continuidade 

de relações baseadas na confiança encontra-se sempre entre condições 

mutantes trata a outra pessoa como verdadeiramente livre (Luhmann, 1979: 

62) e não como refém de uma idade construída por ela em determinados 

momentos.  

O problema da confiança reside na estabilização de expectativas. 

Expectativas seguras, na maior parte dos casos, desmoronam com o primeiro 

desapontamento. Já expectativas inseguras, por mais paradoxal que isso 
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possa parecer inicialmente, são psicologicamente mais estáveis (Luhmann, 

1979: 79).  

A confiança é um tipo interno de ‘suspensão’ (Aufhebung), na qual a 

possibilidade de desapontamento não é simplesmente ignorada, mas 

antecipada e lidada internamente por cada um (Luhmann, 1979: 79).  

Möllering (2006: 191), inspirado em Luhmann (1979), argumenta que no 

coração do conceito da confiança está a suspensão da vulnerabilidade e 

incerteza (o salto de fé – do inglês leap of faith), que permite aos atores terem 

expectativas positivas de outros. Essa seria, para ele, a característica única do 

conceito.  

Essa ‘necessidade de suspensão’ consiste em que as incertezas sejam 

‘suspensas’ quando a confiança está presente em uma relação e, 

consequentemente, que as pessoas “eliminem as incertezas e vulnerabilidades 

irredutíveis como se elas estivessem resolvidas de maneira favorável” 

(Möllering, 2006: 115). Ou seja, quando confiamos agimos como se as 

incertezas estivessem resolvidas. 

Möllering (2006: 115) considera que o salto necessário para que as 

pessoas confiem acontece quando as pessoas aprendem a lidar com o fato de 

que existem informações que elas não possuem. Nesse sentido, as pessoas 

agiriam ‘como se’ a ignorância, as dúvidas e perigos existentes nas relações 

fossem deixadas de lado por um período de tempo de maneira não 

problemática. Para o autor, essa é a principal ideia relativa à suspensão: a 

lógica do ‘ainda que’ e ‘embora’. É interessante notar que Möllering nitidamente 

se inspira em Luhmann (1979) quando fala na redução da complexidade sem 

eliminá-la, o ‘tornar as incertezas convivíveis’ de Luhmann (1979). 

Sem negar o incrustamento social (social embeddedness), é difícil 

visualizar como o ‘salto’ ou ‘fé’ necessários para a confiança poderiam ser 

forçados. Se a suspensão da incerteza não for voluntária, não se trata de 

confiança, apenas de cumprir determinada contingência (Möllering, 2006: 119). 

Já Nooteboom (2006) considera que mesmo quando existe confiança, as 

dúvidas e incertezas presentes nas relações interpessoais não ficam 

totalmente em suspenso, nem tampouco são tratadas como resolvidas. Ele 

considera que essa necessidade de suspensão seria um aspecto universal da 

condição humana, já que todos vivemos cercados por radicais incertezas em 
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nossas vidas. Nesse sentido, postula (Nooteboom, 2006: 1909) que as pessoas 

“continuam a saber bem que a incerteza persiste, mas aceitam-na como um 

fato irredutível da vida em geral”. 

Por vezes, a confiança parece lembrar uma rotina que as pessoas 

seguem habitualmente, e não uma escolha consciente. Esse é mais um dos 

problemas com as concepções baseadas na racionalidade, ligadas a colocar 

racional e corretamente o que estas teorias chamam de confiança. 

Möllering (2006: 11) resume o que conceitua sobre a confiança como um 

fenômeno que se manifesta entre  a razão, a rotina e a reflexividade. Todos os 

três elementos seriam necessários e nenhum deles poderia explicar, sozinho, a 

confiança. Para além dos três, é ainda necessária a complementação do ‘salto 

de fé’ presente em toda confiança: o elemento ‘como se’ (as if) que Georg 

Simmel (1950) chamou atenção e que Luhmann (1979) e Möllering (2006) 

chamam de ‘suspensão’.  

No caso da confiança, a redução da complexidade assume formas 

relacionadas às maneiras por meio das quais as incertezas são absorvidas ou 

tornadas toleráveis (Luhmann, 1979: 26-27). Já dentro do entendimento de 

Möllering (2006: 72), a confiança não existe quando a dúvida existente não é 

suspendida. De acordo com ele, a confiança não é essencialmente uma 

escolha entre duas opções – confiar ou desconfiar – mas entre aceitar um nível 

de segurança dado ou buscar por mais controles e garantias. 

Como se percebe com a literatura existente, não existe um consenso 

sobre o significado da confiança e muito menos sobre o modo como ela 

‘funciona’ para cada pessoa. Independentemente se as dúvidas e incertezas 

que permeiam os relacionamentos são tidas como resolvidas quando existe a 

confiança, é importante ressaltar que a história de vida dos envolvidos possui 

um impacto significativo não apenas na propensão a confiar nos demais, mas 

também no próprio entendimento da confiança para as pessoas nas mais 

diversas situações. 

E quanto mais cultivarmos a busca por controles e garantias em todas 

as esferas e relações da vida, mais tomaremos como nossos e assumiremos 

como verdadeiros entendimentos da confiança que estão ligados à produção e 

reprodução da ideia que a atitude inicial perante os outros deve ser a 

desconfiança e não a confiança. Mais nos afastaremos do conceito de Logstrup 
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(1997) para quem a confiança seria a atitude humana padrão inicial frente às 

demais pessoas. 

Parecem cada dia mais raros os casos em que se consegue ter esse 

entendimento da confiança e, consequentemente, esse tipo de reação mais 

saudável e otimista perante as pessoas, principalmente aquelas até então 

desconhecidas.  

As pessoas só podem suportar um certo número de golpes e, após 

decepções e desterritorializações, em muitos casos, substituem a abertura ao 

novo e à vida pelo medo. Medo este que, segundo Rolnik (2006: 160-161), 

aumenta ainda mais a timidez do gesto criador e faz parte de um círculo vicioso 

no qual o desejo vai enfraquecendo cada vez mais e perdendo sua potência de 

criação: “se a paranoia já era bastante presente antes do golpe, depois dele ela 

se torna moeda corrente” e muitos de nós passamos a viver em um estado de 

alerta permanente, com medo de morrer a qualquer hora, de nos 

decepcionarmos, de sofrermos.  

Para Oswald de Andrade (1928), a abertura ao outro e a consequente 

desterritorialização a qual estamos sujeitos é justamente condição de criação 

de novos referenciais e novos mundos. Somos efeito das inscrições dos outros 

em nossos próprios corpos (Rolnik, 2006: 203-204). E, ao acolher os outros, ao 

abrir-nos a eles, ao abrir-nos a vivê-los e a viver com eles, ao ouvirmos com 

maior atenção nossa sensibilidade e nosso corpo vibrátil (Rolnik, 2006), 

podemos nos desconstruir, reconstruir e viver. 

Mas não é difícil perceber a negatividade com que é encarada a perda 

temporária de referenciais, a desconstrução de sentidos, a desterritorialização. 

E Suely Rolnik (2006: 101) considera que cada vez menos nos guiamos pela 

nossa sensibilidade e pelo nosso corpo vibrátil. Para ela, vivemos um processo 

de fragilização em que quanto mais nos vemos desorientados, mais nos 

sentimos vulneráveis e sujeitos aos sentidos e valores prontos que nos são 

oferecidos diariamente.  

Nesta espiral, nossa sensibilidade vai sendo mais e mais 

desconsiderada. Sentimo-nos cada vez mais carentes, angustiados e sentindo 

falta de algo em nós mesmos. Essa impressão de carência é ora atribuída à 

falta de informação, ora atribuída à falta de um objeto de investimento, mas 

dificilmente provém de uma atenção ao que vibra em nós.  
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Quanto menos damos atenção à nossa sensibilidade, mais nos 

fechamos em nós, menos nos abrimos a viver o outro, menos confiamos no 

outro para viver o novo. Questionamos nossas próprias capacidade de nos 

(re)criarmos, de construir o novo e, muitas vezes, com tanto medo dos outros, 

perdemos a confiança em nós próprios. 

 

 

3.7 Confiança, respeito por si mesmo e vidas cotidianas 
A atual demanda sobre as mães e pais para que preparem seus filhos e 

filhas para assumirem papéis em sociedades de aparência e competição, faz 

com que as crianças se tornem incapazes de serem totalmente responsáveis 

por suas vidas e pelos mundos que constroem (Maturana e Verden-Zöller, 

2008: 94). Os autores afirmam que uma pessoa que respeita a si própria não 

depende da opinião de outras nem da imagem que ela projeta ou da aparência 

do seu comportamento para as outras, para agir em prol do bem-estar da 

comunidade à qual pertence.  

É preciso dizer sim ou não a partir de si mesmo e não a partir dos 

outros. As exigências e expectativas são negadoras da autonomia, porque 

nelas a pessoa depende do juízo dos outros sobre o que deve fazer para 

satisfazer suas expectativas ou exigências.  

As experiências cotidianas nos dizem, segundo Luhmann (1979: 78), 

que as pessoas têm mais disposição em confiar em outras quando elas têm 

segurança interna, ou seja, algum tipo de autoconfiança que as permita 

antecipar possíveis desapontamentos relacionados à confiança com 

tranquilidade. Entretanto, ele ressalta que essa equação na qual autoconfiança 

é sinônima de propensão à confiança precisa ser substanciada, podendo ser 

entendida apenas como uma reformulação do problema, já que restaria a 

questão aberta: o que é autoconfiança? 

As maneiras como as pessoas se relacionam com as demais são modos 

de convivência e não conhecimentos. O escutar, o ter em mente que os outros 

falam sempre a partir de um domínio de validade e legitimidade do presente em 

que estão. E, se nos falta escutar os outros com nossa sensibilidade, com 

nosso corpo vibrátil, para Maturana e Dávila (2006: 38), escutar o outro ou a 

outra requer confiança em si mesmo . Só assim não se tem medo de 
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desaparecer no ouvir o que o outro diz. Escutar requer aceitação de si mesmo: 

abertura para aprender o que não se sabe, de modo que o que escutamos do 

outro nos ofereça uma oportunidade para aprender e não estar em 

concorrência. Na concorrência, o escutar destina-se a ver onde podemos 

ser melhores que o outro . 

Fala-se frequentemente do atuar responsável e sério em termos de 

autoestima. Maturana e Dávila (2006) consideram que é mais adequado falar 

de respeito por si mesmo em relação à conduta autônoma e responsável: “a 

autoestima é uma valoração de si mesmo com um critério externo a si mesmo; 

é um juízo sobre si mesmo” (Maturana e Dávila, 2006: 34-35). Já o respeito por 

si mesmo “não é um juízo, mas sim uma emoção a partir da qual a pessoa se 

move sem questionar a própria legitimidade e sem sentir que deve se justificar 

em sua conduta diante dos outros, porque não objeta a si mesma” (idem).  

Nesse sentido, só seria possível mover-se no respeito por si mesmo e pelos 

outros a partir do bem-estar que esse respeito por si mesmo traz consigo, a 

partir do conviver em paz e alegria consigo mesmo.  

A partir da confiança em si próprio, não como uma identidade, mas como 

uma multiplicidade sensível e atenta ao que vibra em cada um de nós, é 

possível construir um campo de confiança diante de nós, no qual seja possível 

mostrar-se para os outros com as marcas de linhas de fuga em nossos corpos 

e almas (Rolnik, 1995), sem sentirmo-nos ou sermos tachados de loucos, 

fracos ou perdedores.  

Os outros podem desertar de seus papéis - e/ou identidades que 

construímos a respeito deles - a qualquer momento. Assim como nós, eles não 

param de se conectarem a novas pessoas, em novos encontros, situações e 

agenciamentos, o que faz com que mergulhem em outros afetos e sentidos: 

“dependendo do grau desse mergulho, ele pode virar ainda ‘outro’, um 

completo desconhecido” (Rolnik, 2006: 98).  

Como já abordei aqui, toda vez que alguém confia em outra pessoa, 

corre o sério risco de cair na cilada das suas simulações. E, em um mundo que 

beira a neurose coletiva e no qual a desconfiança é a norma padrão perante o 

outro, ganham cada vez mais importância aqueles que distribuem os papéis, os 

valores e os sentidos (Rolnik, 2006: 98-99), naturalizados como humanos e 
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tomados como próprios por pessoas fragilizadas, sem sequer ouvirem sua 

sensibilidade. E cada vez mais as pessoas perdem toda a segurança.  

Pode parecer difícil não perder o encanto (e a confiança) quando uma 

pessoa se revela diferente daquela representação que construímos a seu 

respeito até então. E isso pode acontecer a qualquer instante. E, na medida em 

que grande parte dos próprios conceitos de confiança caminha no sentido da 

racionalização e do controle, nos deparamos com estímulos majoritários em 

direção a estarmos permanentemente de plantão, em alerta. E, reforço, cada 

vez mais longe da ideia da confiança como atitude inicial (Logstrup, 1997) 

perante os outros. 

A invenção - de novos modos de convivência humana, de trabalho, de 

relacionar-se - não pode ser comandada. A confiança, a empatia e o amor 

propiciam a cocriação desses possíveis novos mundos. Desta maneira, a 

confiança e o compartilhamento recíproco são pressupostos de um processo 

de constituição do mundo e de si mesmo (Lazzarato, 2006: 133). Nesse 

sentido, parece que somente na confiança mútua, na empatia e na amizade, e 

não na coordenação ou contradição dos egoísmos, é que podem ser 

construídas outras formas de viver diferentes daquelas hoje dominantes.  

A fraude é inevitável em uma sociedade capitalista e isso acontece 

porque o ‘risco’ é uma premissa do sistema capitalista. Vivemos de acordo com 

a lógica capitalista do risco e, ainda que não haja certeza que as coisas sairão 

como se prevê, essa aposta é uma das forças que movem o sistema (Ogino, 

2007: 109).  

As nossas motivações intrínsecas e desejos como pais, irmãos, filhos, 

amantes, desconhecidos e, principalmente, como trabalhadores, são um alvo 

claro da lógica capitalista, tendo em vista que mais do que a gestão de 

organizações, para alcançar os lucros que busca, interessa a gestão de todas 

as esferas da vida.  

Não é a toa que a subjetividade capitalística (Guattari, 1990: 34) se 

esforça por gerar mundos repletos de tudo o que é da ordem da angústia, da 

loucura, da dor, da morte, do sentimento de estar perdido.  

Paralelamente, é difundida a crença de que precisamos estar sempre 

alerta, pois o mundo seria muito perigoso, imprevisível e podemos nos 
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decepcionar a qualquer momento com qualquer um. A imprevisibilidade é 

tratada com um viés negativo no qual se valoriza a previsibilidade e o controle.  

Constrói-se e reproduz-se mais uma vez a ideia segundo a qual a 

desconfiança precisa ser a atitude inicial perante os outros, reforçando-se 

simultaneamente o individualismo – e não o coletivismo – como modo de vida 

‘saudável’. Como Seligson e Rennó (2000) advertem, as chances de 

mobilização coletiva diminuem sem confiança entre as pessoas. E, na medida 

em que o medo dissolve essa confiança, “a rede de compromissos humanos se 

desfaz, tornando o mundo um lugar ainda mais perigoso e assustador” 

(Bauman, 2005: 115). 

Não é à toa que Pelbart (1990: 135) considera que a nossa razão - 

forma hegemônica de racionalidade vigente - é carcerária. De acordo com ele, 

é preciso desmontar esta racionalidade, é preciso deixar nosso pensamento 

ser invadido pela desrazão – o que não significa optar pela irracionalidade, que 

não passa de uma razão camuflada:  

a desrazão não é uma nova ideologia, muito menos uma nova 
tecnologia – mas o exercício, no seio do próprio pensar e das práticas 
sociais, de uma nova forma de relacionar-se com o Acaso, com o 
Desconhecido, com a Força e com a Ruína. Trata-se de não 
burocratizar o Acaso com causalidades secretas ou cálculos de 
probabilidade, mas fazer do Acaso um campo de invenção e 
imprevisibilidade, de não recortar o Desconhecido com o bisturi da 
racionalidade explicativa (Pelbart, 1990: 136). 

Os cenários contemporâneos, baseados na competição e na guerra 

(Ferreira, 2008), embora dominantes, não são homogêneos. Existem diversas 

resistências, tais como associações e cooperativas consideradas como de 

Economia Solidária. 

 

 

3.8 Confiança e Economia Solidária 
Espaços como os das organizações de Economia Solidária podem ser 

compreendidos como meios para a construção de novas subjetividades, 

apoiadas em valores diferentes daqueles hoje dominantes. Entretanto, muito 

pouco tem sido investigado sobre esse conceito nos contextos da ES. 

Discorrendo sobre uma cooperativa de recicladores na Colômbia, Santos 

e Rodríguez (2003: 300) consideram que o trabalho coletivo na organização 

tende a gerar laços de solidariedade que mitigam a falta de confiança nos 
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companheiros e no resto das pessoas alheias ao círculo familiar que 

caracteriza os recicladores.  

Já de acordo com Gaiger (2004: 24), a prática da autogestão reforça os 

laços mútuos e favorece a criação de um ambiente de confiança mútua, no 

qual o comportamento e a abnegação de cada um em favor do interesse 

comum apoiam-se na expectativa de que assim se conduzirão os demais.  

Corroborando a importância da confiança para empreendimentos 

cooperativos, Morrow Jr. et al. (2004) apontam que sua existência nas relações 

entre os membros tende a melhorar o desempenho da organização, 

contribuindo para sua consolidação. Segundo Lewis e Weigert (1985), a 

confiança pode ser considerada como mais fundamental para grupos solidários 

que o próprio senso de obrigação moral. 

Ao olhar-se para os valores que são buscados pelas organizações de 

Economia Solidária – tais como a autogestão, a cooperação, o igualitarismo, a 

participação, a reciprocidade e a solidariedade – em um mundo dominado por 

uma lógica capitalista que as empurra para longe deles, a confiança 

interpessoal pode ser considerada como extremamente importante para a 

consolidação dessas iniciativas (Valentim, 2005), tal como exposto no quadro 

abaixo: 

Quadro 1 – Importância teórica da confiança para alguns valores da ES 

Autogestão 

Para a consolidação de organizações coordenadas e geridas por seus próprios 
integrantes, a confiança pode adquirir especial importância, sendo em muitos 
casos o óleo lubrificante da convivência social. A existência (ou ausência) da 
confiança nas diversas relações interpessoais dentro dessas organizações 
pode impactar diretamente os modos de lidar com os mais diversos conflitos, 
bem como pode ameaçar ou potencializar a busca da autogestão. 

  

Cooperação 

Embora a confiança não seja um pré-requisito para que exista cooperação 
entre os membros de uma organização, ela pode ser um importante facilitador 
para sua ocorrência. A existência da confiança entre os membros pode 
fortalecer o sentimento de pertença ao grupo e promover os demais valores, a 
partir do momento em que os integrantes das organizações percebem que 
podem contar com os demais colegas. 

  

Igualitarismo 

Em organizações que buscam o igualitarismo, como as de ES, a confiança 
entre os membros tem singular relevância para que estes se percebam 
detentores de iguais direitos, deveres e poderes dentro da organização. Ao 
passo em que se os membros da organização se sentem em igualdade de 
condições, isso pode contribuir para o desenvolvimento da confiança nas 
relações e para estimular o sentimento de pertença ao grupo. Entretanto, a 
preocupação com a possibilidade de que os demais colegas possam estar 
levando vantagens ou descumprindo suas responsabilidades pode reforçar a 
desconfiança e o individualismo. 
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Participação 

A confiança nos demais integrantes influi diretamente na participação dos 
integrantes no cotidiano de uma organização. Confiar nos colegas pode ajudar 
a fazer com que os indivíduos se sintam parte da organização da qual são 
membros e se engajem mais em ações coletivas. Entretanto, a desconfiança 
também pode potencializar a participação por meio de discussões, reclamações 
e atitudes para resolver conflitos. Vale ressaltar que para algumas pessoas a 
desconfiança pode servir como desestimulante de um maior envolvimento, já 
que os medos da traição e da decepção estão por muitas vezes presentes. 

  

Reciprocidade 

A reciprocidade está intimamente ligada ao conceito de confiança de Luhmann 
(1979), influenciando e sendo influenciada, simultaneamente, pela confiança 
existente nas relações entre os indivíduos. Nos contextos da Economia 
Solidária, é importante o sentimento de saber que se pode contar com um 
companheiro de organização para os momentos difíceis, e vice-versa, o que 
pode estimular o desenvolvimento de laços de confiança e amizade que vão 
muito além de relações exclusivamente laborais. Quando não existe 
reciprocidade, pode-se estimular o individualismo e a divisão dentro do grupo. 

  

Solidariedade 

A confiança possui extrema importância para a constituição de grupos 
solidários (Lewis e Weigert, 1985). Em muitos casos a Economia Solidária  
representa exemplos de pessoas que antes lutando sozinhas com severas 
dificuldades pela própria sobrevivência, passam a caminhar juntas. Essa 
mobilização coletiva nem sempre acontece única e exclusivamente devido à 
necessidade, já que em muitos casos as pessoas podem optar por continuar a 
buscarem meios por si só. Entretanto, quando há confiança nos companheiros, 
se torna mais viável a união, e confiança e solidariedade parecem reforçarem-
se mutuamente. Já quando é a desconfiança que reina nas relações 
interpessoais, os laços de solidariedade tendem a dissolver-se e pode haver um 
estímulo cada vez maior na direção do individualismo. 

Fonte: Valentim (2005) 

A legitimidade, embora ausente entre os pressupostos teóricos das 

organizações de ES, aparece como possuidora de relevância ímpar para sua 

consolidação. É salutar que exista confiança entre seus integrantes para que 

estes possam legitimar, em um primeiro momento, a própria organização da 

qual são parte. Esta primeira legitimação será um importante facilitador para 

que, a posteriori, possa ser estendida a outros atores sociais, sendo então a 

organização reconhecida como empreendimento legítimo, natural, e de 

existência justificada. 

Investigar a respeito da confiança em organizações de ES pode ser uma 

tarefa complexa e delicada, dependendo do perfil e, principalmente, da história 

de vida tanto dos membros das organizações, quanto dos pesquisadores, já 

que falar sobre confiança é sinônimo de discorrer sobre sentimentos, sobre a 

intimidade, sobre um dos aspectos mais preservados de si: é falar sobre seus 

credos.  

Ainda são pouquíssimas as investigações no âmbito da Economia 

Solidária que sequer abordam a temática da confiança. De forma semelhante, 

são inexistentes as pesquisas sobre a temática da confiança realizadas em 
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organizações consideradas como de ES. E, mesmo essas, apresentam a 

limitação de tratarem os significados da confiança como algo dado, 

preconcebido, com base nas teorias existentes, as quais são majoritariamente 

europeias e construídas em contextos que não aqueles da Economia Solidária 

tal como ela ocorre no Brasil e em Portugal.  

Um estudo anterior (Valentim, 2005) foi aparentemente o pioneiro 

dedicado exclusivamente ao tema da confiança em uma organização de 

Economia Solidária, em território brasileiro.  

É intrigante notar como toda a literatura sobre o conceito da confiança foi 

elaborada a partir de contextos distintos daqueles da Economia Solidária, 

mesmo com o fato de esta outra economia ser tema de pesquisa no Brasil há 

mais de uma década e meia e em Portugal há pelo menos cinco anos.  

Uma pergunta mostra-se pertinente: podemos estudar a Economia 

Solidária com conceitos como a reciprocidade, a solidariedade e, dentro do 

escopo deste trabalho, a confiança, a partir de teorias desenvolvidas em outros 

contextos? Ao utilizarmos aportes ‘estrangeiros’ sobre a confiança, podemos 

dizer que eles se aplicam a contextos como os da Economia Solidária? 

Devemos usar a teoria existente e supor que confiança interpessoal significa o 

mesmo no contexto da Economia Solidária e de uma empresa capitalista, por 

exemplo? Ou, se utilizamos as teorias ‘estrangeiras’ sobre a confiança, 

podemos importar seus significados e supor que eles se aplicam aos múltiplos 

contextos brasileiros da Economia Solidária?   

E mais, se não é novidade que as histórias de vida das pessoas têm 

grande importância no estabelecimento e manutenção de relações 

interpessoais baseadas na confiança (Seligson e Rennó, 2000), seria possível 

dizer que os significados da confiança interpessoal são os mesmos dentro do 

múltiplo, complexo e diverso escopo da Economia Solidária brasileira? Ou seja, 

será que podemos realizar estudos supondo que a confiança significa a mesma 

coisa em organizações diferentes, com trajetórias diferentes, e membros com 

histórias de vida tão diversas? Em que medida os próprios conceitos que 

usamos representam aparelhos de captura (Deleuze e Guattari, 1995)?   

Os conceitos precisam ser resignificados e adequados às realidades que 

estudamos, sob pena de enquadrá-las inadequadamente em esquemas 

científicos que podem não dar conta dos fenômenos sociais investigados, para 
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além de em muitos momentos desrespeitarem os saberes e conhecimentos 

dos atores sociais investigados. 

É intrigante o fato de alguns poucos estudos, como os citados aqui, 

mencionarem a importância da confiança para a ES, mas não aprofundarem o 

que esse conceito significa no contexto das organizações de ES. Como se dá a 

confiança entre os integrantes de uma organização de Economia Solidária? 

Que sentidos ela adquire no cotidiano do trabalho e da vida dessas pessoas? 

No que ela impacta a organização e os envolvidos? 

Mostra-se necessário, então, compreender como as ideias se 

concretizam nas ações e na mente das pessoas e grupos (Freire e Faundez, 

1998: 8), para viver a realidade, experimentá-la e transformá-la, ou não 

transformá-la.  
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CAPÍTULO 4. ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 
 

4.1 Os caminhos até a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
dos Direitos dos Moradores de Rua 

Começa aqui um passeio, uma (re)visitação a diversas experiências 

vividas - entre os anos de 2004 e 2009 - com os integrantes da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis dos Direitos dos Moradores de Rua 

(ACMDMR), uma associação de reciclagem de resíduos sólidos localizada em 

Porto Alegre, no sul do Brasil.  

É importante ressaltar que não sigo uma linha cronológica linear durante 

as narrativas, em consonância com o método cartográfico: em determinados 

momentos avanço para vivências que ocorreram ‘mais tarde’, enquanto que em 

outros (re)lembro situações ocorridas há mais tempo. Busco com que o texto 

seja produzido em consonância com as vivências que foram afetando também 

a mim mesmo. 

Ao (re)visitar algumas das construções e desconstruções de sentidos 

vivenciadas junto com os integrantes da associação, busco estar atento às 

transformações nos afetos e paisagens que percorro.  

Lembro que nas passagens em que trago e cito fielmente aqueles que 

construíram comigo este trabalho, coloco suas falas entre aspas e em itálico, 

com a única intenção de frisar que aquelas são as vozes dos participantes 

deste processo, mesmo nas ocasiões em que não os cito nominalmente. 

Como já explicitado desde a introdução desde trabalho, a cartografia é 

“um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os 

movimentos de transformação da paisagem” (Rolnik, 1987: 206), enquanto que 

o mapa representaria um todo estático. Tendo em vista que o problema, em 

uma cartografia, não é o do falso-ou-verdadeiro, busco retratar minhas 

vivências na constituição de territórios existenciais, na análise da constituição 

dos desejos nos encontros vividos nesse percurso. Portanto, é importante frisar 

que, em uma cartografia, não se descreve primeiro para se analisar depois. 

Meu primeiro contato com ACMDMR ocorreu em abril de 2004, época na 

qual eu ainda era estudante do Mestrado em Administração na Escola de 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EA/UFRGS). 

Esse primeiro encontro aconteceu quando da construção conjunta de um 
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projeto chamado ‘Residência Solidária’, entre a associação e a referida 

universidade.  

Foi no âmbito da Residência Solidária que conheci e comecei a conviver 

com os integrantes da ACMDMR. Por isso, ainda que não seja importante para 

os objetivos deste trabalho detalhar extensivamente o projeto, faz-se 

necessária uma descrição resumida a respeito do que ele representou, de 

como foi desenvolvido, e da minha participação como residente, ou seja, como 

participante da Residência Solidária EA/UFRGS. 

O projeto está documentado, em toda a sua extensão e com riqueza de 

detalhes, em um livro editado no Brasil (Carrion et al., 2006) e, também por 

este motivo, não me deterei aqui em discorrer extensivamente a respeito dele. 

Compartilho aqui as informações mais pertinentes para a finalidade desta 

investigação. 

A Residência Solidária foi institucionalizada dentro da EA/UFRGS como 

um projeto de extensão universitária desenvolvido entre a universidade e 

associações e cooperativas de Economia Solidária. Mostra-se importante o 

resgate das origens do termo. Ao pesquisar sobre programas com traços 

comuns, verifiquei a existência da ‘Residência em Justiça Social’ (do inglês 

Social Justice Residence Program – SJRP) em uma Universidade americana 

sediada em Washington. 

Em solo brasileiro, sua experiência pioneira foi realizada sob o nome de 

‘Residência Social’, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). É 

imprescindível ressaltar que ‘Residência Social’ é uma marca que tentou ser 

registrada desde o dia 07 de novembro de 2003, junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), órgão do governo brasileiro responsável pelo 

registro de marcas e patentes. Esse processo foi aberto por uma professora da 

citada instituição, sob o número 826073026 (INPI, 2007), solicitando o registro 

da Residência Social em seu nome. 

Entretanto, o pedido de registro da marca foi negado pelo INPI em seu 

parecer de 22 de maio de 2007 e arquivado posteriormente, com base no 

inciso XIII do art. 124 da Lei 9.279/96 (BRASIL, 1996), o qual rege que não são 

registráveis, como marca, nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, 

artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente 
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reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando 

autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.  

Conforme Fischer e Melo (2003), a Residência Social representa a 

aplicação de um modelo teórico construído com ênfase na atividade prática dos 

estudantes em organizações sociais, por meio de cursos de extensão, pós-

graduação e graduação.  

Já de acordo com Comunicarte (2004), a Residência Social fundamenta-

se no conceito de residência médica, na qual o formando de medicina tem a 

oportunidade de aprimorar e consolidar os conhecimentos adquiridos por meio 

da atividade prática supervisionada. Desta forma, a residência implica que uma 

parte da formação ou capacitação se realize no próprio ambiente em que se 

desenvolve o projeto, propiciando um mergulho profundo no contexto 

socioeconômico, cultural e ético-político do qual é parte. 

Inspirada nos conceitos acima apresentados, em abril de 2004 começou 

a ser construído e operacionalizado um projeto semelhante no âmbito da 

EA/UFRGS, apoiado também na vertente da solidariedade, valor fundamental 

para a transformação da lógica contemporânea dominante. Devido a esse 

pressuposto e também à solicitação de registro da marca ‘Residência Social’ 

que se encontrava em andamento na ocasião, adotou-se a nomenclatura 

‘Residência Solidária’. 

Em linhas gerais, a Residência Solidária na EA/UFRGS tinha três 

objetivos básicos:  

a) tentar contribuir para a consolidação de associações e cooperativas 

de ES através da troca de alguns conhecimentos técnicos relativos à área da 

gestão e da construção conjunta (entre alunos e os integrantes dos 

empreendimentos) de outros; 

b) reafirmar o compromisso social da universidade, em especial da 

universidade pública; 

c) criar um espaço dentro da universidade pública no qual fosse possível 

que estudantes de Administração pudessem ter contato direto e vivencial com 

a complexidade de organizações de ES. 

Existia a necessidade de estimular a reflexão e a construção conjunta de 

conhecimentos voltados à gestão de associações e cooperativas. Os 

ensinamentos provenientes da ‘ciência administrativa’ não se mostravam, em 



167 

 

sua maioria, adequados nem para serem usados em organizações com valores 

diferenciados das tradicionais corporações capitalistas, nem para a construção 

de uma sociedade mais justa. Além disso, conhecimentos ligados à área da 

Gestão Social e da Economia Solidária (ES) encontram-se em grande parte 

ausentes dos currículos dos cursos universitários em Administração. 

A Residência possuía a intenção clara de estimular possíveis 

transformações sociais ao fazer com que alunos de graduação, mestrado e 

doutorado em Administração atuassem em empreendimentos de ES. Mostrava-

se fundamental a reflexão sobre a necessidade de outros tipos de gestão, bem 

como sobre a importância de um olhar crítico sobre o conteúdo que o próprio 

curso universitário estimula e constrói. 

O primeiro módulo da Residência Solidária EA/UFRGS focou sua 

atuação de campo em cinco organizações de ES localizadas na região 

metropolitana de Porto Alegre, sendo duas associações de reciclagem de 

resíduos sólidos e três cooperativas de metalurgia (Carrion et al., 2006). O 

programa contou com a participação de onze estudantes da Escola de 

Administração da UFRGS – graduandos, mestrandos e doutorandos. 

As atividades da Residência foram desenvolvidas por meio da realização 

de visitas semanais aos empreendimentos, nas quais os residentes atuavam 

em duplas. Pude participar tanto como residente quanto como um dos 

coordenadores do projeto. 

Devido à preocupação inicial de que a própria Residência fosse uma 

construção conjunta em suas diversas etapas, a escolha dos setores de 

atuação não ocorreu por acaso, e sim através da reflexão junto a duas ONGs 

parceiras da universidade: CAMP e Agência de Desenvolvimento Solidário 

(ADS).  

Em cada uma das cinco organizações parceiras foi desenvolvido, de 

forma conjunta entre seus integrantes e os residentes, um projeto específico 

que apontou necessidades de atuação em áreas diversas.  

A Residência Solidária realizada na EA/UFRGS se constituiu em uma 

metodologia que não se propôs, desde seu início, a ter planos de atuação pré-

elaborados para os empreendimentos com os quais formou parcerias, mas sim 

a desenvolver, por meio de uma construção conjunta com os diversos atores 



168 

 

sociais, tanto seus objetivos específicos de atuação, quanto seu conteúdo e 

forma de condução do trabalho de campo dos residentes. 

Não havia ‘manuais para entrada em campo’ dos residentes, nem 

tampouco se buscava analisar demandas ou pontos específicos previamente 

determinados. 

A liberdade na construção conjunta de projetos com os 

empreendimentos participantes e o estímulo para que essas demandas 

tomassem corpo não a partir de pedidos, mas de reflexões coletivas, foram 

tentativas com o intuito de que a criatividade e a liberdade pudessem estar 

presentes e contribuir na busca e na elaboração de alternativas não pensadas 

previamente. 

Havia a preocupação de que o conhecimento fosse construído de forma 

conjunta e, por isso, rechaçou-se a ideia de utilizar um plano de atuação em 

campo único para todos os empreendimentos. Não objetivou-se a entrada em 

campo de alunos para simplesmente aplicar ou reproduzir seus conhecimentos 

previamente elaborados e padronizados, nem tampouco a 

importação/aplicação de conhecimentos previamente elaborados a partir de 

outras realidades para os que muitos consideram como ‘carentes de 

conhecimento’. 

Buscou-se a construção de conhecimentos não prontos nas relações 

entre essas pessoas, conjugando saberes de alunos e trabalhadores. Um 

aprender a partir dos conhecimentos dos alunos, um aprender coletivo, no qual 

a construção de conteúdos ocorre nas vivências, encontros e problemas 

enfrentados. 

Ao invés de procurar resolver problemas já apontados, com soluções 

prescritivas e quase prontas de antemão, agia-se para que fossem pensados 

novos problemas, novas respostas e novas ideias. Como diria Lazzarato (2006: 

13-14), “efetuar os possíveis que o acontecimento faz emergir é, portanto, abrir 

um outro processo imprevisível, arriscado, não antecipado” onde um 

acontecimento não é a solução de problemas, mas “a abertura de possíveis”. 

Esses percursos e maneiras do fazer pesquisa, do ‘estar em campo’, 

são de fundamental explanação, principalmente em um estudo focado na 

confiança como este. Parece importante, portanto, ressaltar os caminhos 

percorridos desde o início com a ACMDMR, o modo como as relações 
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ocorreram e se desenvolveram. Ou seja, como já explicitado desde a 

introdução, narro aqui não apenas os resultados a partir da pesquisa, mas 

também e principalmente os modos pelos quais as vivências com a associação 

se deram, desde os primeiros contatos entre nós. 

Cada visita era seguida pela redação de um relato por escrito, incumbido 

de retratar os detalhes da situação vivenciada para um maior aprofundamento 

e posterior análise com todo o grupo do projeto nas reuniões quinzenais de 

acompanhamento. Esta consolidação da experiência foi particularmente 

importante para, entre outros aspectos, a constante avaliação do andamento 

do programa. 

Nas mencionadas reuniões de acompanhamento participavam todos os 

residentes juntamente com os coordenadores do projeto, tendo como principal 

objetivo o debate das experiências vivenciadas. A partir deste, buscava-se a 

valorização das semelhanças e diferenças, a potencialização do aprendizado 

proveniente da prática e a busca da construção conjunta dos conhecimentos. 

Buscava-se a construção de conhecimentos a partir das vivências 

durante a Residência: aprendidos na prática, fora dos muros universitários, por 

meio do contato com histórias de vida marcadas por lutas, dificuldades, 

reivindicações e organizações coletivas. 

Por meio da participação como residente na Associação de Catadores 

de Materiais Recicláveis dos Direitos dos Moradores de Rua (ACMDMR) 

realizei, entre abril de 2004 e outubro do mesmo ano, visitas semanais à 

organização, as quais tiveram essencial importância para este trabalho. Aqui 

reside o início, o germe, a semente de todo o trabalho posteriormente 

desenvolvido e aqui apresentado. 

Embora a atuação dentro do âmbito da Residência Solidária realizada na 

EA/UFRGS tenha se encerrado em dezembro de 2004, com o fim do projeto, 

minha história com a ACMDMR e seus integrantes estava apenas começando. 

Desta forma, é possível entender porque este trabalho começou, mesmo que 

sem caráter formal e proposital, muito antes de sua idealização propriamente 

dita. O contato próximo com a associação mencionada fez com que diversas 

dúvidas, curiosidades e inquietações fossem despertadas. 
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4.2 A chegada à ACMDMR 
Ansiedade e curiosidade. Estes são os sentimentos que mais me 

mobilizam durante os momentos que antecedem minha ‘entrada em campo’ e 

atuação como residente solidário.  

Eu não havia visitado a ACMDMR no primeiro contato com a 

Universidade, no qual estiveram presentes duas outras acadêmicas da 

UFRGS, também integrantes do projeto. Mas lembro-me como se fosse hoje da 

primeira vez que entrei na ACMDMR.  

Sigo pela Avenida Padre Cacique, no sentido centro-bairro de Porto 

Alegre. A avenida corre paralela ao Rio Guaíba, local de um dos mais belos 

pôr-do-sóis da capital do Estado do Rio Grande Sul, estado mais ao sul do 

Brasil.  

Ao avistar um grande estádio de futebol à direita, é possível reparar nas 

diversas bandeiras vermelho-e-brancas a tremular ao seu redor: não resta 

dúvida que estou ultrapassando agora o estádio do Internacional e muito 

próximo de meu destino. 

Não demoro mais que dois minutos para notar, no mesmo lado direito da 

Avenida Padre Cacique, uma porta com barras metálicas verticais paralelas, as 

quais não dificultam olhares curiosos na direção do interior da construção ali 

presente.  

A associação fica em uma área próxima ao estádio de futebol do Sport 

Club Internacional, em uma das mais movimentadas avenidas de Porto Alegre, 

a qual liga o centro à zona sul da cidade. 

Enquanto espero calmamente atrás da grade de ferro que dá acesso ao 

empreendimento, olho por entre suas frestas para tomar algumas primeiras 

impressões.  

Consigo ver fardos de diversos materiais organizados juntos à minha 

direita, ao ar livre, encostados junto à parede limite do espaço da organização. 

Do lado esquerdo, pilhas de jornal tomam conta de uma parte coberta, 

dividindo espaço, também, com alguns equipamentos (que mais tarde descobri 

serem prensas e balanças).  

Ao ser recebido por um dos trabalhadores da associação, o qual avisou 

a coordenadora e abriu o portão, entro na ACMDMR por sobre um chão de 

terra batida. Não consigo evitar pensar em como devem ser complicadas as 
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condições de trabalho em dias de chuva. Noto que logo ao lado dos 

equipamentos acima citados situam-se várias mesas de madeira nas quais 

alguns associados realizam a separação de resíduos e sua consequente 

classificação. 

Após um primeiro contato cortês, a coordenadora da associação, Sônia, 

leva-me para conhecer toda a organização e começo então a me sentir, de 

alguma forma, parte da ACMDMR. 

Percebo que garrafas plásticas, jornais, papelão e isopor encontram-se 

separados no espaço interior. Para o olhar de visitantes ainda não 

familiarizados com aqueles materiais e suas histórias, todos eles podem ser 

resumidos em apenas uma palavra: lixo. 

Estou na Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do 

Movimento dos Moradores de Rua (ACMDMR), ou simplesmente 'Associação 

da Padre Cacique', composta por pessoas que retiram seu sustento daqueles 

diversos tipos de materiais que vi desde a chegada. Materiais esses que, para 

muitos, não representam nada além do indesejável, da sobra, do lixo. Porém, 

mais do que o sustento diário, o lixo de muitos representa para aquelas 

pessoas seu trabalho, realizado hoje dentro da associação, de forma coletiva. 

Mas nem sempre foi assim. 

 

 

4.3 A ACMDMR – um breve histórico 
Em 2001, muitas das histórias de vida hoje encontradas por trás dos 

portões metálicos que dão acesso ao número 1391 da Avenida Padre Cacique 

tinham como endereço de trabalho e de residência as ruas da cidade de Porto 

Alegre. Uma parte dessas pessoas morava nas ruas e sobrevivia a partir do 

trabalho com resíduos recicláveis, mas de modo diferente do que ocorre hoje.  

Eles e elas catavam durante todo o dia diversos tipos de materiais nas 

ruas da cidade e na orla do Rio Guaíba. Como não possuíam local para 

armazenagem dos materiais recolhidos, ao fim da tarde ou início da noite, 

vendiam a carga recolhida a algum comerciante local. Só aí conseguiam algum 

dinheiro e podiam realizar a, por muitas vezes, única refeição diária. 

Um coletivo foi se constituindo, assim, na trajetória e no cruzamento de 

suas vidas pelas ruas da cidade. Se o trabalho de catação era feito de maneira 
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solitária ou quase solitária, na hora em que essas pessoas se preparavam para 

o merecido descanso diário – em alguma rua ou praça da metrópole gaúcha –, 

uniam-se em grupos que chegavam a ter até cento e vinte integrantes.  

Cada uma das pessoas possuía poucos bens materiais e era sempre 

necessário, durante o período de sono, que alguma delas ficasse acordada e 

'de olho' nos pertences das demais, enquanto descansavam e repunham as 

energias para mais um dia de trabalho.  

A vida nas ruas de Porto Alegre não era considerada segura para quem 

nela vivia, o que exigia estratégias de sobrevivência, por vezes, coletivas. 

Dessa forma, a partir do cuidado mútuo, principalmente durante as horas de 

descanso, foram se aprofundando laços de solidariedade, coleguismo e 

amizade. 

Para além das dificuldades materiais de subsistência, a falta de 

moradias também se apresentava cada vez mais problemática. Um dia, 

enquanto dormiam no Parque Harmonia, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

(PMPOA) retirou-os dali uma semana antes da Festa Farroupilha, principal 

evento do ano ocorrido naquele lugar. Essa ação do poder público não passava 

despercebida: “somos removíveis”, confabulou-me um dos integrantes da 

associação. 

 Havia o intuito e a necessidade de buscarem condições mais dignas de 

trabalho, moradia e vida. Estimulados em grande parte pelo engajamento de 

Sônia, assistente social de formação e ‘mãe’, amiga e conselheira para muitas 

daquelas pessoas na prática cotidiana, mobilizaram-se coletivamente no 

decorrer do ano (de 2001) num movimento social que denominaram MDM 

(Movimentos dos Moradores de Rua). 

 Às vésperas de um novo evento no referido Parque Harmonia, enquanto 

mais de cem moradores de rua estavam vivendo em galpões naquele local, a 

PMPOA ameaçou retirá-los novamente em função de um rodeio a ser realizado 

no local. Foi aí que o grupo juntou-se a outro coletivo de moradores de rua da 

área da Redenção e ambos decidiram ficar no Parque Harmonia como forma 

de resistência. 

Um morador de rua sugeriu que a Prefeitura cedesse lona preta para 

que eles ficassem na orla, até passar o rodeio, e que depois pudessem retornar 
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ao Parque (Pinto, 2002: 95). O prefeito aceitou a proposta, e depois da festa, 

todos voltaram ao Parque Harmonia. 

Após a realização do rodeio, começaram a buscar um novo espaço onde 

pudessem ficar abrigados de forma permanente. Encontraram e ocuparam um 

local que pertencia à Prefeitura na Avenida Padre Cacique, próximo ao estádio 

de futebol do Internacional e da orla do mesmo Rio Guaíba, já citado 

anteriormente.  

O MDM precisou de passeatas (todas fotogradas e me mostradas com 

muito orgulho por membros da associação), caminhadas e negociações com o 

poder público para, finalmente em julho de 2001, contar com a anuência da 

PMPOA para ficar no local que hoje é ocupado por seus integrantes. 

Inicialmente eles não tinham recursos financeiros ou materiais para a 

construção de suas moradias. Os integrantes da futura associação 

construíram, então, tendas cobertas com lonas pretas para que tivessem 

condições mínimas de lá dormir, logo após a mencionada ocupação. Aos 

poucos conseguiram materiais para erguer suas atuais moradias, a maior parte 

delas feita com madeira. A Prefeitura mantém fornecimento de água e luz até 

hoje.  

Após a ocupação desse espaço, embora continuassem a trabalhar como 

catadores de rua, despontava a necessidade de uma atividade organizada que 

proporcionasse melhores condições de geração de renda. A matéria-prima 

utilizada por eles era constituída por resíduos sólidos (papel, plástico, alumínio, 

ferro, vidro, acrílico, entre outros). Nesta primeira fase da associação, os 

trabalhadores conseguiam estes resíduos através de coleta nas ruas, utilizando 

carrinhos de supermercado próprios: os chamados ‘blem-blem’ (devido ao som 

produzido pelas rodas e estruturas de ferro ao passarem sobre os 

paralelepípedos).  

Uma vez levados até a associação, os resíduos eram triados e 

classificados de acordo com os tipos de material e armazenados dentro do 

próprio galpão, para futura comercialização. Organizados em grupo e com 

espaço para armazenamento do material coletado nas ruas, foi possível que os 

trabalhadores juntassem este material em maior quantidade antes de vendê-

los, conseguindo melhores preços na hora da negociação. 
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Sônia, uma das coordenadoras da associação, comenta que quando a 

mobilização dela com o grupo começou (no que originou o MDM), a ideia era 

montar uma espécie de “república autogestionada” onde todos pudessem 

morar. Entretanto, quando conseguiram o espaço, foram enxergando mais 

coisas e colocaram o trabalho como objetivo principal, já que todos sabiam que 

sem trabalho não teriam condições de manter suas casas e comprar comida.  

Dos mais de cem integrantes do MDM, muitos foram aos poucos se 

desligando do grupo e voltando para as ruas. Alguns não acreditavam que o 

esforço coletivo compensaria ou daria algum fruto. A evolução do grupo que 

persistiu estimulou a vontade de constituir uma cooperativa de catadores de 

lixo, construindo não somente uma comunidade organizada, na qual se partilha 

um espaço de moradia, mas também se desenvolvem atividades de geração 

de trabalho e renda. 

Entretanto, o coletivo já contava com um número menor de integrantes 

do que o exigido pela legislação brasileira na época para a abertura de uma 

cooperativa (vinte pessoas). Foi então que seus integrantes decidiram se 

institucionalizar sob a forma jurídica de associação. 

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Movimento dos 

Direitos dos Moradores de Rua (ACMDMR) nasceu, então, como consequência 

da organização dos moradores de rua que integravam o Movimento dos 

Moradores de Rua (MDM).  

Desta forma, A ACMDMR foi criada em 2002 e, no estágio inicial, contou 

com o apoio de algumas pessoas que, de diversas maneiras, se interessaram 

pela causa. As doações partiram de diversos apoiadores e incluíram material 

para a construção do galpão de trabalho no terreno ocupado.  

Futuros compradores dos materiais recicláveis (também chamados de 

atravessadores) investiram no empreendimento através do empréstimo de 

capital inicial e equipamentos para o processo produtivo. A mão de obra 

responsável pela construção do galpão foi constituída pelos próprios 

integrantes da comunidade. 

Em junho de 2002 a ACMDMR passou finalmente a existir formalmente 

registrada junto aos órgãos legais sob a figura jurídica de associação e situada 

no mesmo terreno onde começou.  
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A Prefeitura Municipal de Porto Alegre não tardou a reconhecer 

oficialmente a ocupação, mas apenas de modo parcial e no tocante ao que 

interessa ao governo.  

O reconhecimento por parte da PMPOA não se traduziu na concessão 

legal do terreno. Mesmo após mais de sete anos, a associação ainda não 

possui nenhum documento legal que lhes forneça a concessão oficial do 

terreno no qual se encontram. Ou seja, por mais que ocupem um terreno da 

Prefeitura e tenham um convênio com ela, não possuem a documentação legal 

para a ocupação e uso do terreno. 

Entretanto, foi assinado, em dezembro de 2003, um convênio entre a 

PMPOA, no âmbito do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), e 

a ACMDMR. De acordo com ele, os associados deixaram de coletar resíduos 

na rua e passaram a receber a matéria-prima através da coleta seletiva do 

DMLU, entregue diretamente na associação, além do lixo reciclável de algumas 

poucas empresas que se situam próximas. 

É interessante notar como, a partir de então, foi mudando o próprio 

trabalho realizado pelos integrantes da associação. Antes, a catação e a coleta 

dos resíduos eram as principais atividades e majoritariamente realizadas fora 

da sede física da ACMDMR.  

À medida que a associação passou a receber o lixo proveniente da 

coleta municipal seletiva diretamente em suas instalações, as atividades 

passaram a estar mais relacionadas à separação, pesagem, prensagem e 

busca de compradores diferentes para os materiais. Consequentemente, o 

trabalho passou a ser realizado majoritariamente dentro da organização, o que 

obrigou seus integrantes a terem um convívio ainda maior uns com os outros. 

Refletindo sobre a temática da Economia Solidária, uma coisa é 

fundamental de ser salientada: desde o início esse grupo não se uniu 

exclusivamente em função do trabalho, mas também em função de questões 

relacionadas à moradia.  

Por um lado, o fato da associação em questão se constituir desde o seu 

início em um espaço de trabalho, convívio e moradia, pode trazer maior 

complexidade para que se analise a organização do que se ela for tratada 

apenas como um local de trabalho. Por outro lado, optar por não levar em 

conta essas outras nuances que dela fazem parte desde sua constituição seria 
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sinônimo de escolher um caminho reducionista e, principalmente, 

desrespeitoso para com as histórias de vida dos integrantes e da própria 

associação. 

Levando em conta também a maneira pela qual o grupo se organizou e 

mobilizou coletivamente, é importante refletir sobre os laços de confiança 

existentes previamente entre boa parte de seus integrantes. Isso ficava ainda 

mais explícito na época que viviam nas ruas da cidade e uns tomavam conta 

dos poucos pertences e da integridade física dos outros que dormiam.  

Se, como ouvi de um dos integrantes da ACMDMR em uma das visitas, 

“o grande problema do morador de rua é que ele não acredita mais em 

ninguém, nem nele mesmo”, e, tendo em vista que a pessoa que chega a 

morar na rua foi, em muitos casos, abandonada por tudo e por todos, então a 

confiança parece ter ainda mais importância para a união do grupo e formação 

da associação. Desta forma, é possível notar que a confiança interpessoal foi 

se construindo e ganhando força como elemento central da vida deles e, 

consequentemente, da investigação retratada aqui neste trabalho.  

Como já mencionado, antes de 2001 cada uma dessas pessoas 

encontrava-se a trabalhar e a residir nas ruas de Porto Alegre, mas cada uma 

delas possuía razões e motivações diferentes. Como um dos integrantes da 

ACMDMR me ‘marcou’ uma vez: “ninguém nasce na rua... as pessoas que 

estão na rua têm uma história”. Ou seja, cada uma delas encarava de maneira 

distinta a sua situação ‘na rua’, inclusive com diferentes expectativas, ritmos e 

horários de atividades.  

Da mesma maneira, relacionavam-se de modos diferentes com vícios, 

com o trabalho, com as demais pessoas e com a própria perspectiva de 

organizar-se coletivamente. E todas essas histórias de vida, no caso dos 

integrantes da ACMDMR, os levaram a estar juntos em tempos-espaços de 

compartilhamento e convivência. 

Mostra-se importante que seja investigada a diversidade de histórias de 

vida dos membros e das relações que estabelecem entre si. Como acontece a 

autogestão? Como são construídos e desconstruídos laços de confiança e 

amizade? Questões como estas mostram que, ao menos no contexto da 

ACMDMR, não é possível realizar um trabalho respeitoso estando restrito 
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apenas ao visível; apenas ao observável pelo olho da racionalidade, apenas ao 

interrogável em questionários de investigação. 

 

 

4.4 O cotidiano da ACMDMR 
Durante vinte meses (de maio de 2004 a janeiro de 2006) realizei visitas 

semanais à ACMDMR, cada uma com duração de três a seis horas. Voltei à 

associação no segundo semestre de 2008 para mais um período de três meses 

com seus integrantes. 

A cada visita foi possível participar de diferentes formas do cotidiano da 

organização. Conheci suas atividades, seus membros, suas dificuldades e, aos 

poucos, elaborei pistas para melhor compreender suas histórias de vida. A 

informação construída coletivamente na pesquisa só foi possível graças à 

participação por um bom período de tempo na rotina da organização e em suas 

lutas diárias. 

Mas talvez o fator tempo não seja o mais adequado para isso. Foi 

graças também à convivência semanal, somada à participação em almoços, 

aniversários e eventos, tais como o Fórum Social Mundial em 2005 junto com 

os integrantes da ACMDMR, que fomos nos conhecendo e mutuamente nos 

afetando. Eles se abriram a mim e eu a eles. E nesse conviver junto é que se 

tornou possível construir, para além de amizades, o mútuo afetar originário 

deste trabalho. 

Busquei conhecer e conviver com seus integrantes. Busquei aprender 

junto com os membros da ACMDMR os diversos trabalhos realizados na 

organização. Busquei olhar não apenas para o que fazem, mas principalmente 

para as maneiras como vivem e trabalham. Com o passar do tempo e à 

medida que foi sendo aprofundada uma relação de amizade, admiração e 

respeito, foi possível sentir um pouco mais deles ao mesmo tempo em que eles 

sentiam a meu respeito. Foi possível conhecer seus sonhos, valores, histórias 

e desejos. 

Em consonância com o método utilizado na construção deste trabalho, 

opto por trazer aos leitores três ‘fotografias’ da associação. A primeira é 

elaborada com base no ano de 2004, narrando as vivências até o mês de 

agosto. Já a segunda retrata o contexto de janeiro de 2006 e, por fim, a terceira 
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retrata minha última passagem pela associação, durante três meses no 

segundo semestre de 2008. 

É importante ressaltar que os textos encontram-se redigidos com os 

tempos verbais no presente, com o intuito de preservar o momento de criação 

dos respectivos diários de campo e inserir o leitor no contexto estudado 

durante o período das respectivas vivências. Questão de método e rigor 

científico, como abordado mais explicitamente no capítulo introdutório. 

 

 

4.4.1 A ACMDMR em julho de 2004 

A ACMDMR é constituída por trinta e seis associados, sendo vinte e 

quatro homens e doze mulheres. A assistente social Sônia Mesquita não gosta 

muito de ser chamada de coordenadora da associação e deixa claro que 

apenas tenta ajudar no que pode, mas que “a associação é deles”, referindo-se 

aos demais integrantes. Ela se intitula assessora técnica, mas exerce, no dia-a-

dia, muito mais responsabilidades do que uma assessora. Na prática cotidiana 

ela atua como uma das coordenadoras da associação e, posso dizer, como a 

principal responsável pela unidade de triagem com relação à boa parte das 

decisões, juntamente com Ivani Müller, o Boneco. 

A associação possui, formalmente, uma coordenação geral, um 

tesoureiro e um conselho fiscal, com titulares e vices em cada uma das 

representações, todos eleitos através de voto em assembleia. Entretanto, 

convém ressaltar que esses cargos são mais burocráticos do que 

representantes de atribuições práticas cotidianas para seus ocupantes. O prazo 

para a permanência nos cargos eleitos é de dois anos, passíveis de 

prorrogação por reeleição. Também existe, informalmente, um coordenador 

para cada turno de produção, responsável pelo acompanhamento das 

atividades e resolução de pequenos conflitos. 

Os associados se distribuem em dois turnos de trabalho, de doze horas 

cada (de 7h às 19h e de 19h às 7h), com uma hora e meia de pausa para 

refeições. Existe uma divisão do trabalho autodefinida, com base 

principalmente nas habilidades individuais. Alguns são responsáveis pela 

triagem propriamente dita dos materiais, em mesas de separação, com um 

número definido de integrantes por mesa (geralmente quatro associados em 



179 

 

cada uma das mesas). Outros são responsáveis pelo abastecimento destas 

mesas, isto é, pelo transporte dos resíduos de onde são deixados pelos 

caminhões da coleta seletiva até as mesas. Estes últimos também são 

responsáveis pela prensagem e enfardamento dos materiais já triados. 

Quem trabalha diretamente na triagem dos resíduos sólidos, realiza suas 

atividades em um ambiente semiaberto, coberto com telhas de acrílico e com 

chão de terra batida, utilizando mesas de madeira para a separação da 

matéria-prima. Os equipamentos de segurança se resumem a luvas, máscaras 

e botas, mas são poucos os que utilizam algum tipo de equipamento de 

proteção no cotidiano do trabalho.  

Não existe atualmente um espaço coberto nem para a armazenagem da 

matéria-prima, nem para os materiais já prontos para a comercialização. A 

associação recebeu da PMPOA, através de um convênio, um novo galpão 

situado dentro do terreno da comunidade, que se encontra em processo de 

modernização para ser incorporado como espaço de trabalho brevemente. 

Espera-se que quando da inauguração deste novo espaço, os associados 

tenham um local coberto e apropriado para o armazenamento da matéria-prima 

e do material à espera de comercialização. 

A receita da ACMDMR é proveniente da comercialização de resíduos 

sólidos (papel, plástico, alumínio, ferro, vidro, acrílico, entre outros). A 

contabilização das receitas é realizada quinzenalmente, exceto a do vidro e da 

sucata. De acordo com a preferência do comprador, o material é vendido em 

fardos ou ensacado.  

Os compradores, também chamados de ‘atravessadores’ são todos 

intermediários no processo da reciclagem. Ou seja, nenhum deles é 

responsável diretamente pela transformação dos resíduos sólidos, apenas 

adquirindo-os de diversas associações e cooperativas, acumulando-os em 

maior quantidade e vendendo-os para as indústrias recicladoras. 

A quantia obtida pela ACMDMR com a venda semanal do vidro e da 

sucata é separada da receita restante e destinada aos gastos administrativos: 

lâmpadas, material de escritório, material de manutenção dos equipamentos, 

material e serviço de limpeza, conta de telefone, entre outros. Os recursos 

remanescentes são destinados à remuneração dos associados.  
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Houve uma tentativa de instituição de um fundo de reserva na 

associação, que contava com a contribuição mensal de cinco reais dos 

interessados em participar, e o dinheiro era destinado a emergências dos 

próprios participantes. No entanto, a iniciativa foi descontinuada após alguns 

poucos meses, devido à pequena adesão e a conflitos com aqueles que não 

contribuíam para o fundo, mas se sentiam no direito de utilizar a verba 

disponível. 

A ACMDMR passou a utilizar, recentemente, metas de produção pré-

estabelecidas para cada um dos turnos de trabalho, originadas de uma 

sugestão proveniente de Boneco, coordenador do turno da noite. Ele visava 

motivar a equipe para o alcance de maior produtividade, já que havia uma 

quantidade grande de matéria-prima armazenada à espera de triagem, bem 

como um desejo de aumentar a remuneração dos associados. 

A associação realiza um controle quinzenal das horas trabalhadas por 

cada um dos trabalhadores. A remuneração é feita através de um sistema que 

leva em consideração os recursos disponíveis e a quantidade de horas 

trabalhadas. Desta forma, chega-se a um valor, em reais, que representa a 

quantia a ser recebida pelos associados por hora de trabalho, como nas 

equações abaixo:  

 

Valor da hora de trabalho em R$ = Receita total da associação em R$ / 

Número total de horas trabalhadas por todos os associados em determinado 

período 

 

Valor da remuneração individual no período = Número de horas 

trabalhadas * Valor da hora de trabalho em R$ 

 

Entende-se por número total de horas trabalhadas o total de horas 

dedicadas por todos os associados ao empreendimento, ou seja, o somatório 

de horas de trabalho de cada um dos associados em um determinado período. 

Após o cálculo acima, a remuneração individual é o resultado da multiplicação 

do número de horas trabalhadas por cada associado pelo valor da 

hora/trabalho. 
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Exemplo: se a receita foi de R$ 10 mil em uma quinzena e foram 

trabalhadas por todos juntos, quatro mil horas, então o valor é de 2,50 reais por 

hora. Quem trabalhou 100 horas, recebe 250 reais, e assim por diante. 

Há uma grande procura de interessados em trabalhar na associação e, 

por isso, precisaram ser criados critérios que regem a admissão de novos 

membros. O principal critério é uma análise cruzada de dois fatores: a 

necessidade de novas pessoas para dar conta do trabalho e o consequente 

impacto destes novos associados na remuneração dos atuais trabalhadores, já 

que os ganhos são partilhados entre todos.  

Outros critérios levados em consideração são o comprometimento 

demonstrado para com o trabalho e o fato de os pretendentes serem 

moradores de rua. Geralmente os novos integrantes são avaliados através de 

um período de teste de uma semana. 

Hoje, boa parte dos associados reside em um conjunto de casas 

existente dentro do próprio espaço da comunidade, enquanto que os demais 

trabalhadores são provenientes de bairros mais distantes ou de cidades 

vizinhas. Ainda existem alguns poucos que são moradores de rua. 

Desta forma, qualquer tentativa de compreender a ACMDMR como um 

espaço exclusivamente destinado a gerar trabalho e renda mostrar-se-ia 

reducionista. A associação representa, para boa parte de seus membros, local 

de moradia, trabalho e de convívio diário.  

Entre o espaço de trabalho e as casas dos associados que moram na 

comunidade existem dois banheiros (um masculino e um feminino) e uma 

cozinha, todos de uso coletivo. A limpeza dos banheiros é uma atividade 

remunerada separadamente e pode ser realizada por qualquer trabalhador 

interessado. Como parte de um programa financiado pela Fundação Banco do 

Brasil, está prevista a construção de um refeitório, tendo em vista que hoje as 

refeições são realizadas na atual (e pequena) cozinha, localizada na mesma 

casa onde fica a sala da coordenação. 

Alguns dos membros da ACMDMR residem dentro do próprio espaço da 

comunidade. Isso traz um certo ar familiar ao ambiente, que acaba por 

prevalecer nas relações entre alguns dos trabalhadores. Porém, como em 

qualquer ambiente de trabalho, existem inúmeras discordâncias durante o 

cotidiano laboral.  
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Nesse ponto Sônia também tem um papel fundamental. Geralmente a 

cada quinze dias são realizadas assembleias, convocadas pela coordenação 

ou pelos próprios associados, para a discussão de questões consideradas 

pertinentes, bem como para a prestação de contas.  

As assembleias servem de espaço para resolver ou atenuar conflitos e 

reivindicações. Nelas também são tomadas, coletivamente, as principais 

decisões relativas à associação. Quando é necessário realizar alguma votação, 

cada pessoa representa um voto, independente de quem seja ou do que faça 

dentro da ACMDMR.  

Embora nem todos participem das assembleias com a mesma 

frequência e da mesma forma, algo parece importante: todos têm a 

possibilidade de falar e de ser ouvidos, bem como de influir no modo como o 

trabalho se organiza dentro da associação, inclusive relativamente às tarefas 

que nela desejam desenvolver.  

Pude participar em algumas dessas reuniões coletivas e o maior motivo 

gerador de tensão é, indubitavelmente, a distribuição igualitária do trabalho e a 

consequente remuneração individual dos associados. 

Como já explicado, a ACMDMR é uma organização na qual os 

trabalhadores são remunerados de acordo com o número de horas de trabalho 

e o valor da hora laboral é igual para todos, fruto da partilha da receita total. 

Não é raro perceber que surge, entre os trabalhadores, um sentimento 

constante de controle sobre os demais, para que seja assegurado que todos 

estejam realmente realizando um trabalho adequado e produtivo, fazendo jus à 

sua remuneração e aumentando, também, o valor da hora/trabalho. 

Dito de outro modo, se a hora/trabalho tem o mesmo valor para todos, 

não são poucas as vezes que os integrantes da associação buscam se 

assegurar que os demais colegas estão trabalhando e produzindo, para que 

uns não se aproveitem dos outros. Nesse ponto, aparece uma tendência mais 

voltada ao controle do que à confiança. 

Atrasos e faltas também se constituem em motivos de discussão entre 

os associados e reclamações junto à coordenação. De acordo com a 

distribuição dos integrantes nas mesas de separação, quando há a ausência de 

um integrante, ocorre um forte impacto na produtividade daquela mesa e, 
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consequentemente, na do turno de trabalho. Por isso, muitos consideram que 

devem ser instituídas metas e punições aos faltosos. 

Nos últimos anos, a associação vem se dedicando a buscar outras 

fontes de materiais recicláveis, principalmente por meio do contato com 

empresas privadas da região na qual se encontra localizada. E diversas 

empresas localizadas no Sul do Brasil vêm destinando o que para elas é lixo à 

ACMDMR, como o caso de um supermercado.  

O supermercado destina semanalmente uma significativa quantidade de 

papelão e isopor para diversas associações de reciclagem de Porto Alegre, 

num sistema de rodízio em que cada uma é contemplada por vez. Dessa 

forma, o supermercado ‘doa’, a título de Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE), um material que representa muito em valor econômico para as 

associações que o recebem e, ao mesmo tempo, se livra dos encargos 

financeiros e trabalhistas de ter que dar uma destinação final a tais materiais 

considerados lixo. 

Não podem ser desprezadas as parcerias estabelecidas também com 

instâncias governamentais em nível federal. A ACMDMR possui protocolo 

firmado com a Justiça Federal há mais de quatro anos, por meio do qual 

recebe em suas dependências alguns apenados, a maior parte com educação 

universitária completa, sentenciados a penas alternativas. Em contrapartida, a 

associação tem direito a ter acesso a fundos federais para aquisição de 

máquinas e equipamentos, tais como prensas e balanças. 

A ACMDMR parece ter a expectativa de que esses apenados possam vir 

a contribuir ocasionalmente com seus conhecimentos para a associação. Ao 

mesmo tempo, em diversos momentos, ela mostra que os conhecimentos 

universitários, acadêmicos, muitas vezes se mostram insuficientes e até 

mesmo inadequados para a consolidação de uma organização que não pode 

ser considerada uma empresa privada ‘tradicional’ e na qual o lucro não é 

entendido como sinônimo apenas de dinheiro. Nesse sentido, vale lembrar uma 

passagem vivida relativa a isso dentro da Associação da Padre Cacique.  

Um apenado, bacharel em Administração, foi recebido pela organização 

e julgou então que a produtividade não estava ‘otimizada’. Sugeriu, então, que 

fosse criado um posto de controle, ou seja, uma posição mais alta no centro do 

galpão de trabalho, na qual um dos trabalhadores ficaria em pé de modo a 
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fiscalizar e controlar o trabalho dos demais, com a intenção de que se 

reduzissem conversas, fofocas, desatenções e assim a produtividade 

aumentasse.  

A sugestão jamais foi implantada, sendo imediatamente descartada 

pelos integrantes da associação. Eles me contam, até com certa indignação, 

como podia alguém chegar ali e achar que aquela seria a melhor maneira de 

resolver uma situação ligada tão intimamente ao cotidiano deles. 

Essa passagem mostra nitidamente a realidade da maioria dos cursos 

universitários de Administração no Brasil, que buscam continuamente formar 

profissionais destinados à reproduzirem e naturalizarem valores tais como a 

competição, o controle e a primazia do financeiro frente às demais esferas da 

vida. Felizmente os integrantes da ACMDMR souberam ouvir a sugestão e 

conduzir a gestão do trabalho sem deixar com que ela fosse descaracterizada 

pelos ‘ensinamentos’ da ciência administrativa voltada exclusivamente ao lucro 

financeiro e à acumulação de capital. 

De volta às parcerias da associação, o convênio com a Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre ocorre em duas instâncias. Com verbas da 

Secretaria Geral do Município (SGM), a ACMDMR modernizará seu processo 

produtivo através da reforma e incorporação de um novo espaço, ampliando a 

capacidade produtiva e melhorando as condições de trabalho. E, com o 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), a associação recebe 

diretamente da coleta seletiva do DMLU os resíduos sólidos utilizados como 

matéria-prima. 

Através da Organização não governamental CAMP foi possível o acesso 

a um financiamento para a aquisição de um equipamento (empilhadeira) e de 

outras ferramentas de trabalho para o processo produtivo da associação. Já 

por meio da Residência Solidária EA/UFRGS, como já explicado antes, a 

ACMDMR desenvolve um projeto em parceria com uma dupla de estudantes 

da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A Associação da Padre Cacique, como explicitado anteriormente, é 

constituída em sua maioria por moradores ou ex-moradores de rua. São 

poucos aqueles que demonstram preocupações com o futuro e com o 

cumprimento de normas: muitos encontram grandes dificuldades em adequar-
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se a regras, tanto de convivência em grupo quanto de trabalho. Na visão dos 

coordenadores, essa é uma grande dificuldade cotidiana. 

Alguns associados apontam que outros não se comprometem e são 

irresponsáveis com o trabalho, devido em grande parte ao problema explicitado 

acima: “não entendem que são os donos do seu negócio” e que são os seus 

próprios patrões. De acordo com Boneco, “muita gente aqui ainda não 

entendeu que é nossa a responsabilidade de fazer a associação crescer, ir pra 

frente e dar certo”, e ainda são constantes reclamações relacionadas à faltas, 

atrasos e desatenção no trabalho.  

Muitos acabam demonstrando, também, falta de iniciativa em diversas 

situações durante o cotidiano de trabalho. Como membros de uma sociedade 

organizada, baseada em direitos e deveres, estão sujeitos a problemas 

relacionados ao cumprimento de horários, limpeza e higiene, entre outros. 

Boa parte dos integrantes da associação administra sua renda 

satisfazendo apenas necessidades imediatas e, muitas vezes supérfluas, não 

se preocupando com o futuro e acabando por comprometer até mesmo a 

sobrevivência dos membros de sua própria família. Não é raro saber de 

pessoas que em menos de cinco dias já gastaram toda a renda de uma 

quinzena. 

No entendimento de alguns, especialmente dos líderes, também se 

constitui em uma dificuldade para a associação a conscientização entre os 

integrantes da importância de pensar em autodesenvolvimento e crescimento 

pessoal, tendo em vista que muitos estão preocupados apenas em conseguir o 

mínimo necessário para subsistir e se sentem satisfeitos com isto. 

Notei que a oralidade é muito valorizada na associação. Ou seja, 

compromissos firmados ‘de boca’, parecem possuir mais importância para seus 

integrantes do que documentos escritos. Esse pode ser um indicativo de que a 

crença no outro, a confiança na palavra do colega de trabalho, se constitui em 

um atributo de relevância para a organização, caso as normas escritas e/ou 

legais realmente tivessem um peso inferior no cotidiano.  
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4.4.2 A ACMDMR em janeiro de 2006 

Durante os anos de 2004 e 2005, fui convidado a participar de diversos 

eventos da associação, tais como um jantar de confraternização dos 

aniversariantes do mês de setembro de 2004, a festa comemorativa das 

crianças, no dia 12 de outubro, e o chá de bebê de uma das associadas, entre 

outros. 

Isso foi, sem dúvida, fundamental para o desenvolvimento de relações 

de amizade e para o aprofundamento das relações de confiança estabelecidas 

entre eu e as pessoas da associação. A cada dia o desenvolvimento da 

confiança parece ser mais importante nos relacionamentos interpessoais 

dentro da ACMDMR. Não parece coincidência que, como mencionado, o que é 

dito pareça ter mais força do que obrigações legais e contratuais, na maioria 

das situações. 

Em janeiro de 2006 a ACMDMR contabiliza 47 associados, dentre os 

quais 29 homens e 18 mulheres. A procura de interessados em se unir ao 

grupo mantém-se praticamente no mesmo patamar de julho de 2004 e a 

associação possui inscrições continuamente abertas para os interessados em 

se integrar ao grupo. 

O aumento no número de membros (de 36 em julho de 2004, para 47 

em janeiro de 2006) ocorreu, em grande parte, como consequência da 

elevação da matéria-prima recebida pela organização de diversas ‘fontes 

complementares’. Se for comparado o peso em quilos dessas fontes (aquelas 

que provêm de outros meios que não a coleta seletiva da PMPOA) de 2006 

com o de 2004, é possível notar que ele praticamente dobrou, em grande parte 

devido a novas parcerias externas firmadas: mais organizações privadas que 

passaram a doar seus resíduos para a associação. 

Devido à maior quantidade de matéria-prima e às obras realizadas no 

novo anexo do galpão – as quais ampliaram o espaço e melhoraram, ainda que 

muito timidamente, as condições estruturais de trabalho na organização – foi 

possível incorporar novos membros à ACMDMR. 

Para a seleção de novos integrantes os critérios utilizados continuam os 

mesmos, mas uma observação é importante: atualmente a organização aceita 

inscrições de candidatos de qualquer ‘procedência’, não sendo mais uma 

exigência que estes sejam moradores de rua. 
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As lideranças da associação consideram que a falta de 

comprometimento demonstrada pelos integrantes provenientes das ruas foi um 

dos motivos para que pessoas de outras comunidades de Porto Alegre também 

passassem a ser admitidas. Em contrapartida, mesmo aqueles que não são 

moradores de rua enfrentam dificuldades para comparecer ao trabalho. De 

acordo com os coordenadores da associação, isso ocorre, em algumas 

ocasiões, principalmente devido à violência urbana que chega a impedir com 

que deixem suas casas. 

No tocante à coordenação da ACMDMR não houve mudanças 

significativas desde 2004. Embora alguns ocupantes das posições formais de 

liderança tenham mudado, devido às eleições, a estrutura manteve-se 

inalterada. Vale ressaltar que as assembleias, convocadas pela coordenação 

ou pelos demais membros, ocorrem atualmente de forma menos usual que no 

passado.  

Existe uma permanente preocupação dos associados que ocupam 

posições de liderança para com o ‘desperdício’ de mão de obra, ou seja, para 

tentar aproveitar da forma mais ‘produtiva’ possível os trabalhadores do galpão. 

Salta aos olhos a maneira como Sônia é tratada, em muitos momentos, 

como uma verdadeira ‘mãe’ pelos trabalhadores. Ela demonstra se preocupar 

não apenas com aqueles que estão trabalhando na rotina diária da reciclagem, 

mas também com os que pertencem à comunidade da Padre Cacique e moram 

nas casas dentro do terreno da associação, ainda que hoje não trabalhem mais 

com o lixo.  

Alguns dos integrantes que estão com o grupo desde o início 

permanecem morando nas casas dentro da comunidade, mas não trabalham 

mais com os resíduos e sobrevivem a partir de outras atividades. Não existe 

obrigatoriedade neste sentido. 

No decorrer de uma visita à organização estudada, um homem entrou 

repentinamente na sala da coordenação e pediu para falar com Sônia. Ambos 

começaram a conversar na minha frente e o rapaz disse que tinha vindo para 

mostrar a ela uma carta de referência que havia recebido do ex-patrão. E, 

também, para comunicar que estava mudando de emprego já que, na empresa 

anterior, ele tinha sua carteira de trabalho assinada, mas não recebia nenhum 

contracheque, o que não lhe agradou e gerou suspeita. 
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Após a saída do rapaz da sala, Sônia comentou comigo que ele era um 

ex-morador de rua que estava com o grupo que fundou a ACMDMR desde o 

início, porém, hoje não trabalhava mais na associação, embora permanecesse 

morando na comunidade. Este episódio serve para ilustrar a figura de 

referência que representa a assessora técnica da ACMDMR e a confiança que 

possui entre diversos integrantes.  

Faço uma reflexão sobre minha própria história com os integrantes da 

associação: hoje eles se sentem mais à vontade para falar sobre certos 

assuntos na minha frente. A confiança é um processo em permanente 

construção também nas relações comigo. 

Devido à necessidade de adequação a constantes mudanças, houve 

significativas alterações na organização do trabalho dentro da ACMDMR desde 

2004. Embora o empreendimento continue contando com dois turnos (manhã – 

das 7h às 19h e tarde – das 19h às 7h), há hoje uma divisão do trabalho mais 

clara e definida. 

O turno da noite é responsável pela ‘produção’ propriamente dita, ou 

seja, pela triagem e separação nas mesas dos resíduos recebidos. Um dos 

motivos alegados para que este seja o turno escolhido para ‘produzir’ é, entre 

outros, o contexto de insegurança presente no galpão, principalmente devido 

ao risco de assaltos, que já ocorreram no ambiente de trabalho. 

Durante o segundo semestre de 2005 a ACMDMR foi vítima de um furto 

de fardos de materiais já prontos para comercialização, cometido por 

moradores de uma casa de passagem que abriga alguns drogaditos e fica no 

prédio ao lado da associação. Essa casa da passagem é alvo de constantes 

reclamações por partes dos associados. Após a chegada da polícia, os 

materiais furtados foram recuperados dentro das instalações dos acusados. 

O turno do dia, considerado anteriormente como um turno que não 

apresentava bons resultados em termos de produtividade, hoje, pela 

precariedade do próprio galpão em termos físicos (chão de terra batido, falta de 

uma estrutura física apropriada para o descarregamento da matéria-prima 

proveniente dos caminhões, entre outros aspectos), é responsável por tarefas 

que dão suporte à produção. 

As atividades de suporte compreendem a organização de todo o galpão, 

das cargas recebidas, e a preparação de materiais não triados diretamente 
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para a comercialização, tarefas fundamentais para que o turno da noite possa 

estar preparado para realizar suas tarefas sem ‘desperdício’ de tempo.  

Outra função recente na ACMDMR, fruto da maior divisão do trabalho, é 

a dos ‘trabalhadores do pátio’, os quais atuam exclusivamente durante o dia na 

organização do espaço físico, na arrumação e otimização da distribuição das 

cargas recebidas no pátio e na separação do vidro recebido em garrafas 

inteiras ou cacos, entre outras funções. 

Hoje, quando chega uma carga no pátio, ela é arrumada de acordo com 

o material. O papelão é separado e vai direto para a prensa, bem como o 

jornal, o isopor e as latinhas de alumínio. Existe um trabalho de reciclagem e 

de separação no próprio pátio, embora este nem sempre seja reconhecido pela 

coordenação como ‘produção’. Muitas vezes essas tarefas, fundamentais para 

o bom andamento da separação dos resíduos, são entendidas como mão de 

obra jogada fora e não como uma força de trabalho que ‘gera valores’. Ainda 

assim, a coordenação sempre parece se mostrar preocupada para que os 

trabalhadores não se sintam desvalorizados. 

A prensa funciona durante as 24 horas do dia, tendo um profissional 

especializado em cada turno: o ‘prenseiro’, cujo trabalho requer especialização 

técnica, compromisso e responsabilidade. Durante o turno do dia, visto que não 

existe a separação dos materiais nas mesas, o prenseiro transforma em fardos 

outros tipos de materiais que não passam pelas mesas separadoras, como o 

papelão proveniente de doações de alguns parceiros. 

Ainda outra figura considerada nova dentro do empreendimento é o 

‘bamboneiro’, trabalhador exclusivo do turno da noite que não separa resíduos, 

mas é responsável por diversas funções. É ele que retira os rejeitos das mesas 

separadoras, abastece as mesas com sacos de matéria-prima, guarda os 

sacos de materiais triados dentro de caixas metálicas no galpão – os boxes – 

para que estes estejam sempre organizados. É também o bamboneiro 

abastece as prensas, entregando os resíduos já triados e armazenados nos 

boxes para o prenseiro. 

O bamboneiro é considerado um dos membros que mais trabalham na 

associação, por passar toda a noite correndo de um lado para o outro 

realizando as diversas tarefas mencionadas. Ainda assim, sempre existem 

reclamações por parte dos demais sobre seu desempenho, em muitas 
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ocasiões devido à sua demora em atender os requisitantes nas horas 

desejadas. 

Existe liberdade para que os trabalhadores venham a mudar de função 

dentro da organização, mas os bamboneiros e os prenseiros são considerados 

pela maioria como trabalhadores que vivem sob alta carga de estresse e 

esforço físico e, por isso, muitas vezes ocorrem desistências nestas funções. 

Tanto o bamboneiro quanto o prenseiro, devido à especialização das 

tarefas que realizam, ganham adicionais financeiros variáveis no final de cada 

quinzena, fruto principalmente da responsabilidade envolvida com as atividades 

que desempenham. Hoje, esse bônus varia entre 20 e 50 reais por quinzena. 

Existe também a função de ‘puxador de mesa’, cujos ocupantes são 

responsáveis por abrir os sacos de material trazidos pelos bamboneiros e por 

espalhar o material para que os demais associados que trabalham com a 

separação nas mesas possam ser mais eficientes. 

As metas de produção continuam existindo e possuem caráter diário, a 

serem atingidas pelo turno da produção. Como dito por um dos coordenadores 

da ACMDMR, “o turno da produção é que tem que acompanhar o [tipo de] 

material que está pronto e o [material] que tem para ser feito”. 

As metas atualmente possuem uma dimensão quantitativa e uma 

qualitativa, incluindo o tipo de material a ser produzido e sua quantidade, ou 

seja, um número x de fardos de papelão, y de fardos de jornal, z de plástico de 

alta intensidade, e assim sucessivamente.  

O número de fardos de plástico, considerado o ‘carro-chefe’ da 

produção, é o principal objeto de controle, não apenas sob a forma de metas, 

mas também pelos próprios trabalhadores, os quais por muitas vezes 

‘desprezam’ a quantidade dos demais materiais. 

A média de fardos prensados gira em torno de seis a sete por turno. 

Existem certos tipos de material que exigem mais tempo de trabalho, bem 

como o uso de alguns ‘macetes’ por parte dos prenseiros, como percebido em 

determinada visita. Sônia comenta comigo o caso de copos plásticos 

descartáveis que fizeram com que um prenseiro perdesse quase toda uma 

manhã com aquele material, enquanto que outros trabalhadores levam menos 

de uma hora para realizar a mesma tarefa. Neste momento, a coordenação 
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chamou o trabalhador para conversar e comentou, então, que estariam 

perdendo dinheiro e tempo de produção. 

A solução encontrada foi o remanejamento do suprarreferido integrante 

para outra função, já que Sônia demonstra, por diversas vezes, preocupação 

com os profissionais e suas dificuldades e histórias de vida. A exclusão de 

membros só ocorre em último caso e, sempre que se percebe vontade no 

trabalhador em melhor, busca-se a troca de funções, atribuindo àquela pessoa 

outro tipo de oportunidades e tarefas dentro da associação. 

Parte dos trabalhadores reclama que outros parecem não ter 

comprometimento e responsabilidade em determinados momentos. Entretanto, 

em outras ocasiões, esses mesmos trabalhadores mostram garra e afinco em 

prol de atingir as metas estabelecidas, principalmente quando estão próximos 

do encerramento da quinzena e notam que o rendimento será abaixo do 

esperado: a principal motivação ainda é a econômica e a luta pela 

sobrevivência mais básica uma marca nos corpos e mentes de quase todos. 

Sônia conta-me uma passagem que ilustra perfeitamente essa situação: 

“alguns deles se reuniram e comunicaram à coordenação que aquele grupo 

havia decidido trabalhar junto além do horário do expediente para melhorar o 

rendimento da quinzena, já que naquele período a produção havia sido baixa”. 

Segundo ela, a coordenação apoia esse tipo de iniciativa, embora ele 

seja um tanto raro de ocorrer espontaneamente. É importante salientar que 

nem todos se envolvem nessa questão política relacionada à organização e 

administração do trabalho coletivo e que a participação é, por vezes, mínima. 

Sônia considera que todos deveriam se envolver mais, já que à medida 

que os associados debatem sobre o que  fazer e como  fazer o trabalho, 

aprendem a tomar decisões e a serem mais cidadãos: “não veio de cima pra 

baixo, é construir junto, saber tomar decisão, ser cidadão”. 

A renda continua sendo um motivo gerador de muita tensão, como 

percebido desde 2004. Entretanto, as assembleias convocadas pelos próprios 

integrantes da associação ocorrem cada vez mais raramente. A remuneração 

na ACMDMR continua sendo quinzenal. Entretanto, o sistema de cálculo do 

valor recebido pelos trabalhadores sofreu algumas alterações, devido às 

constantes reclamações de que uns trabalhavam mais que outros e recebiam a 
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mesma quantia. Atualmente existem na associação três ‘tipos’ de valor/hora de 

trabalho, com valores diferentes: Hora 1, Hora 2 e Hora 3. 

A Hora 1, também chamada de Hora-aprendiz, é aquela de menor valor 

e é destinada aos trabalhadores que acumularam no máximo 50 horas durante 

a quinzena. Geralmente, este valor/hora é usado para cálculo da remuneração 

de novos membros ainda em processo de experiência, ou seja, ainda não se 

integrados plenamente à ACMDMR como membros. Muitos desistem do 

trabalho no decorrer dos primeiros quinze dias. 

A Hora 2 é conhecida como Hora Intermediária, e aplicada usualmente 

em dois tipos de situações: para os que são de alguma forma penalizados pela 

organização e para o cálculo da remuneração dos aprendizes que prosseguem 

na associação. Os aprendizes que se integram ao grupo após o período de 

experiência, geralmente de quinze dias, ganham o pró-labore referente aos 

primeiros quinze dias de trabalho com base neste valor/hora e, somente a partir 

da segunda quinzena, passam a receber com base no valor da Hora 3.  

O valor intermediário é justificado já que, durante este período inicial, os 

membros recém-chegados necessitam de um ‘professor’ – o puxador de mesa 

– que o ajude a aprender sobre o trabalho na ACMDMR. 

Os integrantes da organização que sofrem penalizações têm o seu 

valor/hora reduzido para o patamar intermediário. Estas penalizações são, em 

geral, em decorrência de faltas sem justificativa que, em 2004, davam aos 

trabalhadores uma suspensão de cinco dias. Hoje, os próprios trabalhadores 

reunidos em assembleia decidiram substituir as suspensões pela redução do 

valor/hora. 

A Hora 3 é a maior de todas e considerada a ‘hora-padrão’, sendo 

aplicada a todos os demais membros da ACMDMR. Ela é calculada com base 

na fórmula que anteriormente era utilizada para o cálculo do valor/hora único, 

sendo a quantia resultante da divisão da receita da associação pelo somatório 

do total de horas trabalhadas por todos os integrantes da associação, como na 

fórmula: 

 

Valor/Hora 3 (R$) = Receita total da associação em R$ / Número total de 

horas trabalhadas por todos os associados em determinado período 
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A remuneração quinzenal de cada trabalhador é, então, calculada como 

o produto do número de horas trabalhadas naquela quinzena pelo valor da hora 

correspondente à categoria de valor à qual o indivíduo fez jus (Hora 1, 2 ou 3). 

Algumas mudanças ocorreram na estrutura física da organização desde 

2004: umas foram consideradas positivas pelos integrantes da ACMDMR, 

enquanto que outras previsões não se concretizaram. Hoje, as mesas nas 

quais é realizada a triagem de resíduos localizam-se em um galpão coberto, 

que permite também a estocagem de certa quantidade de matéria-prima. Este 

galpão foi incorporado e reformado ainda em 2004, por meio de um convênio 

com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 

O espaço no qual as mesas se encontravam antes, também coberto, é 

atualmente usado para armazenagem de fardos já prontos para 

comercialização, bem como para as atividades de prensagem. Entretanto, o 

chão permanece sendo de terra batida e ainda não existe uma estrutura 

adequada para o recebimento de cargas, como em outras associações da 

cidade. 

Com relação à origem dos recursos da ACMDMR, não houve mudanças 

significativas. A renda da associação continua sendo proveniente da 

comercialização de materiais recicláveis triados, alguns vendidos ensacados e 

outros em fardos prensados. Reclamações sobre os valores pagos pelos 

compradores dos diversos materiais são constantes e a coordenação alega 

que esses valores vêm diminuindo progressivamente. 

Uma novidade é que foi ampliada a gama de materiais que são 

considerados recicláveis e que possuem compradores. Esta mudança não é 

importante apenas pelo aumento do valor arrecadado e pela diminuição da 

quantidade de material devolvido à Prefeitura como rejeito (materiais ainda não 

comercializáveis), mas principalmente por uma significativa mudança no 

comportamento dos associados, exemplificada a seguir. 

Em 2004 todo o vidro era vendido como sucata de vidro, ou seja, a 

associação recebia o mesmo valor ao vender o vidro todo quebrado em cacos 

ou garrafas inteiras e intactas. Este valor era considerado muito baixo. 

Enquanto participante da Residência Solidária EA/UFRGS (Carrion et al., 

2006), pude contribuir com uma lista de compradores de materiais até então 

não comercializados pela associação. A partir desta lista, encontraram-se 
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novos compradores e o vidro passou a ter dois possíveis negociantes: um para 

os cacos e outro para as garrafas inteiras. Apenas esta mudança já trouxe um 

aumento significativo na receita recebida pela associação, capaz de financiar a 

compra de um computador novo. 

Percebi uma grande dificuldade da maioria dos associados em assumir 

compromissos com o trabalho, em agir de maneira responsável. Porém, alguns 

são realmente comprometidos, preocupados e interessados no 

desenvolvimento de si e da organização. Poucos têm consciência de que são 

donos do próprio negócio. Esse fato parece ser ainda mais agravado pela 

altíssima rotatividade na ACMDMR. Em determinados meses, cheguei a 

presenciar uma rotatividade de quase 50%, ou seja, apenas em um mês, 

chegou-se a entrar e sair da associação praticamente metade do número total 

de trabalhadores, em grande parte devido à desistência desses novos 

candidatos recém-admitidos. 

O conhecimento em gestão, que como todos os outros saberes não é 

apenas técnico, mas também político, não pode ser utilizado por esses 

empreendimentos desprovido de adaptações, o que comprometeria os valores 

que guiam muitas das atitudes dentro da organização. Os conhecimentos não 

são verdades universais, mas elementos de construções conjuntas ainda por 

vir. 

Se o vidro hoje, na ACMDMR, já é vendido por um preço bem melhor do 

que em 2004, a madeira ainda não possui nenhum comprador e é tratada como 

rejeito. Este é apenas um dos vários grandes desafios que ainda são 

vislumbrados à frente.  

Uma mudança que representou uma alteração comportamental foi 

descoberta posteriormente: por conta própria, os líderes da ACMDMR 

conseguiram compradores para outros tipos de materiais até então não 

comercializados, por meio de buscas nas páginas amarelas. Se antes essa 

lista tinha sido trazida pelos residentes universitários, agora eles é que 

tomaram a iniciativa da busca, abandonando uma postura assistencialista.  

Reclamações sobre a falta de produtividade e ‘corpo mole’ durante o 

horário de trabalho continuam constantes. Entretanto, elas ocorrem 

majoritariamente junto à coordenação e principalmente nos dias de pagamento. 
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Boneco e Sônia consideram que existe uma certa falta de coragem para 

que os membros reclamem diretamente com os envolvidos na hora em que 

acontecem os episódios, ao invés de deixarem apenas para o momento do 

pagamento quinzenal, sempre esperando que a coordenação vá falar com os 

acusados e resolva os problemas por eles. 

No período compreendido entre julho de 2004 e janeiro de 2006 

ocorreram significativas mudanças ligadas aos relacionamentos externos da 

ACMDMR, com o fim de algumas parcerias, a manutenção de umas, e o início 

de outras.  

Uma parceria com a Fundação Banco do Brasil não deu resultados e foi 

desfeita graças à falta de um documento legal da PMPOA que conceda à 

associação permissão para a utilização da área na qual ela se localiza. Sem 

este documento, a ACMDMR também fica impedida de concorrer a diversos 

editais de financiamento. 

Por um lado, o governo fornece matéria-prima para o funcionamento da 

organização e ‘utiliza’ seus serviços de triagem de resíduos, mas, por outro 

lado, sequer fornece a concessão do terreno para que a ACMDMR possa 

consolidar importantes parcerias com outros atores sociais. 

Os relacionamentos com o CAMP e com a SGM da PMPOA encontram-

se suspensos e sem previsão do segundo módulo, encontra-se paralisado e 

sem nenhum tipo de contato institucional com a EA/UFRGS, devido ao final da 

primeira etapa da Residência Solidária. Já as parcerias com uma construtora e 

com a Justiça Federal permanecem ativas e consolidam-se cada vez mais com 

o passar do tempo.  

Novos atores firmaram relacionamentos com a ACMDMR. Uma empresa 

de navegação doa seus resíduos recicláveis, principalmente papel branco, para 

a associação. O material é buscado de carrinho na própria corporação, por 

trabalhadores do pátio da ACMDMR. Em contrapartida, o empreendimento de 

reciclagem é visitado por funcionários da empresa esporadicamente e é tema 

de trabalho dentro da instituição. 

Um hotel fornece resíduos provenientes dos quartos dos hóspedes e do 

restaurante do hotel, que incluem tanto material orgânico quanto reciclável. 

Estas cargas também são buscadas por integrantes e transportadas em 

carrinhos. Fruto desta parceria, a ACMDMR já recebeu duas significativas 
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doações de móveis usados que seriam substituídos pelo hotel: na primeira 

foram 15 sofás-camas e, na última, 20 colchões de solteiro. 

Uma indústria de bebidas destina à ACMDMR diversos de seus freezers. 

Após o fim da vida útil em bares, lanchonetes e restaurantes, são 

encaminhados para a associação, com algumas condições. A indústria solicita 

à organização que desmonte os equipamentos e que, após esse procedimento, 

retire a sucata metálica para sua posterior comercialização em benefício da 

própria associação.  

Entretanto, alguns dos outros componentes dos freezers, ainda 

passíveis de serem reciclados, ou seja, reutilizados, reinseridos no ciclo 

produtivo da empresa, devem ser devolvidos à indústria, de acordo com os 

contratos celebrados entre as partes. Vale ressaltar que a associação não 

recebe nenhum tipo de pagamento pelo serviço realizado, ficando apenas com 

a renda proveniente da venda da parte metálica dos equipamentos. Aonde 

começa a Responsabilidade Social? Onde fica o encontro entre a necessidade 

de uma vida digna das pessoas e as necessidades de publicidade, propaganda 

e destinação barata do lixo por parte de grandes empresas privadas? 

É possível perceber que a ACMDMR é parte integrante do processo de 

destinação do lixo da referida indústria. A cláusula da comercialização 

exclusiva para destinatários finais dos materiais existe no sentido de assegurar 

que o material entregue (com o nome da empresa estampado) não venha a ser 

envolvido em algum tipo de escândalo ambiental.  

As remessas têm um volume expressivo e cada uma chega a 

contabilizar mais de 150 freezers, os quais, após o desmanche, se 

transformam em quase seis toneladas de sucata comercializada pela 

associação, além de alguma quantidade menor de cobre, alumínio, plástico e 

outros materiais. 

A associação, ou ao menos sua coordenação, é consciente de que esta 

parceria é responsável por uma parte significativa da receita da instituição e até 

gostaria de receber mais equipamentos semelhantes. Entretanto, faltam 

pessoas para trabalhar especificamente com esse tipo de tarefa, e a falta de 

estrutura acaba por atrapalhar em atividades deste tipo. 

Alunos de Administração e de Design de uma faculdade privada de 

Porto Alegre realizam um levantamento das condições de trabalho e de 
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possíveis melhorias neste sentido. Também buscam novas formas de gerar 

renda a partir do reaproveitamento de alguns materiais que ainda não têm 

comprador e são considerados rejeito, tal como a madeira. A reciclagem de 

papel, com a criação de cartões comemorativos, também já é realizada em 

caráter de experiência-piloto. 

Alguns dos compradores de materiais da ACMDMR acabam por também 

serem considerados parceiros em diversos momentos. Eles adiantam dinheiro 

em determinadas ocasiões, cedem prensas em comodato e emprestam 

caminhões por diversas vezes quando a associação ganha doações. Não são 

com todos os compradores que existe esse tipo de relação e fica claro que há 

interesses por parte dos comerciantes, percebidos pelos integrantes da 

associação. 

As principais dificuldades sentidas durante o ano de 2004 permanecem 

quase inalteradas. Tendo em vista que boa parte dos integrantes da 

associação veio de uma situação de vida nas ruas, não é fácil readquirir a 

autoestima e autoconfiança perdidas.  

Percebe-se que, dentro dos limites da ACMDMR, algumas pessoas 

tomam atitudes simplesmente para ser notadas, chamarem a atenção dos 

líderes ou de Sônia. Em determinados momentos sua atenção é, inclusive, 

motivo de ciúmes entre os membros da organização. 

Muitos se veem desprendidos de alguns valores, de limites, de qualquer 

tipo de institucionalização e, quando se inserem em um ambiente como o da 

ACMDMR, há um choque muito complexo de conciliar e de assimilar. 

Preciso ressaltar que não se trata de julgar determinadas pessoas como 

carentes de determinadas coisas e/ou características e que, por isso, não 

conseguem se enquadrar em determinado quadro de referência. Estas pessoas 

possuem outros modos de vida, outros referenciais, outras maneiras de ser, 

estar, trabalhar, viver e sentir, que são diferentes daquelas construídas pela 

maioria dos integrantes da ACMDMR e traduzidas nas normas e regras do 

trabalho dentro da associação. Por vezes, os choques são inevitáveis. 

Às vezes algumas pessoas sentem que outras não respeitam seu 

espaço. Para ilustrar isso é interessante narrar uma situação vivenciada 

durante uma visita à organização. Enquanto eu conversava e tomava um café 

com Boneco dentro da sala da coordenação, uma mulher enfiou a cabeça para 
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dentro do recinto pela janela que dá para dentro do corredor de casas da 

comunidade e falou, em voz alta, que gostaria de falar com Sônia.  

Sônia esboçou feições nada amigáveis e deu um grande sermão na 

frente de todos, explicando que aquela não era a maneira correta de proceder, 

já que as pessoas estavam conversando e que, portanto, ela deveria ter se 

dirigido à porta e não à janela. ‘Viver o hoje’ é visualizado como um imperativo 

para a maioria dos integrantes da ACMDMR e isso acaba sendo percebido 

como uma forma de fugir dos problemas em muitos momentos. 

Consequentemente, a maior parte deles abdica, em seu modo de viver 

cotidiano, de qualquer espécie de planejamento. 

Devido às suas histórias de vida singulares e repletas de dificuldades e 

sofrimento, cada uma das melhoras e conquistas, ainda que pontuais, podem e 

devem ser valorizadas. Muito é discutido no ambiente da associação sobre a 

questão da autonomia, hoje entendida como relativa pela coordenação, visto 

que se entende que ninguém é autônomo por completo. A dependência da 

associação, principalmente em relação ao Poder Público, traz um desconforto 

significativo para seus membros e impede, em vários momentos, a busca por 

novas parcerias, como abordado anteriormente. 

Nem todos os integrantes da associação percebem a importância do 

trabalho que desempenham e o caráter fundamental da participação ativa de 

todos na construção de um trabalho que é coletivo e organizado por eles. 

Muitas vezes os indivíduos não conseguem assumir seus próprios equívocos, 

suas próprias atitudes, responsabilizando os demais pelos deslizes que 

cometem. É como se a ‘realidade’ fosse sempre exterior, sem conexão com 

eles, não fazendo parte de suas vidas. 

 

 

4.4.3 A ACMDMR em novembro de 2008 

Voltar ao galpão depois de meses longe traz uma mistura de ansiedade, 

curiosidade e receio. Ansiedade para encontrar amigos que há muito tempo 

não vejo e que tenho conversado apenas por telefone. Ao mesmo tempo, 

curioso para saber como todos estão, quais são as novidades em suas vidas, 

assim como o que acontecera (e acontece) de novidade no cotidiano da 

associação. Todo o pessoal permanece junto? E o povo da antiga, que 
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construiu a associação, continua todo lá? Mudou alguma coisa no 

funcionamento e na relação entre eles nesses últimos anos? Será que todos 

ainda lembram de mim? 

Vou com Bia, minha antiga parceira de Residência Solidária. Chegamos 

no início da tarde e logo no portão que dá acesso à rua Bia me sinaliza uma 

placa pendurada onde podemos ler “há vagas”. Durante a visita, comentamos 

com Boneco e Sônia sobre a placa e eles nos contam que passaram algum 

tempo com sérios problemas de falta de pessoal. Surpresos, perguntamos mais 

detalhes.  

Sônia explica que teve uma época na qual apenas cerca de cinco 

pessoas, além deles, estavam trabalhando na associação nas mesas de 

triagem e prensas. Ela conta que a situação foi vagarosamente melhorando 

quando alguns dos antigos membros voltaram. Sônia relembra conversas 

anteriores que tivemos desde 2004 e explica sobre o ‘vai e vem’ desses 

membros da associação. Segundo Boneco, mesmo os mais antigos, que 

vieram juntos da rua, não ficam continuamente trabalhando no galpão, ainda 

que todos continuem habitando a associação, o que já foi apontado neste texto 

anteriormente.  

Parece haver um misto de compartilhamento do espaço, já que 

continuam habitando a mesma vila de casas construída anexa ao galpão, mas 

“entram e saem” da associação, principalmente por dificuldades de se 

adequarem às rotinas e exigências do trabalho coletivo na associação. Ficam 

na associação, trabalham um tempo e depois param de trabalhar na reciclagem 

pelos motivos explicitados. Mas não saem totalmente da ACMDMR, pois 

continuam morando no espaço de casas da organização e convivendo com os 

demais diariamente. Até que pedem à coordenação e retornam ao trabalho 

com os resíduos em mais uma tentativa de adaptação. E esse ciclo se repete 

muitas vezes. 

De volta à placa, eles nos dizem que após afixarem-na, “choveu” gente e 

já passaram a contar, logo em seguida, com trinta e dois colaboradores 

novamente. 

Bia havia estado na ACMDMR cerca de duas semanas antes, para 

tentar resolver com a coordenação sobre a participação da organização em um 

edital de uma indústria de bebidas que é parceira da associação, destinado a 
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apoiar projetos enquadrados como de Responsabilidade Social. Para este 

edital, Bia explica que a empresa privada efetuou um convênio com o poder 

público, por meio do órgão de assistência social e que, portanto, para que as 

organizações pudessem concorrer com projetos, elas deveriam possuir 

necessariamente o registro junto ao órgão governamental de assistência social.  

Sônia fala que o problema é que as associações de catadores não 

possuem tal registro. Quando pergunto o motivo de não se inscreverem, elas 

me explicam que já tentaram duas vezes e que, em ambas, a solicitação foi 

negada. Segundo elas, o governo entende que essas organizações não podem 

ser enquadradas dentro do escopo da assistência social já que “geram renda”. 

Curiosamente, pergunto por quais razões, então, a indústria fez um 

edital no qual as organizações potencialmente mais gabaritadas a concorrer 

não podem participar. Bia explica que o próprio funcionário da empresa 

responsável pelo projeto não concorda com este requisito, mas que como 

precisava fazer uma parceria com órgãos governamentais para garantir os 

descontos na tributação, acabou “deixando assim mesmo”.  

Sentados em uma das mesas dentro do escritório da associação, 

conversamos sobre o supramencionado com a companhia de Boneco por 

alguns momentos, que alternava uma solidária presença conosco com suas 

rotinas de trabalho na associação. 

Questiono Sônia e Bia de como poderíamos pensar em maneiras de 

concorrer a tais projetos, tendo em vista que a verba seria muito bem vinda 

para suprir as necessidades da organização e de seus membros. Bia explica 

que indicou à Sônia um método sugerido pelo CAMP, entidade de apoio e 

capacitação localizada em Porto Alegre: procurar a AVS, nome fictício de uma 

ONG de apoio e capacitação que possui o registro no órgão governamental de 

assistência social, e realizar uma parceria com eles.  

Bia argumenta que essa forma seria interessante não apenas pela 

questão de poder concorrer ao edital, mas também porque a ACMDMR 

estabeleceria uma nova parceria que poderia ajudar a associação com ideias, 

capacitações, entre outros.  

Por vezes penso que Sônia parece não gostar muito de parcerias 

externas e que ela é muito centralizadora em algumas situações. Mas pondero 

que a vida de Sônia e dos membros da associação é marcada por muita luta e 
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que, em varias situações narradas, ficou clara a decepção de Sônia, Boneco e 

dos membros “antigos” com as inúmeras falcatruas que já os atingiram. 

Sônia explica que foi com Boneco até a AVS em uma reunião marcada. 

Ela relata que, ao chegar lá, explicaram a eles todo o funcionamento da 

referida organização, bem como o que costumam realizar, em termos de 

projetos em parceria com organizações de Economia Solidária.  

Sônia conta ainda que, quando mencionou na AVS sobre o edital da 

indústria de bebidas e sobre a possibilidade de fazerem uma parceria para que 

a ACMDMR pudesse concorrer (utilizando o registro da AVS no órgão de 

assistência social), ela foi informada de que isso só seria possível para o 

próximo ano, já que neste ano de 2008 já tinham fechado parceria com duas 

outras associações de catadores de Porto Alegre. Sônia comenta que não 

entendeu muito bem o motivo de não poderem ser mais de duas parcerias, 

mas nos diz também que perguntou aos membros da AVS, no caso de uma 

parceria para o ano seguinte, como seria o funcionamento desta com relação à 

concorrência junto à Indústria de bebidas e uma possível vitória no edital.  

É visível um enérgico descontentamento em Sônia e ela traz nos olhos, 

na voz e nos gestos um inconformismo com o que lá vivenciou. Ela pega um 

papel em branco e começa a escrever. Segundo ela, a parceria entre a AVS e 

as associações funciona da seguinte forma: o projeto é encaminhado à 

Indústria de bebidas, incluindo necessidades da associação de reciclagem em 

questão, bem como etapas relativas ao acompanhamento, capacitação e 

formação para os integrantes, entre outras atividades. Essas últimas atividades 

ficam a cargo da AVS desenvolver na associação. Sônia diz que até aí 

entendeu e que então perguntou a eles como seria a divisão financeira da 

verba conseguida com o projeto. Boneco aproxima-se e abana a cabeça. Sônia 

anota no papel novamente. Ela escreve e relata que foi informada de que a 

Indústria de bebidas dispõe de cerca de 612 mil reais para destinar ao edital e 

que cada projeto vencedor não pode receber mais que 12% da verba total, ou 

seja, que cada projeto não pode ser superior a cerca de 70 mil reais. Sônia vai 

anotando esses números e anota um ‘20’ e um ‘50’.  

Olhamos para o papel sem entender muito bem e ela explica que foi 

informada que os empreendimentos têm direito a cerca de 20 mil reais, 

enquanto que os outros 50 mil, em caso de enviarem um projeto de 70 mil, 
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ficariam com a AVS para cobrir despesas relativas à elaboração da 

capacitação, despesas relativas à alimentação, deslocamento e salário dos 

‘formadores’ e ‘educadores’ (atenção para os nomes), entre outras despesas 

administrativas.  

Foi impossível esconder a surpresa e a indignação perante a explicação 

de Sônia. Bia diz que não tinha ideia que isso acontecia quando recomendou 

que eles procurassem a AVS para tal parceria, e que também considera 

totalmente injusto que eles recolham uma parte tão grande da verba, a título de 

financiar atividades como as mencionadas. Bia por alguns momentos 

demonstra duvidar da informação, ainda que não explicitamente. Sônia 

reafirma e é complementada por Boneco, que diz que estava presente e que 

realmente foi daquela forma que tudo se passou na reunião. Sônia pega o 

telefone e liga, na nossa frente, para o executivo da indústria de bebidas 

responsável pelo projeto. Na ausência dele, Sônia relata todo o ocorrido, 

exatamente da mesma forma que acabara de nos contar, para a funcionária da 

empresa que atendeu a ligação, pedindo para que o responsável entre em 

contato com ela assim que possível.  

Sugiro à Sônia, então, que ligue para o DMLU e veja com eles alguma 

possibilidade para que os empreendimentos de reciclagem de lixo possam 

concorrer a editais como esse, já que a PMPOA tem convênio com mais de 

uma dezena de galpões espalhados pela cidade de Porto Alegre. Sônia segue 

minha sugestão e um funcionário da prefeitura fica de verificar as 

possibilidades e entrar em contato com ela brevemente. Na ligação, Sônia 

aproveita e também conta integralmente para o trabalhador do DMLU o que se 

passou na AVS.  

Para mim, foi impossível não fazer ligações com o filme de Sérgio 

Bianchi intitulado “Quanto vale ou é por quilo”, o qual mostra, entre outras 

coisas, a comercialização e o tratamento como negócio lucrativo de causas e 

projetos ‘sociais’ e do chamado Terceiro Setor. Mais do que fazer ligações 

teóricas, viver situações que parecem ser semelhantes às do filme em um 

cotidiano de lutas por melhores condições de sobrevivência causa indignação e 

vergonha. 

Boneco nos chama para mostrar uma novidade na parte coberta do 

galpão, na qual estão armazenados os materiais já triados. Ao andarmos atrás 
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dele, ele apanha um saco vazio de salgadinho do chão e perguntamos se 

agora já tem comprador, tendo em vista que aquele tipo de material, o 

‘estralado’, não possuía destino possível de reciclagem e era todo 

encaminhado ao DMLU como rejeito. Boneco comenta que de uns meses para 

cá eles encontraram um comprador e vendem-no a 25 centavos o quilo.  

Ao chegarmos ao local coberto, Boneco se aproxima de uma máquina e 

coloca óculos e um protetor auditivo. Sobe, então, em uma estrutura de 

madeira, liga a máquina, e começa a colocar pedaços de isopor dentro da 

mesma, empurrando os pedaços com uma espécie de pá improvisada de 

madeira. Ao terminar e voltar para conversar conosco, Bia imediatamente lhe 

pergunta sobre o perigo de alguma lesão, tendo em vista o risco de manusear 

a máquina empurrando os pedaços de isopor. Ele fica um pouco tímido, mas 

admite que toma o maior cuidado possível na atividade e que apenas ele faz o 

uso dela, por enquanto, na associação.  

Mas, afinal, qual a finalidade dessa máquina, eu pergunto. Boneco retira, 

então, um saco de sua parte inferior cheio de flocos de isopor. Ele nos explica 

que o isopor era vendido por um preço muito baixo, e Sônia comenta que 

passou a armazenar boa parte daquele isopor que triavam na associação ‘para 

o futuro’, para um momento em que pagassem mais por ele, já que tinha a 

esperança e a certeza que na época não ofereciam um valor justo.  

Eles nos contam que há pouquíssimo tempo, um atravessador veio pedir 

isopor flocado (em flocos) e eles explicaram que não tinham o material e nem 

gente com aquela habilidade no momento. O comprador propôs uma parceria: 

colocaria uma máquina flocadora e uma pessoa para realizar o serviço, e a 

associação daria o espaço, remuneraria a pessoa, e forneceria o material; os 

ganhos seriam então divididos meio a meio. A associação aceitou inicialmente, 

mas Sônia comenta que, após alguns dias, um traficante de drogas da casa de 

passagem ao lado ligou para ela perguntando quando esse novo funcionário 

iria receber, já que ele estava devendo.  

Sônia conta que imediatamente mandou o novo funcionário embora e 

encerrou a parceria com o atravessador. Nesse momento, Boneco não explica 

detalhadamente, mas comenta que teve a ideia de usar uma máquina 

‘dessabugadora de milho’ para transformar em flocos o isopor que chega à 

associação em pedaços. Ou seja, Boneco teve a ideia de adaptar, para o 
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trabalho na ACMDMR e dar conta de um novo desafio, uma máquina com a 

qual agricultores tiram os grãos dos sabugos de milho.  

A máquina funcionou perfeitamente bem para a função e passou a ser 

usada por Boneco. Eles comentam que inicialmente o cliente queria pagar 

apenas um real por quilo do material já flocado, mas que, após negociações, 

conseguiram chegar ao patamar de R$ 2,25: quase dez vezes o valor da 

matéria-prima isopor sem flocar, já que Sônia considerava que 25 centavos era 

muito pouco pelo isopor vendido.  

Eles afirmam que esse cliente faz revestimentos acústicos e ‘pufes’ com 

os flocos e que, por isso, não é todo isopor que pode ser usado: somente os 

que têm maior densidade podem ser flocados e vendidos desta forma. Aqueles 

que já se encontram mais amarelados, amassados, ou com menor densidade, 

não servem para tal finalidade. Sônia reafirma que se conseguissem a verba no 

edital da indústria de bebidas, uma das primeiras coisas que comprariam seria 

uma máquina flocadora ‘de verdade’, mas que ela ainda é muito cara para a 

associação.  

Quando perguntamos do preço, ela nos diz que custa cerca de sete mil 

reais. Comentamos, surpresos, que para uma indústria, o valor não representa 

muito, mas Sônia admite que para eles, é um valor muito difícil de ser ‘juntado’ 

quinzena a quinzena, com tantas coisas acontecendo todos os dias. 

Sônia se afasta de nós e ficamos conversando um pouco com Boneco 

sobre como ele chegou à ideia de usar um dessabugador de milho para realizar 

aquela tarefa. Ele fica tímido e não explica muito, mas responde que, ‘na 

colônia’ (fazendo referência ao interior do Estado do Rio Grande do Sul, em 

cidades com colônias alemãs, das quais ele é descendente), vários agricultores 

têm essas máquinas e elas ficam muitas vezes ociosas e deixadas de lado.  

Enquanto conversamos com Boneco, notamos Sônia ajudando no 

trabalho da triagem do lixo que recém chegava ao galpão em um caminhão da 

PMPOA. Comentamos em particular, eu e Bia, que nunca tínhamos notado 

Sônia ‘pegando no batente’, trabalhando na separação do lixo. 

Antes de irmos embora, Boneco me dá um abraço apertado e começa a 

contar de sua felicidade por ter recebido um cartão postal meu diretamente de 

Portugal e outro da Bia, diretamente da Colômbia. Ele comenta que sempre 

conversa com Sônia sobre nossa atuação junto a eles.  Boneco confidencia 
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que vai fazer Sônia chorar e começa, então, a falar em voz alta, para que ela 

ouvisse, já que ela estava se despedindo de Bia. Ele fala sobre a visita que fiz 

a eles dias antes de embarcar para Portugal e conta que Sônia sempre se 

emociona quando fala disso, e que ela me considera muito por isso.  

Os olhos de Sônia se enchem de lágrimas e ela, com dificuldades, 

relembra da visita que fiz. Ela comenta que nunca ninguém fez coisa parecida 

e que aquilo mostrava muito de mim. Mostrava que não era apenas uma 

relação profissional, mas principalmente de amizade e que eu tinha passado a 

fazer parte da história da própria associação.  

Emocionado, eu explico que pra mim, foi uma coisa que me deu prazer e 

satisfação, quase uma obrigação, já que apenas segui meu sentimento e o 

quanto eles foram, são e serão importantes na minha vida. Explico a eles que o 

galpão também faz parte de minha história e também me transformou como 

pessoa. Deixou-me marcas. Sônia diz que aquela atitude serviu também pra 

mostrar a diferença entre a minha postura e a dos demais profissionais 

acadêmicos com os quais eles tiveram contato: “estamos cansados de ser 

usados por esses professores em seus projetos e pesquisas”. 

 

 

4.5 16 de dezembro de 2008 na ACMDMR – algumas reflexões  
Uma das coisas que me choca é que continua alta a rotatividade. 

Boneco diz que entraram várias pessoas depois daquele cartaz avisando que 

havia vagas e que, só em uma quinzena, 17 dessas novas pessoas saíram. É 

um número muito grande para uma associação que tem como total cerca de 40 

pessoas. É quase metade dos trabalhadores entrando e saindo na primeira 

quinzena de trabalho, uma situação que persiste por muito tempo e que eu já 

tinha vivido com eles desde os primeiros contatos com a associação.  

Sônia fala que “muita gente entra, dá desculpas e sai”. Ela dá exemplo 

de um homem que em um dia de trabalho alegou que tinha que ir ao médico 

porque o joelho doía muito. No dia seguinte, de volta à associação, chegou 

com o pé enfaixado para que ela acreditasse que ele tinha ido a algum hospital, 

sem saber explicar como tinha passado do joelho para o pé. Ela comenta que 

muitas vezes as pessoas não querem trabalhar, mesmo os mais antigos 

membros: “muitas vezes querem apenas seguir seu horário, mas não se 
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envolvem muito, não pegam o trabalho como sendo deles”. Ela bate muito forte 

na questão de que nem todos podem administrar o negócio, pois no seu 

entender, “se todos administram o negócio, quem fica responsável por fazer o 

trabalho, vamos dizer assim, mais físico?”.  

Sobre a questão da confiança, um exemplo fica claro hoje: Boneco conta 

sobre a parceria entre um hospital, a associação e um atravessador. Por que 

isso tem a ver com confiança? Boneco fala que ele estava nesse hospital, onde 

a pessoa responsável pelos resíduos tinha o chamado para recolher uma carga 

de resíduos recicláveis com várias folhas de raios-X utilizadas.  

A funcionária avisou que os raios-X estavam com os respectivos laudos 

e que queriam que a associação separasse as folhas dos laudos das folhas de 

filme. Seria uma permuta: a ACMDMR ajudaria na separação, devolveria os 

filmes para o hospital e ficaria com o papel dos laudos.  

Chegando ao hospital Boneco perguntou quanto o hospital recebia pela 

venda esses raios-X. A mulher respondeu que não sabia, mas que era muito 

pouco dinheiro. Ele se surpreendeu e contou para ela que poderia conseguir 

por volta de dois reais por quilo de filme não contaminado. Ele fala que tinha 

em mente que o preço era próximo de 2,50 reais e que essa diferença seria a 

remuneração do trabalho da associação. Ela lembrou a Boneco que o 

comprador dos filmes precisava ser uma empresa efetivamente registrada e 

regulamentada como destinatária final daquele tipo de material, inclusive 

necessitando de licença ambiental.  

Boneco entrou em contato com um dos atravessadores e negociou um 

preço de 2,50 a 3,00 reais por quilo de filme de raio-X não contaminado. Ele 

explica que o atravessador deve buscar o material no hospital, pagar 2,00 por 

quilo para a funcionária e depois passar na associação para pagar a eles a 

diferença no valor do material. Pura confiança.  

Sônia diz que ele foi ingênuo, fornecendo seu contato no hospital, sua 

fonte, e que na medida em que ele fez isso, não pensou que esse atravessador 

poderia seguir o combinado por uma ou duas semanas e depois fazer um 

acordo diretamente com a funcionária do hospital. Para mim, uma questão de 

confiança depositada por Boneco, ainda que de maneira implícita. Para Sônia, 

uma questão de ingenuidade. 
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 Sônia conta sobre a visita que receberam no fim do ano passado de um 

alemão que fazia peças de teatro. A associação forneceu os resíduos para os 

figurinos da peça, elaborados com materiais recicláveis, e o alemão chamou 

alguns dos integrantes da ACMDMR para serem atores na peça. 

Todos foram ao Teatro São Pedro, o mais chique e famoso de Porto 

Alegre e “isso foi uma maneira de ver o trabalho deles valorizado”, diz Sônia. 

Ela complementa: “essas pessoas têm o estigma de trabalhar com lixo e 

tiveram seu trabalho valorizado de uma maneira interessante. Isso foi muito 

interessante para dar outro significado à visão dessas pessoas sobre o trabalho 

que realizam. Isso foi uma grande coisa que aconteceu”.  

Noto um pouco de perda de paciência de Sônia com a falta de vontade 

de algumas pessoas em fazer um trabalho dedicado. Ela reclama muito de 

Dinda, que está desde o inicio com o grupo e não tem uma dedicação grande. 

Sônia considera que apenas Boneco possui essa dedicação para com o 

trabalho e fala, em tom de brincadeira, que no dia que eles tiverem um galpão 

novo, ela ficará sentada apenas controlando para que as pessoas possam 

fazer um bom trabalho.  

É necessário cuidado para não reduzir o relacionamento entre Sônia e 

Dinda a uma questão meramente produtivista. Dinda demonstra que quando 

faz algo considerado errado por Sônia, o que ela quer é Sônia por perto; quer 

atenção e companhia de Sônia. Falo isso para Sônia e Boneco concorda 

comigo. Dinda já me confidenciou inúmeras vezes que Sônia é como uma mãe 

para ela, sendo também a única pessoa na vida que confia de olhos vendados. 

Conversamos muito sobre o terreno ocupado por eles, englobando toda 

a enrolação que sofrem por parte do poder público para dar a concessão legal 

da área e nunca fornecendo o documento oficial: uma espera que já dura mais 

de oito anos. Sônia pensa que como o Brasil sediará a Copa do Mundo de 

Futebol em 2014, a associação receberá alguma resposta definitiva sobre o 

assunto, tendo em vista que o terreno foi doado ao clube Internacional de Porto 

Alegre. Sônia acha que se Porto Alegre sediar os jogos no estádio do 

Internacional, toda a área com lojas, a própria associação e uma escola de 

samba, será desapropriada para a construção de alguma estrutura para o 

evento futebolístico.  
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O descaso com que o poder público os trata é tão grande que a 

incerteza cada vez se faz mais presente dentro da associação. E esta situação 

não é nova. Eles não sabem o que será feito com o espaço da ACMDMR, se 

vão ficar ali ou serem removidos, se vai haver indenização ou não, se vai ser 

destinada nova área para eles, se haverá a construção de um novo galpão por 

parte da PMPOA, ou não.  

Sônia confessa que às vezes pensa que talvez seria melhor encerrar o 

contrato com a prefeitura e buscarem outras oportunidades, já que o 

relacionamento com a PMPOA é baseado em promessas não cumpridas e 

sempre cercado de incertezas e ‘dores de cabeça’: “falta vontade política, 

sabe?”. 

Sobre a indústria de bebidas, ela diz que foi informada que poderia 

entrar com outra associação parceira para ‘encostar’ o projeto para ter o tal 

registro, mas que ela decidiu não concorrer. Ela me passa impressão de estar 

cansada e sem paciência para certas coisas, talvez muito por sua situação 

pessoal delicada com a saúde de seu marido. 

Ela comenta comigo que tem vontade de fazer um mestrado ou um 

doutorado. Admite querer dar passos nessa carreira, pois hoje já tem 

experiência se sente preparada. Ela mostra muita vontade de compartilhar 

suas histórias e experiências antes de morrer e vê na profissão acadêmica uma 

boa oportunidade para isso.  

O dinheiro não parece estar em primeiro lugar, nem para Sônia nem 

para os demais membros da associação. A acumulação financeira não é um 

objetivo final. Há uma visível preocupação para que todos da associação 

consigam tomar as rédeas das próprias vidas, sendo um pouco mais 

independentes e superando problemas que muitas vezes se relacionam à 

drogadição e à violência doméstica.  

Portanto, as relações na Associação da Padre Cacique não são 

pautadas pelo ter  nem possuem objetivo apenas comercial, financeiro. Mesmo 

por parte da coordenação, há uma preocupação com as pessoas que ali estão 

e com suas histórias de vida, o que vai de encontro aos pressupostos utilitários 

da lógica capitalista. 

Há lutas por melhores condições de vida e trabalho na associação, 

marcadas por laços afetivos e por uma cumplicidade que faz com que as 
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relações não possam ser separadas como apenas pessoais ou profissionais. 

As questões se estendem para além de fazer o trabalho da maneira mais certa 

ou errada, de modo mais ou menos produtivo, passando por outros predicados 

tais como a autoestima, a amizade e a autoconfiança, diferentes daqueles 

relacionados à performance administrativa, ou seja, o lucro financeiro.  

O pessoal e o profissional se misturam, fazendo com que todas as 

dimensões relacionais impactem de maneira decisiva a confiança existente nas 

relações estabelecidas entre os membros da associação. Não é apenas o 

desempenho que importa, mas tudo aquilo que se desvenda, constrói, 

desconstrói e deixa marcas no convívio diário.  
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CAPÍTULO 5. CARTOGRAFANDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM 
PORTUGAL 
 

 

De alguns anos pra cá, como mencionado desde a introdução deste 

trabalho, tem se falado (Amaro, 2005; Amaro e Madelino, 2006; Cunha, 2005; 

Governo dos Açores, 2005; 2007) em Economia Solidária em Portugal, e não 

mais apenas em Economia Social, ainda que este último conceito esteja 

presente na Constituição da República Portuguesa. 

Em consonância com os objetivos deste trabalho, mostrava-se 

necessário, após a cartografia realizada em Porto Alegre, no Brasil, viver  a 

Economia Solidária em território português. Mas por onde começar? Que 

organizações contatar? 

Comecei a reparar que existiam, também em grandes cidades 

portuguesas, enormes quantidades de resíduos sólidos recicláveis pelas ruas. 

A diferença para o Brasil era que enquanto em Portugal eu jamais tivesse 

reparado algum catador realizando a recolha, no Brasil várias pessoas 

sobreviviam justamente a partir da recolha e venda desses materiais. 

Tentei buscar, primeiramente, associações e cooperativas de catadores 

de materiais recicláveis em Portugal. Será que eles existiriam também no país 

ibérico, assim como no Brasil, Argentina, Colômbia, Índia e Egito? Realizei uma 

investigação que está, em parte, publicada em um capítulo de livro, em inglês 

(Valentim, 2009a).  

Participei de um encontro sobre a temática dos resíduos sólidos e 

reciclagem em Óbidos, Portugal, durante o ano de 2008. Na oportunidade, tive 

a chance de conversar com representantes de diversas organizações ligadas 

ao setor, tais como a Associação Portuguesa para o Ambiente (APA) e 

Sociedade Ponto Verde (SPV). 

Foi possível entender que, em Portugal, qualquer pessoa precisa ter, 

para realizar transações comerciais com os resíduos descritos acima, uma 

organização legalmente institucionalizada e certificada pela SPV, entidade 

composta por diversos atores públicos e privados, responsável por diversas 

políticas ligadas ao tratamento dos resíduos e reciclagem em Portugal. 
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Não seria exagero afirmar que a SPV é uma das organizações mais 

importantes quando o assunto é lixo e/ou reciclagem nesse país ibérico. Ela 

realiza campanhas nos mais diversos meios de comunicação, estimulando a 

reciclagem, e é a SPV que determina, por meio de suas políticas, que tipos de 

materiais são considerados recicláveis e quais devem ser enviados diretamente 

para os aterros sanitários. 

Pude perceber que os resíduos devem ser recolhidos única e 

exclusivamente por empresas enquadradas dentro dos moldes e parâmetros 

de certificação estabelecidos pela SPV, ou seja, suas parceiras, que podem ou 

não ser as câmaras municipais. Vale lembrar que a SPV recebe taxas de todas 

aquelas organizações cujas atividades produzam resíduos. 

Os resíduos sólidos, após coletados, são direcionados a empresas de 

tratamento e reciclagem também acreditadas pela SPV de acordo com cada 

região geográfica. Devido a todas essas restrições relacionadas principalmente 

a interesses econômicos, a busca por catadores em Portugal não encontrou 

trabalhadores individuais autônomos realizando tal tarefa nem, muito menos, 

alguma associação ou cooperativa.  

Se uma pessoa ou grupo decidir recolher caixas de papelão nas ruas 

para reciclá-las e/ou comercializá-las, estará cometendo uma ação ilegal e 

sujeita a punições previstas nas legislações reguladoras. 

Não tendo encontrado associações de trabalhadores dedicados à 

temática do lixo em Portugal Continental (Valentim, 2009a), comecei a buscar, 

em publicações acadêmicas sobre a temática da Economia Solidária, exemplos 

de organizações em solo português dedicadas ao tema.  

Causou-me surpresa, primeiramente, a pouca quantidade de textos 

acadêmicos dedicados à ES tal como ela acontece em Portugal. Para além 

disso, foi grande a dificuldade de encontrar exemplos de organizações 

pertencentes à Economia Solidária em Portugal, mesmo nessas poucas 

publicações acadêmicas sobre o tema (Amaro, 2005; Cunha, 2005; Amaro e 

Madelino, 2006). Dito de outra maneira, estas publicações estão mais 

dedicadas a teorizar sobre uma versão portuguesa da Economia Solidária do 

que discorrer a respeito de experiências concretas levadas a cabo por 

associações e/ou cooperativas em Portugal. 
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As demais publicações portuguesas a respeito da ES apontam para uma 

presença maior da ES portuguesa em territórios insulares (Arquipélago dos 

Açores e, em menor grau, da Madeira), do que no continente em si. 

Durante buscas realizadas em bibliotecas, bases de dados, revistas 

acadêmicas, bem como em motores de busca na internet, tais como o Google 

e o Google acadêmico, evidenciei a escassa quantidade de publicações 

relativas à ES no arquipélago Açoriano. As poucas encontradas (Amaro, 2005; 

Cunha, 2005 Amaro e Madelino, 2006) mostraram caráter descritivo/informativo 

sobre eventos relacionados ao tema, mas não localizei investigações 

acadêmicas aprofundadas sobre o fenômeno da Economia Solidária na 

localidade. 

Amaro (2005) considera que a ES se desenvolveu na Região Autônoma 

dos Açores, desde a década de 1990, a partir de problemáticas centradas nos 

mais desfavorecidos, nos portadores de deficiências mentais e nos repatriados.  

A ES, na acepção do poder público local, gera centenas de empregos no 

arquipélago dos Açores (Governo dos Açores, 2005) e é alvo de políticas 

públicas específicas (Governo dos Açores, 2007). Entretanto, Cunha (2005: 13) 

deixa claro que uma das orientações das políticas públicas de ES nos Açores é 

a criação de empresas de inserção, incubadas essencialmente por instituições 

particulares de solidariedade social (IPSS), destinadas principalmente à 

integração de pessoas em grave situação de exclusão. 

Seria a Economia Solidária um espaço temporário para inserção de 

pessoas no mercado de trabalho ‘tradicional’ heterogestionário? Como 

mencionei, não consegui localizar sequer um contato de associações e/ou 

cooperativas, ou mesmo investigações aprofundadas sobre alguma 

organização específica de ES em Portugal, nem mesmo nos Açores.  

Com poucas informações sobre o tema e em busca de pistas a respeito 

das experiências de ES, empreendi uma pesquisa documental (Valentim, 

2009b) para entender como a Economia Solidária era retratada pela mídia 

Açoriana. Com o intuito de investigar as construções e representações 

midiáticas da Economia Solidária no Diário dos Açores, analisei matérias 

jornalísticas relacionadas ao tema. O processo de seleção de notícias foi 

realizado mediante buscas no arquivo eletrônico do referido jornal a partir de 
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palavras e expressões-chave que nos fornecessem indicações a respeito de 

como a temática é tratada. 

No total, a pesquisa foi realizada com treze termos chave, já que além 

de ‘Economia Solidária’ foram também incluídas: associativismo, autogestão, 

comércio justo, consumo solidário, cooperativismo, economia do trabalho, 

economia popular, economia social, socioEconomia Solidária, finanças 

solidárias, moeda social e empreendimentos econômicos solidários. 

Resumidamente, pude perceber que, nas notícias publicadas em 2008 

pelo mais antigo jornal periódico Açoriano, as organizações de Economia 

Solidária são nomeadas como empresas. Isto pode ser entendido como um 

dispositivo de subjetivação. Não obstante, as relações estabelecidas entre ES 

e empreendedorismo, bem como uma ‘economia social de mercado’, também 

podem ser entendidas como dispositivos semelhantes, tendo em vista que 

todos atuam no sentido da reprodução e assimilação dos valores subjacentes à 

ordem capitalista vigente e atualmente dominante.  

Ainda mais intrigante foi perceber como em nenhuma das matérias foi 

possível encontrar as vozes de membros efetivos de organizações de 

Economia Solidária, de Economia Social, de cooperativas e/ou de associações.  

Dito de outro modo, no escopo da análise desenvolvida, o Diário dos 

Açores deu voz apenas a pessoas consideradas ‘especialistas’ em suas áreas 

de atuação: professores universitários, investigadores, políticos de carreira, 

presidentes de associações, responsáveis por projetos, entre outros. Mas, em 

nenhum momento, encontrou-se expressa a voz dos participantes dos projetos 

realizados, investigações conduzidas, ou daqueles diretamente interessados 

nas políticas públicas em questão, como os integrantes de organizações de 

Economia Solidária.   

Se o leitor desejasse, durante todo o ano de 2008, encontrar apenas 

uma  organização que fosse tratada como exemplo da Economia Solidária, ele 

encerraria o ano sem a possibilidade de identificá-la nas matérias veiculadas 

pelo Diário dos Açores. Ademais, se buscasse entender no que consiste essa 

outra economia, provavelmente também não encontraria respostas 

satisfatórias. 

Tentei, de abril de 2008 a dezembro de 2009, agendar um encontro com 

o referido professor Roque Amaro, o qual foi desmarcado em três diferentes 
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momentos. Entrei em contato, também, com a Universidade dos Açores (UAC) 

em busca de algum professor dedicado ao tema. Maurício Borba, membro do 

Centro de Estudos Sociais da UAC, respondeu-me por email e chegamos a 

trocar mais de dez mensagens.  

Em uma dessas mensagens eletrônicas o referido professor me disse 

que não haviam pessoas dedicadas à temática da ES na UAC, mas que eu 

poderia obter maiores informações junto ao Instituto de Acção Social do 

Governo dos Açores, na pessoa de Marlon Bastos. Ele disse também, em outra 

mensagem, que já havia trabalhado com a ES na Ilha de São Miguel, mas que 

“a moderna Economia Solidária em Portugal é uma iniciativa de cima. Isto é, 

iniciativa do Estado”. 

Fiquei ainda mais intrigado e certo de que fazia toda diferença para mim, 

devido aos objetivos deste trabalho, encontrar publicações dedicadas à 

investigação de alguma organização específica, algum ‘exemplo vivo’ da 

Economia Solidária nos Açores. E não apenas isso. Realizando um estudo 

dedicado à confiança nas relações entre os membros de associações e 

cooperativas de ES, era urgente viver a Economia Solidária em Portugal .  

José Maria Carvalho Ferreira (Zé Maria), meu orientador, confessou que 

não tinha nenhum conhecimento a respeito de organizações deste tipo em 

Portugal Continental, mas sinalizou positivamente diante do meu 

questionamento sobre a possibilidade de encontrar alguma na Ilha de São 

Miguel. Ele passou-me o contato da Associação Marítima Açoreana como um 

possível local de visitação na ilha. 

Com a impossibilidade de encontrar indicações a respeito de exemplos 

vivos de associações e cooperativas de Economia Solidária em Portugal 

continental, e me vendo no estágio narrado da investigação, decidi então, em 

fevereiro de 2009, que me mudaria para os Açores após conversas com 

Maurício Borba por email e com meu orientador e amigo, Zé Maria. 

Exatamente uma semana antes de embarcar para a ilha consegui ser 

recebido por Rogério Roque Amaro em sua sala no ISCTE, em Lisboa. 

Conversamos por cerca de 40 minutos. Ele me explicou um pouco sobre o que 

entende a respeito da ES tal como ela acontece em Portugal, falando 

especificamente dos Açores. Ele me contou sobre dois exemplos de 

organizações de Economia Solidária na ilha, as quais eu poderia visitar, já que 
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estava de mudança para a localidade: a Cooperativa Regional de Economia 

Solidária dos Açores (Cresaçor), dedicada segundo a diversas atividades e 

com ‘diversas valências’ e a Celeiro da Terra, dedicada à produção de 

alimentos.  

Rogério mencionou que eu também deveria procurar Jaime Malta, 

diretor do Instituto de Acção Social na Região Autônoma e um dos maiores 

envolvidos na temática desde sua ‘criação’. Quando Rogério falou em ‘criação’, 

imediatamente lembrei-me do email trocado com Maurício Borba. Seria a ES 

Açoriana, então, realmente, um movimento ‘criado’ a partir da iniciativa estatal 

e não a partir da mobilização coletiva de pessoas? 

Com as indicações de Rogério, Maurício e Zé, estabeleci uma parceria 

com a UAC no âmbito de um projeto de pesquisa e mudei-me para a Ilha de 

São Miguel, na Região Autônoma dos Açores, em abril de 2009, sem nunca 

antes ter estado por lá. 

 

 

5.1 Chegada ao aeroporto de Ponta Delgada e loja da Cresaçor 
Em 26 de abril de 2009 pouso no aeroporto João Paulo II, na ilha de São 

Miguel, arquipélago Açoriano, por volta das 9h30 da manhã. Após recolher a 

bagagem, visualizo a loja de Economia Solidária no aeroporto. Não é difícil 

encontrá-la, já que são poucas as lojas e todas se localizam no primeiro piso. A 

fachada da loja menciona o nome Economia Solidária, além de aventura e 

turismo. É possível ver também que a loja pertence à Cresaçor, Cooperativa 

Regional de Economia Solidária dos Açores. Na vitrine exterior, é possível 

reparar em produtos dos mais diversos, como porcelanas pintadas à mão, 

licores, biscoitos. Resolvo entrar e conversar com a atendente que, muito 

simpática, fala comigo devagar. O sotaque Açoriano é muito diferente daquele 

de Lisboa. 

Além de produtos, a loja oferece também turismo de aventura e começo 

a pedir explicações a partir desse ponto, mencionando que sou brasileiro e 

conheço a Economia Solidária a partir das experiências brasileiras. Ela logo me 

mostra algumas blusas femininas feitas por cooperativas no Brasil e diz que na 

Ilha de São Miguel acontece a mesma coisa, tendo as associações de 

costureiras desempenhando o mesmo trabalho que existe no Brasil. Ela me 
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entrega um folheto e explica que só mesmo o escritório pode me dar maiores 

detalhes sobre a parte do turismo de aventura, a qual confessa não conhecer. 

Pergunto então se a loja do aeroporto fica aberta direto, e ela diz que 

sim, das 7h30 às 21h, todos os dias, inclusive domingos e feriados. Ela fala 

que tem muitos produtos de associados, incluindo vários feitos à mão. 

Pergunto se ela faz parte de alguma das associações e ela diz que não, que é 

apenas uma funcionária e que se chama Andressa. De acordo com ela, as 

pessoas que visitam a loja não conhecem sobre Economia Solidária, “não 

estão muito informados disso ainda”, e muitos chegam lá e nem sequer olham 

para o nome da loja. O desconhecimento sobre a Economia Solidária e sobre a 

origem dos produtos aparece como um ponto interessante. 

Ela prossegue e fala que a loja não tem apenas produtos de Economia 

Solidária, senão não sobreviveria. Mostro minha surpresa e ela explica que 

quem vem de fora da ilha pode apreciar, mas que quem mora ali não conhece 

e não se interessa muito. Ela fala que o chá é um dos itens que mais vendem, 

e que os produtos que não são de ES acabam por compensar financeiramente 

os demais, equilibrando as contas da loja.  

A competição com produtos de empresas heterogestionárias aparece 

com forte presença e enseja reflexões relacionadas ao próprio contexto da loja. 

Uma loja de uma cooperativa de Economia Solidária (Cresaçor) que, 

supostamente em nome de sua sustentabilidade financeira, também vende 

produtos que em nada se relacionam aos valores de uma economia 

teoricamente baseada em outros valores, diferentes daqueles hoje dominantes. 

De acordo com Andressa, os biscoitos, as compotas, os licores e os 

artigos pintados à mão são da Economia Solidária, mas não se poderia vender 

só isso porque “as pessoas não dão valor”. Diz também que já aconteceram 

casos em que as pessoas compraram produtos por serem da Economia 

Solidária, mas que geralmente isso ocorre com pessoas de fora dos Açores. 

Ela reforça que os residentes locais não têm essa noção e “vivem muito de 

superfície”, fazendo menção a uma vida de aparências, superficial. 

Pergunto se os produtos de Economia Solidária que são vendidos ali são 

mais caros ou mais baratos que os similares produzidos por organizações que 

não são consideradas como de ES e Andressa me diz que “depende”, antes de 

circular comigo pela loja me apontando os preços de alguns dos produtos 
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vendidos. Ela me explica que muitos dos produtos de ES que ali são vendidos 

também são comercializados em supermercados tais como o Modelo, ou seja, 

no mercado de distribuição ‘tradicional’. 

Andressa fala que na loja da Cresaçor estes produtos acabam por ser 

mais baratos, mas não sabe dizer o motivo, embora arrisque que é porque os 

mercados botam o preço que desejam. Ela pensa que as organizações 

precisam penetrar na rede de distribuição ‘tradicional’ e ter seus produtos 

vendidos “em todo o lado”, já que se vendessem em um só lugar não teria 

como conseguir condições para sobreviver: “as coisas estão puxadas e as 

pessoas têm que se virar de qualquer forma”, referindo-se à situação 

econômica na ilha. 

Uma interessante observação feita por Andressa a respeito dos produtos 

de ES vendidos ali na ilha de São Miguel é que eles não são itens de primeira 

necessidade, “que se tem que ter”, mas coisas que se tem que experimentar. 

São produtos que as pessoas “passam pela loja e muitas vezes nem olham... 

uma coisa que se precisa, tás a ver?”.  

Outra questão interessante é que a ilha Açoriana não é um destino de 

compras, ou seja, os turistas compram apenas o que acham que devem, mas 

não se dirigem a ilha pensando em fazer compras, o que traria um impacto 

direto nessa questão da comercialização de produtos. Ela me mostra na 

parede da loja uma tábua de vidro com o nome das participantes da Cresaçor, 

mas explica que algumas daquelas não fazem mais parte da cooperativa, 

enquanto que outras já se integraram.  

Saindo da loja, dirijo-me à Residência Universitária das Laranjeiras, na 

qual residirei durante os próximos meses. Às 11 horas da manhã eu já estava 

no quarto. Não existem ônibus do aeroporto para o centro, segundo me 

informo. O táxi custa dez euros e acho o valor muito caro, pois a distância é 

curta. Não há taxímetro e o motorista cobra ‘de boca’.  

Por volta do meio dia saio para almoçar e andar por toda a cidade a pé. 

Levo cerca de quarenta e cinco minutos até as Portas do Mar, uma espécie de 

complexo de bares, restaurantes e algumas lojas ‘de grife’, bem ao lado da 

Marina e parte integrante da área do Terminal Marítimo de Ponta Delgada. No 

caminho passo por ruas praticamente vazias e penso que isso se deve ao fato 



218 

 

de ser um domingo e, mais, um domingo logo após um feriado nacional, como 

o 25 de abril em Portugal.  

É interessante notar que bem ao lado das Portas do Mar e, 

consequentemente, de frente para um grande hotel, existe uma piscina pública 

construída sobre as rochas, utilizando a água do mar como piscina, e com 

banheiros e espreguiçadeiras numa área de cimento, ao custo de um euro de 

entrada por dia. Bem ao lado, lojas de perfumes importados e lanchonetes, 

além da ‘Loja dos Açores’, que conta com alguns produtos de Economia 

Solidária, ainda que isso não esteja escrito em nenhum lugar e eu só descubra 

ao circular pelas mercadorias expostas. 

 

 

5.2 Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores  
Tenho encontro marcado em 28 de abril às 9h30 com Maurício Borba, 

professor da UAC. Maurício diz que é um dos precursores da Economia Social 

nos Açores, “sem falsa modéstia e sem arrogância”. Em seu discurso, ele 

alterna os termos ‘Economia Social’ e ‘Economia Solidária’ como se fossem 

sinônimos, e diz que um grande motivador da temática na ilha foi o fato de que 

as pessoas (alvo das políticas públicas de inserção social), mesmo após a 

formação profissional, não tinham como se encaixar no mercado de trabalho, 

pois ninguém as queria, e “se não tem trabalho, inventa-se”. 

Maurício me pergunta o porquê de ter escolhido realizar a pesquisa no 

arquipélago Açoriano, e explico-lhe então um pouco da minha trajetória e das 

motivações de querer entender melhor o que se passa quando se fala em 

Economia Solidária nos Açores. Ele afirma que nota a ocorrência de uma série 

de spin-outs, ou seja, diversas associações se formando a partir de 

associações existentes.  

Durante nossas conversas por email, como já salientado neste capítulo, 

Maurício sempre destacou que considerava a Economia Solidária nos Açores 

como “uma iniciativa de cima”, ou seja, um fenômeno criado por iniciativa do 

Estado, e não a partir da mobilização coletiva de trabalhadores. 

Agora, frente a frente, Maurício diz que a ES nos Açores surgiu como um 

movimento a partir da mobilização coletiva, e que a criação das legislações 

estatais a respeito ocorreu a partir do que já existia no campo. Mais intrigante 
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ainda é ouvir Maurício afirmar que ele foi o precursor da ES nos Açores em 

grande medida quando trabalhou no Instituto de Ação Social (IAS), e que Jaime 

Malta era seu braço direito. 

Sinto-me intrigado: como pode ser a Economia Solidária nos Açores 

uma “iniciativa de cima”, iniciada pelo poder público, cujo precursor seria ele e, 

ao mesmo tempo, ter surgido a partir da mobilização coletiva? 

Ele aponta que quando trabalhou no IAS, há cerca de 16 anos, existia 

apenas uma cooperativa na ilha de São Miguel, da qual ele não recorda o 

nome. Ele conta que essa cooperativa se localizava na Lagoa e foi criada a 

partir da mobilização coletiva de mulheres articuladas por uma assistente social 

que depois se elegeu deputada, Letícia Moura. A cooperativa era constituída 

por mulheres surdas que faziam biscoitos e bolos como forma de 

sobrevivência.   

Maurício comenta que não se recorda do nome dessa organização, mas 

que foi a primeira cooperativa da ilha e que surgiu antes de sua atuação no 

IAS, período no qual, juntamente com Jaime Malta, ‘criou’ várias cooperativas.  

Maurício dá o exemplo da Kairós, cooperativa que surgiu como uma 

incubadora de iniciativas de Economia Solidária e da qual ele foi um dos 

fundadores, junto com outras onze pessoas, dentre as quais nenhuma era 

efetivamente trabalhadora. Uma iniciativa “de cima”, portanto. 

Essa informação reforça o que ele tinha afirmado por email, sobre a ES 

ser tratada como representante de iniciativas criadas a partir de cima e, ao 

mesmo tempo, aponta para o fato de que podem existir outras associações e 

cooperativas, surgidas a partir da mobilização coletiva, que talvez não sejam 

reconhecidas pelo poder público como ES, mas estejam apoiadas nos valores 

dessa outra economia. Como encontrar essa cooperativa de nome 

desconhecido? 

 

5.3 Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores 
Em 5 de Maio de 2009 vou ao Centro conversar com Carlos Faias, 

suposto conhecedor da ES Açoriana. Entretanto, ao chegar, sou informado de 

que o mesmo não está mais trabalhando lá. A moça que me recebe indica para 

que eu converse com Leandro Souza, atual coordenador, para obter mais 

informações, tendo em vista que não sabe me informar exatamente sobre 
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como anda a relação com a Economia Solidária. Como ele não está, me indica 

outro rapaz. 

Ele me pergunta o que me leva lá e o que eu desejo saber. Explico 

primeiramente o que estou fazendo e falo que quando se conversa sobre ES 

em Portugal, é sempre mencionada a região dos Açores. João diz que Carlos 

Faias seria uma pessoa indicada porque trabalhou na Cresaçor. Mais uma vez 

noto que tudo que se fala de ES nos Açores parece estar ligado à Cresaçor, à 

pessoa de Roque Amaro e ao IAS, todos interligados. 

Pergunto se hoje há alguma relação entre o Centro e a ES, e ele diz que 

a atuação deles é muito mais voltada para microempresários que querem abrir 

empresas, inclusive tendo um protocolo de microcrédito com o Banco privado 

Millenium BCP, ou seja, nada relacionado à ES, apenas à criação de empresas 

privadas. Não há nenhuma espécie de busca de projeto baseado em valores 

diferentes dos capitalistas, mas apenas de que as pessoas consigam arrumar 

trabalhos (empregos) por conta própria, ao invés de buscarem empregos em 

organizações públicas e/ou privadas. 

João comenta que a UAC tem uma disciplina de Empreendedorismo, 

lecionada nos cursos de Economia e de Gestão, e também oferecida para os 

alunos de Serviço Social. Pergunto se há alguma relação com a ES nessa 

cadeira e a sua resposta traz dados interessantes para refletir: “a única parte 

[que tem a ver com a ES] é o capitulo que botamos sobre Responsabilidade 

Social”. Em seu entendimento, então, a Economia Solidária está ligada à 

Responsabilidade Social. 

Leandro Souza chega e entra na sala. Ele fala que conhece Roque 

Amaro e pergunta se vou estar no Congresso de Economia Solidária daqui a 

dois dias, o que respondo positivamente. Leandro pergunta se conheço 

Jussara, da Cresaçor, e Janaína Lordes, da Associação do Centro de Estudos 

em Economia Solidária dos Açores (ACEESA). Respondo que conheço a 

Janaína e que ela me convidou para participar do referido congresso. Leandro 

diz: “Jussara Altiva está a frente da Cresaçor, que é a organização que temos 

cá nos Açores que mais trabalha com ES, juntamente com as políticas 

desenvolvidas pelo Governo Regional”.  

Ele explica que é através da Cresaçor que ocorre a inserção de 

determinadas pessoas, desempregadas há muito tempo, no mercado de 
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trabalho, o que me faz sentir que a Economia Solidária talvez possa ser 

compreendida como algo de caráter temporário na concepção do Governo 

Açoriano. “A Cresaçor é uma cooperativa de solidariedade social, 

extremamente operada pelo Governo Regional. O governo faz a política e a 

Cresaçor executa-a. A Jussara é uma pessoa simpaticíssima”.  

Leandro comenta que, em sua visão, a questão da ES é extremamente 

recente nos Açores. Ele considera que na ilha não existem os problemas 

enfrentados no Brasil e fala do microcrédito e do empreendedorismo como 

possibilidades de redução do desemprego, considerando que “que cada vez 

mais temos que criar nosso próprio emprego”.  

Agradeço por me receberem de portas abertas e Leandro diz que se eu 

precisar de informações estará sempre à disposição e que se eu precisar de 

espaço/infraestrutura de trabalho enquanto fizer a pesquisa na ilha, que posso 

usar o computador e a internet do Centro de Empreendedorismo da UAC. Nos 

despedimos e ficamos de conversar mais durante o referido congresso. 

 

 

5.4 II Congresso de Economia Solidária dos Açores 
Durante o II Congresso de Economia Solidária dos Açores (a primeira 

edição ocorreu em 2005), a organização do evento convidou os representantes 

de diversas organizações consideradas por ela como de ES para expor suas 

experiências para os participantes. 

Profissionais acadêmicos de diversas universidades e localidades, bem 

como membros do Governo Regional dos Açores, também realizaram 

apresentações nos dias 7 e 8 de maio de 2009. Dentre as organizações 

presentes, destaco a Servelar, a Cresaçor e a Cooperativa Celeiro da Terra. 

Honorato Cordeiro, da Cooperativa  Celeiro da Terra se intitula 

secretário da direção da cooperativa, para além de técnico de serviço social em 

uma escola, e chega para a apresentação de terno, vestido como um executivo 

de qualquer multinacional estaria em um evento semelhante. Ele conta que a 

cooperativa surgiu em 1998 no âmbito do projeto Valorizar, como uma 

cooperativa de solidariedade social. Promovido pelo Centro Social e Paroquial 

da Ribeira Quente (a cooperativa se localiza no concelho da povoação), 

Honorato afirma que havia, quando desse surgimento, a “necessidade de 
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implementar o projeto Valorizar contra a pobreza”, com o intuito de “integrar 

grupos desfavorecidos”. 

Hoje, de acordo com ele, a cooperativa conta com 95 associados, mas já 

formou entre 1997 e 2007, 190 formandos pelo IAS. De acordo com sua 

explicação, a organização possui uma coordenadora, cinco funcionários na 

cozinha, cinco funcionários no artesanato, um funcionário em um quiosque na 

Vila da Povoação e um funcionário em uma loja de artesanato nas Furnas, para 

além de um funcionário na distribuição e um na administração. Me chama 

muita atenção o termo que ele usa para fazer menção aos trabalhadores: 

“funcionários”. Isso me desperta uma dúvida: afinal, quem são funcionários 

contratados e quem são associados? Quem contrata os funcionários se não 

são associados? Como é a administração da cooperativa? 

Durante a apresentação de Honorato, ele foca muito em números de 

produção, de capacidade produtiva, de turnos, de matérias-primas consumidas, 

entre outros. Entretanto, não é possível notar informações relativas ao que a 

cooperativa representa para as pessoas que nela trabalham, por exemplo. Não 

consigo perceber a diferença entre a apresentação desta cooperativa e uma 

apresentação de qualquer empresa capitalista contemporânea, já que o que 

vejo são slides que tratam apenas da produção, do marketing, das vendas, 

entre outros, ou seja, instrumentos de gestão, análise e apresentação de uma 

organização, importados da gestão da administração privada voltada 

exclusivamente para o lucro. 

Honorato menciona que a Celeiro da Terra tem como objetivos 

“aumentar postos de trabalho, empregar mais pessoas”, além de ampliar a 

sede, a produção e a rede comercial. Ele afirma que pretendem caminhar na 

direção da autonomia financeira, sem esquecer a componente solidária do 

projeto. Mais uma vez me chama atenção o discurso do representante da 

cooperativa: “sem esquecer a componente solidária do projeto”, ou seja, a 

solidariedade é tratada meramente como um componente do projeto. 

Ricardo Teixeira, da Servelar , também chega para a apresentação de 

terno, e fala que a organização foi criada na Ilha da Madeira em 2006, como 

uma empresa de inserção, e se dedica a serviços de limpeza e jardinagem, 

mas não menciona como a empresa foi criada nem de quem foi a iniciativa. Ele 

afirma que dentre os colaboradores, todos participam ativamente, e que os 
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associados participam nas assembléias periódicas da empresa. Destaca que 

os objetivos da empresa são os de criação de empregos e de financiamento e 

sustentabilidade dela própria. 

Ricardo explica também que os trabalhadores passam por uma 

formação que dura 6 meses mas que, nessa formação, não estão incluídos 

conteúdos relativos ao cooperativismo. Ele comenta que os contratos de 

trabalho na empresa são de 24 meses, e que têm seus direitos trabalhistas 

respeitados, além da possibilidade de receberem um prêmio por desempenho, 

a partir de avaliações mensais sobre a produtividade, relacionamento com 

clientes e com colegas e chefias. Pra mim fica claro que as relações de 

trabalho presentes dentro desta empresa dificilmente se enquadram no que 

consideramos como Economia Solidária no Brasil. 

Com relação à administração da empresa, Ricardo conta que existe um 

sociólogo que é contratado como um prestador de serviços mediante contrato, 

para além de uma coordenadora (também contratada) e sete colaboradores, 

com escolaridade média de 4ª classe e idade média de 35 a 40 anos. Vale 

ressaltar que estes últimos sete são aqueles que efetivamente fazem a 

empresa andar. 

Ricardo cita que o faturamento da empresa foi de aproximadamente 35 

mil euros em 2009 e comenta que alguns dos colaboradores saem da empresa 

para o mercado de trabalho, mas ele não explica os motivos que levam a isso. 

Se pensamos que a Servelar é uma empresa de inserção, este é mesmo um 

de seus objetivos, ou seja, inserir pessoas no mercado de trabalho já existente, 

além de ser uma entidade sem fins lucrativos. 

Quando discorre acerca das perspectivas futuras da empresa, Ricardo 

fala dos futuros investimentos a serem realizados, principalmente financeiros, 

mas em momento algum menciona algum tipo de investimento ou plano futuro 

relacionado às pessoas que fazem parte da organização. 

De acordo com a apresentação, a Servelar possui parceria estabelecida 

com o Instituto de Emprego da Região Autônoma da Madeira (IP-RAM). Ele 

termina a apresentação colocando um vídeo institucional, que em muito lembra 

os vídeos institucionais de grandes empresas privadas, tratando apenas do 

que  a empresa faz, e não se preocupando em nenhum momento com o como  

esta empresa realiza suas tarefas, como ela organiza suas tarefas, o que isso 



224 

 

representa para as pessoas, o que isso se difere de qualquer outra empresa 

privada, nada disso. No fim do vídeo, exibem três entrevistas:  

a) uma entrevista com um colaborador da empresa de cerca de 40 anos 

de idade, que em seu discurso trata o trabalho como uma responsabilidade, e o 

bom trabalhador como aquele que chega na hora, não falta e é disciplinado;  

b) uma entrevista com uma colaboradora de 37 anos de idade que fala 

que está feliz por estar trabalhando com telefone celular e que sua vida está 

cinco estrelas, agradecendo muito;  

c) uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de São 

Vicente, o equivalente ao nosso prefeito, que diz que “esta empresa é parceira 

do município para criar empregos, para que as pessoas possam viver com seu 

próprio trabalho”. 

Jussara Altiva, da Cresaçor,  se intitula Secretária Geral da organização 

e intitula sua apresentação “A Cresaçor como pilar da Economia Solidária nos 

Açores”. Isso é muito interessante e representa não apenas um título, mas a 

maneira como o próprio termo de ES passou a ser usado na região autônoma. 

 Jussara comenta que a Cresaçor surgiu em 1999 como uma cooperativa 

de empresas de inserção, inicialmente duas: Aurora Social e Kairós, em uma 

luta contra a pobreza e a exclusão social. Em 2000, a Cresaçor passou a ser 

considerada uma cooperativa de solidariedade social, mas Jussara não 

comenta sobre quem criou essa “cooperativa guarda-chuva”. 

 Hoje, um dos objetivos da Cresaçor é o de apoiar a criação e a 

sustentabilidade de microempresas de inserção social, e conta com 26 

colaboradores das áreas técnica e administrativa, quatro dedicados à 

restauração, três às vendas e dois estagiários em Turismo. Jussara considera 

que a equipe tem uma dimensão significativa e que a mesma está em 

crescimento. Jussara cita, também, que a Cresaçor atua na área da 

Responsabilidade Social e em indicadores ligados à eficiência e à qualidade, a 

partir do qual criaram inclusive um gabinete promotor da qualidade na 

Economia Solidária (é importante ressaltar que Jussara se refere à qualidade 

dos produtos comercializados por cooperativas participantes da Cresaçor). 

 Na área da formação, a Cresaçor atua no sentido do desenvolvimento 

de competências para empreendedores sociais, para a procura de emprego, 

misturando o empreendedorismo com a questão da responsabilidade social, e 
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utilizando isso como instrumento para a inserção das pessoas dentro do 

mercado de trabalho “tradicional”. Nesse sentido, aparece mais um indício do 

tratamento da Economia Solidária como algo temporário, destinado a (re)inserir 

as pessoas em empregos, no mercado ‘tradicional’ de trabalho, como trabalhos 

de passagem. 

 Jussara fala que hoje a Cresaçor conta com 21 cooperantes, ou seja, 21 

associações e cooperativas, as quais ela faz questão de nomear uma a uma. 

Ela se preocupa, então, em mostrar os princípios de ação da organização, 

entre os quais:  

a) maximização do conceito de cooperação (união faz a força e 

parcerias com outras instituições);  

b) reforço das estratégias de intervenção no mercado, com o intuito de 

melhorar a qualidade dos produtos e de conquistar mais mercado;  

c) potencialização de projetos e candidaturas a apoios de 

financiamentos do governo português e no nível da comunidade européia;  

d) marketing social, fortalecendo o movimento da Economia Solidária 

nos Açores, dentro do que criaram a marca CORES – presente nos Açores, 

Canárias e Madeira – e criaram um selo certificador de Economia Solidária, ou 

seja, um selo que atesta que determinada organização é de “Economia 

Solidária”, ou melhor, é da ES reconhecida pela Cresaçor;  

e) processos de investigação/ação, no qual ela mostra uma foto da 

primeira turma do Mestrado em Economia Social e Solidária do ISCTE, 

coordenado por Roque Amaro, da qual ela fez parte.  

É interessante notar que a Cresaçor parece ser voltada para o agir a 

partir de um quadro-referência elaborado previamente, e não para buscar uma 

construção conjunta de planos de ação com as organizações que estão no 

campo. É possível perceber também que o lucro é tratado como um critério 

condutor das empresas de inserção, e no que ela considera como fatores-

chave para o sucesso dessas empresas, eu não vejo nada relacionado ao que 

elas representam para as pessoas.  

As pessoas são tratadas como em qualquer empresa privada, isto é, é 

pressuposto que elas têm os mesmos objetivos que as organizações e não é 

levado em conta nenhum tipo de aspiração diferente. Ela dá como exemplo de 

sucesso um homem que criou um bar, em dezembro de 2007, e mesmo com 
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dificuldades na gestão e na contabilidade, conseguiu a partir de seu esforço e 

persistência, ultrapassar todas e criar seu próprio emprego.  

Roque Amaro fala sobre as tensões presentes nos relacionamentos 

entre Economia Solidária, empresas e Estado. Comenta que a Cresaçor é uma 

das organizações que praticam o microcrédito nos Açores para quem não tem 

acesso direto ao crédito, e afirma que a Economia Solidária trabalha em várias 

direções, sendo este microcrédito um importante instrumento na luta contra a 

pobreza, ainda que o conceito de empreendedorismo não esteja 

necessariamente ligado ao de Economia Solidária. Ele cita que o que o banco 

quer é não perder dinheiro, e por isso dá cursos para as pessoas que tomam o 

crédito com ele e que, por isso, devemos ter especial atenção a este ponto, 

mas que a Cresaçor está reforçando sua capacidade de ajudar os mais 

desfavorecidos, para se aliar ao Estado e ao Millenium BCP (banco), já que 

não tem capacidade financeira própria.  

É incrível notar como a Economia Solidária é encarada como uma 

economia de pobres ou, ainda mais grave neste caso, como uma economia 

para pobres, e nunca vista como um movimento autônomo de pessoas.  

 O evento tem, também, uma apresentação da Presidente da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada. Durante sua fala, ela aborda questões relativas à 

inclusão social, a modelos alternativos, à necessidade de desenvolvimento de 

novas formas de empreendedorismo. Diz que a formação, o saber e a 

criatividade são bases para a autossustentabilidade da Economia Solidária, e 

que precisamos aplicar “eficiência e boa gestão” nessa outra economia.  

Ao fim, é possível perceber que ela não menciona, em nenhum 

momento, as iniciativas que já existem e que foram criadas a partir das 

pessoas, focando sempre, e mais uma vez, assim como os outros palestrantes, 

nas iniciativas criadas para  as pessoas a partir do Estado ou de outras 

organizações, mas não organizações que surgiram a partir da  mobilização 

coletiva popular. 

 

 

5.5 Instituto de Acção Social 
A visita à sede do Instituto de Acção Social (IAS), no dia 12 de maio de 

2009, tem a intenção de conversar com Jaime Malta, diretor do órgão. Sua sala 
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fica no último andar do prédio, o qual traz elementos hierárquicos em sua 

própria arquitetura (Foucault, 2005). Ao ser convidado a entrar na sala, 

descubro que a reunião não será apenas com Jaime, já que ele leva também 

Bruna, socióloga responsável pelo “mapeamento” de ES promovido pelo IAS, e 

Marlon Bastos, chefe de divisão do IAS. 

Falo da vontade de compreender sobre o fato de atualmente estar 

ganhando corpo a Economia Solidária em Portugal, ainda que a Economia 

Social é que esteja presente na Constituição Portuguesa. 

Marlon começa e é o primeiro a se apresentar, dizendo que é chefe da 

divisão de Planejamento do IAS. A seguir, Bruna diz que está na equipe do IAS 

responsável pela ES e desenvolvimento sócio-institucional, criada há pouco 

tempo. 

Jaime considera que a ES tende a crescer e diversificar-se, já que 

estaria ganhando representatividade em outras ilhas, ainda que esteja presente 

dominantemente em São Miguel. Ele pergunta diretamente o que quero saber e 

começo questionando sobre a origem da Economia Solidária nos Açores. 

Jaime pergunta se vou às instituições e respondo que sim, quando então ele 

diz que talvez seja melhor eu primeiro fazer isso e só então voltar ao IAS para 

falarmos sobre esse assunto.  

Explico que fui falar com ele primeiro tendo em vista que todos que 

falaram comigo a respeito da Economia Solidária na ilha lembraram seu nome. 

Estranho um pouco sua reticência em falar, ainda que de maneira geral, sobre 

a ES na ilha, tendo em vista que ele próprio concordou em agendar a conversa 

com essa finalidade. 

Jaime propõe que tracemos um plano conjunto para a investigação. Ele 

fala que questionamentos como os que fiz não aparecem tão frequentemente e 

que, por isso, ele não estava à espera disso. Jaime comenta as histórias da ES 

na ilha não aparecem de uma hora para outra e que para recuperá-las é 

complicado.  

Pergunto, então, sobre as políticas públicas relacionadas à Economia 

Solidária, para além de quais organizações ele e o IAS consideram como 

sendo de ES. Jaime diz que está em andamento uma pesquisa no órgão 

governamental para compreender melhor o que as organizações de ES da ilha 

fazem e a que se dedicam. Durante sua fala ele confunde os termos Economia 
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Solidária e Economia Social. Por vezes gagueja e, em outros momentos, fala 

de Economia Social e depois corrige para Economia Solidária.  

Bruna diz que o mapeamento sobre a ES nos Açores foi realizado da 

seguinte forma: entregando-se um questionário com uma quantidade 

determinada de questões para as organizações responderem, com o objetivo 

de conhecer as “empresas”. Ela fala que na medida em que iam conhecendo 

essas ‘empresas’, solicitavam alguma documentação que a Cresaçor não 

possuía. Chama-me atenção o termo que ela usa para denominar as 

iniciativas: empresas, bem como a relação com a Cresaçor e a maneira 

utilizada para realizar o mapeamento. 

Pergunto se eles visitaram apenas organizações filiadas à Cresaçor e 

Bruna me responde que sim: “apenas as integrantes da listagem da Cresaçor, 

as cooperantes da Cresaçor”. Notando minha expressão de surpresa, ela 

comenta que o mapeamento foi feito apenas entre essas organizações, mas 

que talvez isso não seja o mais correto, tendo em vista que podem existir 

outras ‘empresas’ e projetos. 

Indago sobre como se associar à Cresaçor, já que as políticas públicas 

estão alinhadas apenas às cooperativas que dela fazem parte, eles dizem que 

não existem critérios pré-definidos, sendo necessária a adesão e que, na 

opinião dele, Jaime, a Cresaçor traria uma preocupação de certificação, de 

qualidade, que muitas pessoas não têm quando resolvem trabalhar 

coletivamente. 

Jaime diz que um professor universitário (Lúcio Leivino) ajudou na 

elaboração do questionário utilizado pelo IAS para recolher dados sobre as 

organizações e Bruna completa que foram usados indicadores fornecidos pelo 

referido docente, a partir de suas definições teóricas sobre o que seria a ES: “o 

questionário já foi entregue a todas as empresas e estamos esperando agora 

receber as documentações solicitadas”. 

Pergunto como funciona, então, para mapear as organizações que não 

estão no escopo da Cresaçor, mas não tenho uma resposta satisfatória, nem 

de Jaime, nem de Bruna, que apenas se entreolham. 

Jaime fala que podemos ir às organizações, que não há problema 

quanto a isso e que o foco inicial da ES nos Açores foi a formação de jovens 

com deficiência. Em alguns momentos, ele trata a ES como um ‘estágio para o 
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emprego’, com caráter passageiro, transitório, que teria como objetivo final a 

inserção das pessoas em empregos ‘normais’ na iniciativa privada.  

Jaime me causa a sensação de estar impaciente para acabar logo a 

conversa. Marlon e Bruna pareceram mais solícitos. Comento, por fim, que 

Maurício Borba comentou sobre uma associação de mulheres surdas, 

localizada na Lagoa, que em sua memória seria a primeira organização de 

Economia Solidária da ilha, e pergunto a Jaime pelo nome da mesma. Ele 

responde que o nome é Megasil, cuja responsável no início era Letícia Moura, 

então diretora da Santa Casa de Misericórdia, mas confessa que não sabe o 

que se passou com a cooperativa desde sua fundação, há muitos anos. Ele 

fala, também, que essa cooperativa nunca entrou oficialmente nesse campo de 

Economia Solidária, nem mesmo como Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS). 

 
 

5.6 Resumo sobre IPSS e conversa com Marlon Bastos 
De acordo com a Segurança Social Portuguesa (Segurança Social, 

2008), as IPSS “têm por finalidade o exercício da acção social na prevenção e 

apoio nas diversas situações de fragilidade, exclusão ou carência humana, 

promovendo a inclusão e a integração social”.  

O estatuto das IPSS foi aprovado pelo Decreto-Lei número 119/83, de 

25 de fevereiro, e essas iniciativas não têm finalidade lucrativa. Seus objetivos 

são a concessão de bens e serviços relacionados a apoio a crianças e jovens, 

à família, proteção a idosos e inválidos em situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, educação e formação 

profissional de cidadãos, resolução de problemas habitacionais, promoção e 

proteção da saúde, entre outros. 

Resta questionar, dentro da finalidade deste trabalho, quais as 

implicações de uma organização ser reconhecida como IPSS na prática 

cotidiana. É importante levar em conta que, de acordo com a legislação, uma 

vez registradas, as IPSS adquirem o estatuto de “pessoas coletivas de utilidade 

pública, advindo daí, por parte do Estado, a atribuição de benefícios (isenções 

fiscais, apoios financeiros) e encargos (prestação de contas, obrigação de 

cooperação com a Administração Pública)”. Entretanto, chama a atenção o fato 
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de que esses benefícios e encargos não estão expressos nos documentos 

legais (Segurança Social, 2008). 

Cooperativas não fazem parte da forma jurídica inicial assumida pelas 

IPSS, mas podem ser equiparadas a elas mediante reconhecimento por parte 

da Direção Geral da Segurança Social. De acordo com a legislação em vigor 

(Segurança Social, 2008),  

as cooperativas de solidariedade social que prossigam os objectivos 
previstos no estatuto das IPSS poderão requerer o reconhecimento 
dessa qualidade ao Director-Geral da Segurança Social, para efeitos 
de equiparação àquelas instituições e de aplicação do mesmo 
estatuto de direitos, deveres e benefícios, designadamente fiscais. 

A possibilidade de que cooperativas sejam equiparadas às IPSS só se 

tornou real a partir de 15 de Janeiro de 1998, com a promulgação do Decreto-

Lei nº 7/98, o qual regulamentou o regime jurídico das cooperativas de 

solidariedade social, bem como a Lei nº 101/97 de 13 de Setembro de 1997, 

que estendeu às cooperativas de solidariedade social os direitos, deveres e 

benefícios das IPSS. 

Não pode deixar de ser referida a dificuldade de compreensão das 

informações relativas ao processo de solicitação de equiparação de uma 

cooperativa à IPSS. Um dos requisitos é que o requerimento seja apresentado 

pelos titulares dos órgãos que representam as cooperativas. O primeiro 

entendimento que tive foi de que existiriam órgãos externos à cooperativa, 

órgãos representativos de cooperativas, que deveriam fazer a solicitação.  

Um dado interessante trazido por Sousa (2009), a partir de Hoven 

(2003), é que “44,3% das IPSS’s são provenientes da Igreja Católica, 20,7% de 

Acções, Planos ou Projectos para Desenvolvimento Local, 18% das 

Misericórdias e 17% de Associações (cooperativas, associações de residentes, 

entre outros)”. O que é possível inferir a partir destes dados é que 

surpreendentes 62,3% das IPSS têm origem em entidades ligadas à Igreja, no 

que as misericórdias estão incluídas. 

Sousa (2009) adverte que entre as desvantagens das IPSS, percebe-se 

uma “forte dependência financeira do Estado, que […] pode levar à perda de 

autonomia e ao desvirtuamento dos princípios destas organizações, a falta de 

uma tradição democrática e de uma cultura de participação dentro das próprias 

organizações (ou seja o não respeitar de ‘um homem, um voto’)”.  
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As legislações e referências explicam um pouco sobre as IPSS, mas não 

abordam como essas questões funcionam no dia a dia. A legislação fala de 

benefícios fiscais como direitos e da prestação de contas como um dever, mas 

fico sem entender o que isso representa na prática. Em 22 de maio de 2009, 

converso com Marlon Bastos no IAS justamente para entender melhor como 

isso acontece nos Açores.  

Questiono Marlon sobre a questão de órgãos externos requererem a 

equiparação à IPSS para uma cooperativa. Ele explica que não são órgãos 

externos, mas sim dos diretores ou presidente da cooperativa, de acordo com 

seu estatuto: 

a direção toma decisões executivas...  normalmente esse tipo de 
decisão, embora previamente sancionada em assembleia de 
cooperantes... é a direção que formaliza... digo... eu, presidente da 
cooperativa tal, solicito, isso, isso... se no estatuto disser que tem que 
ser o presidente, o vice-presidente a assinar... os estatutos definem 
os poderes... há aqui uma coisa que é muito importante... que é 
perceber nessas situações que as instituições que são parceiras da 
Segurança Social na Economia Solidária são entidades patronais... 
têm um quadro de pessoal... e a viabilidade do apoio financeiro da 
Segurança Social acaba por se resumir à existência de pessoas a 
serem integradas ... se eu tenho um diagnóstico de 20 pessoas com 
problemas, pronto... intervenho sobre as 20... qual é o meu objetivo? 
É dar-lhes emprego ou dar-lhes competências para elas, com 
mais dificuldade, menos dificuldade, se integrarem no mercado 
normal de trabalho ? Não vou ter 100% de sucesso... mas se calhar 
meu objetivo seria tê-lo porque eu devia estar a trabalhar com as 
mulheres, mas eu devia estar a trabalhar com as empresas... estou a 
formar... as empresas existem (grifo meu). 

Nesse ponto noto mais uma vez a dificuldade da conciliação da 

autogestão, já que parecem existir indícios de que, ao menos em algumas 

organizações, pode ocorrer uma separação entre direção e presidência de uma 

cooperativa e seus trabalhadores. 

Outro ponto fundamental de ser marcado é a visão da Economia 

Solidária nos Açores como possuidora de caráter temporário e formador para o 

mercado de trabalho existente em empresas heterogestionárias. 

Marlon comenta que há muitas instituições que só pedem a equiparação 

a IPSS para ter a restituição do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) quando 

fazem uma obra ou adquirem um bem. Ele comenta que se um dia essas 

organizações precisarem de dinheiro para aumentar as instalações, por 

exemplo, também podem fazê-lo por serem IPSS: o fato de ser IPSS dá acesso 

a fundos de financiamento, mas impede, por outro lado, que as organizações 

concorram a certas linhas de incentivo financeiro que a Secretaria Regional de 
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Economia possui. Ele ressalta que para ter o apoio econômico do IAS, uma 

IPSS precisa estabelecer um acordo bilateral com o órgão governamental, o 

que pode permitir o financiamento de pessoal administrativo, equipamentos, 

insumos, entre outros itens. 

 
 

5.7 Reflexões provisórias 
Duas coisas me inquietam com relação ao ‘mapeamento’ da Economis 

Solidária realizado pelo IAS. A primeira é a modo que ele é realizado. Elabora-

se um questionário e envia-se um ofício para as organizações de antemão para 

que elas saibam que o IAS vai visitá-las e que necessitam de alguém para 

recebê-los. Isso me parece, no mínimo, uma maneira intimidante de abordar 

essas organizações. Não há sequer espaço para conversar com seus 

membros, para além de não mostrar nenhum tipo de sensibilidade para 

entender suas realidades. O intuito é apenas que elas devolvam os 

questionários preenchidos, juntamente com outros documentos solicitados pelo 

IAS.  

A segunda coisa que me inquieta é o fato do IAS fazer um mapeamento 

sobre a Economia Solidária na ilha apenas com as cooperativas da própria 

Cresaçor. Não seria um mapeamento sinônimo de buscar conhecer  

organizações? Descobri-las? Ou seja, o que o IAS considera como 

mapeamento, na prática, é apenas uma investigação sobre organizações que 

já têm sua existência conhecida e que são filiadas a uma cooperativa que tem 

como membros o próprio Jaime Malta (IAS) e Lúcio Leivino, professor 

universitário.  

Portanto, é fundamental perceber que só é reconhecido como 

pertencente à ‘Economia Solidária’, na acepção do Governo Regional dos 

Açores, quem pertence à Cresaçor. As associações e cooperativas que não se 

enquadram dentro da Cresaçor são muitas vezes invisíveis para o IAS, ou seja, 

para o Governo dos Açores, ao menos no que diz respeito às políticas públicas 

para a Economia Solidária. E isso vai na linha do que eu soube quando ouvi na 

UAC que a Cresaçor é quem operacionaliza as políticas de ES nos Açores. 

Então, resta perguntar novamente, que outras associações e 

cooperativas, baseadas em valores tais como a autogestão, a propriedade 
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coletiva e a primazia do humano frente ao capital, existem fora desse ‘círculo’? 

Como chegar até elas? Seria a Megasil um exemplo concreto? 
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CAPÍTULO 6. ECONOMIA SOLIDÁRIA NOS AÇORES 
 

 

6.1 Os caminhos e a chegada à Megasil 
 São 14 de maio de 2009 e estou acompanhado de Carla Trota. Também 

interessada em conhecer iniciativas relacionadas à ES em solo português, ela 

aceitou meu convite para participar comigo dessa cartografia na Ilha de São 

Miguel. Carla está com o pé fraturado e se desloca com certa dificuldade. 

A partir das indicações que a Megasil foi fundada por Letícia Moura, 

assistente social e ex-deputada que supostamente trabalharia na Santa Casa 

de Misericórdia da Lagoa, eu e Carla nos dirigimos ao Concelho da Lagoa, em 

uma missão investigativa em busca de descobrir mais sobre essa cooperativa 

de mulheres. 

 Ao chegarmos pela primeira vez ao Concelho da Lagoa, distante cerca 

de quinze quilômetros de Ponta Delgada, capital da ilha, perguntamos a 

diversas pessoas nas ruas, quase vazias, onde fica a Santa Casa. Após 

algumas indicações, não é difícil localizar o prédio da instituição, situado ao 

lado esquerdo de uma rua bem estreita na qual os carros encontram-se 

estacionados no mesmo lado.  

Entrando no prédio sem ninguém na recepção, dirigimo-nos a uma das 

portas do edifício em busca de informações e uma senhora vem em nossa 

direção, perguntando o que nos leva até lá. Explico que viemos de Lisboa e 

que gostaríamos de saber sobre uma cooperativa chamada Megasil. Ela diz 

que conhece e que acha que ainda funciona, comentando que fornece massas 

sovadas, biscoitos, pães, e me pergunta se quero saber onde ela fica situada. 

Digo que sim, já que gostaríamos de conhecê-la, tendo em vista que ouvimos 

dizer que foi uma das primeiras cooperativas a serem constituídas na Ilha:  

O que posso vos dizer é o seguinte: os senhores estão de carro? 
Então é assim, o senhor segue por esta rua e o senhor portanto vira 
naquela árvore... mesmo aqui à sua esquerda o senhor para o carro e 
tem ali o chafariz. O senhor para o carro e desce as escadinhas. E 
essa lojinha que fica mesmo à nossa esquerda, a dona Aldora... essa 
senhora pertence à Megasil e ela com mais precisão é que pode lhe 
dar informações sobre tudo que o senhor pretende saber. 

 Saímos da Santa Casa de Misericórdia e nos dirigimos ao chafariz 

indicado. Não é difícil encontrá-lo, nem tampouco a lojinha, uma espécie de 

minimercado, situada bem de frente a uma igreja. Reparo como as pessoas 
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nas ruas olham para mim e para Carla como se desejassem saber o que 

queremos. Notam que não somos locais e, como em diversas cidades 

pequenas nas quais todos se conhecem, a presença do ‘estranho’ é 

rapidamente identificada e alvo de curiosidade (Elias e Scotson, 2000).  

 Ao chegarmos à porta do mercado, entramos e reparamos que, além 

dos produtos de primeira necessidade, também são vendidos itens locais e 

regionais típicos. Decidimos levar alguns ao caixa, para estabelecermos um 

primeiro contato.  

Somos atendidos por uma senhora que parece muda, mas que 

demonstra nos escutar. Perguntamos a ela e à outra moça que se encontrava 

ao seu lado quem é Aldora. Sorrindo, esta outra mulher diz que é ela mesma, e 

eu respondo que então chegamos à pessoa certa.  

Carla diz que veio do continente e que eu vim do Brasil para falarmos 

com ela. Ela responde que nos estava “olhando  desconfiando ” enquanto 

passeávamos pelos produtos e Carla diz pra ela acreditar que é por uma coisa 

boa. 

Falo que viemos em busca de informações, pois queremos muito 

conhecer a Megasil. Explico que chegamos à Lagoa sem conhecer ninguém e 

que fomos até a Santa Casa, onde nos indicaram que viéssemos procurar pela 

Aldora, já que ela seria a pessoa certa para nos ajudar. Aldora escuta calada, 

com aquele mesmo olhar de desconfiança que ela mesma confessou instantes 

antes, e diz: “sim, sou toda ouvidos”. Não sabíamos onde vocês estavam 

localizadas e nem mesmo se ainda existiam, eu digo. 

A confiança aparece, desde esse início, como uma questão de 

importância singular. É impossível não pensar nisso ao sentir certa 

desconfiança inicial com que de Aldora nos recebe. 

Carla sugere que falemos o que estamos a fazer para não assustá-la, 

também notando a desconfiança de Aldora. Carla diz que faz mestrado e que 

eu faço doutoramento. Explico que estamos buscando conhecer iniciativas de 

associações e cooperativas portuguesas e que ouvimos dizer que a Megasil 

seria uma das mais antigas da ilha.  

Aldora confirma e diz que a Megasil é uma cooperativa sem fins 

lucrativos com 22 anos de existência. Ela fala, também, que a moça ao seu 

lado é Nelinha, e complementa: 
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quem era presidente [da cooperativa] desde o início era minha sogra, 
que é mãe da Nelinha. Nelinha trabalha lá, mas neste momento foi 
operada dos tendões e está de baixa. Trabalha muito, porque ela está 
desde o início, desde 1988. Não sei se sabem, mas a Megasil 
emprega principalmente deficientes. Ela [Nelinha] é deficiente 
auditiva. Temos lá mais uma que também é deficiente auditiva, a 
Eduarda.  

Aldora nos explica, a seguir, que sua sogra, Letícia Moura e dona 

Balbina é que fundaram a Megasil, cujo nome deriva das iniciais dos nomes 

das primeiras integrantes: “M de Maria Eduarda, G de Graça... o próprio nome 

Megasil tem sua história... não foi à toa...”.  

Um dos principais motivos para a mobilização coletiva em forma de 

cooperativa foi que as deficientes auditivas saíam da escola e não tinham para 

onde ir nem o que fazer. Aldora explica que a Megasil foi constituída e iniciada 

porque havia necessidade, de certa maneira, de arranjar um futuro para as 

deficientes auditivas, mantê-las ocupadas, já que saíam da escola especial por 

volta dos 14 ou 15 anos de idade e não conseguiam mais o que fazer nem 

onde atuar, em termos laborais. 

 “Graças a Deus elas vão aprendendo a ter sua independência”, diz 

Aldora, ressaltando que Nelinha esteve em uma escola especial, mas que o 

Governo deixou de oferecer esse serviço há mais de cinco anos. Percebo que 

desde o início a Megasil surgiu como um espaço de trabalho e de socialização 

para mulheres, dentre as quais algumas eram deficientes. 

Carla pergunta se o grupo das integrantes da Megasil é todo composto 

por deficientes auditivas. Aldora diz que não, contando que ela está na 

cooperativa há alguns anos, mas que Balbina é que está desde o início: “[a 

Megasil] é um filho pra ela, ela fundou, ajudou a criar, a crescer. São treze 

cooperantes, são treze donos. Praticamente todas elas pertencem à 

cooperativa, ou seja, aquilo é tudo delas”. 

Ela explica que, no começo, sequer tinham um espaço e que 

trabalharam por quase três anos numa casa antiga, pertencente à Junta de 

Freguesia. Só então, com a ajuda do gabinete de gestão financeira e do 

presidente da Junta de Freguesia, conseguiram adquirir o prédio onde estão 

hoje, o qual elas vêm pagando em prestações mensais, ao longo dos anos.  

Balbina trabalha com as deficientes na parte da produção e da emissão 

de notas fiscais para os clientes, sendo a principal responsável pela 

organização. Aldora é a presidente, secretária, tesoureira, sendo de certa 
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maneira a responsável por resolver quase todas as tarefas de cunho 

administrativo. Aldora confidencia que, além da Megasil, também trabalha 

nesse mercado que estamos, uma herança da família do seu marido. 

“Já dei o resumo da Megasil. Agora continuem”, diz Aldora, interessada 

em saber mais a respeito do que fazemos ali. Ainda intrigada, pergunta: 

Mas como é que chegaram à Megasil? Porque nós somos 
pequeninos... a gente não divulga ... se calhar o trabalho precisava 
ser divulgado... Estou há onze anos... às vezes há dificuldade ... eu 
não consigo me dedicar mais, tenho três filhos ... não consigo 
esticar... há muitas associações que têm apoio do Governo Regional, 
mas nós não... tivemos apenas o apoio da Junta de Freguesia... e 
estamos aqui há 22 anos.  

Concordo com Aldora e digo que vejo organizações que o Governo 

iniciou, ou seja, que vieram ‘de cima para baixo’, mas lembro a ela que 

estamos interessados em conhecer justamente exemplos que não foram 

constituídos por iniciativa governamental. Digo a ela que essa forma de início 

da Megasil tem um grande valor. Explico que fomos ao Instituto de Acção 

Social e que eles conhecem as iniciativas que apoiam, mas não sabem tanto 

das outras. São nessas que temos que ir, digo. Esses exemplos são os que 

mais precisamos olhar, conhecer, sentir, viver e, principalmente, ouvir, eu 

prossigo. 

Conto a ela que vejo, mesmo nos Açores, desde que cheguei à ilha, 

muitas iniciativas que o governo chama de Economia Solidária, mas que soube 

da Megasil meio que por acaso. Mesmo as pessoas do IAS não sabiam como a 

cooperativa estava e se ainda existia. Mas por que não sabiam?  

Aldora, então, fala:  

inclusive há cinco anos atrás quase fechamos as portas, porque as 
dificuldades eram muitas, não tínhamos ainda conseguido entrar no 
Modelo (hipermercado) e infelizmente deixávamos nossos produtos 
em minimercados... e tivemos uma grande queda em vendas. 
Levamos quase dois anos para conseguir botar nossos produtos no 
Modelo. Conseguimos entrar. 

A entrada dos produtos da Megasil no Modelo, hipermercado de uma 

grande rede presente em todo o país, merece maior atenção e é tratada, com 

mais detalhes, ainda neste capítulo.  

Aldora diz que a Megasil produz essencialmente biscoitos: de coco, 

caseiros, carrilhos (de milho), para além de fazerem massas sovadas e, duas 

vezes na semana, pão caseiro. Mas ela adverte que neste momento não estão 

fazendo pão, pois têm um forno avariado cuja peça precisa vir do continente.  
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Carla pergunta se Aldora já ouviu falar de Economia Solidária e Aldora 

diz que não. Carla fala que me conheceu em Lisboa e reforça que viemos de 

Lisboa pra cá para ouvir as pessoas. Complemento que viemos para poder 

justamente ouvir e viver um pouco dessas associações e cooperativas daqui, 

pois em Lisboa não encontramos exemplos como esse. Falo de minha história 

no Brasil, da pesquisa com os recicladores de Porto Alegre. Pergunto se ela 

entendeu porque viemos de Lisboa e deixo-a à vontade para que pergunte tudo 

que queira. Aldora responde o que pensa: 

Isso é uma piada. Fiquei pensando que hoje em dia isso já não 
existia. As suas crenças, a sua convicção. Cada vez a gente vê mais 
tudo materialista, mais egoísta, mais pelo poder. Eu própria deixei de 
ver ... não gosto de ver novelas, não vejo noticias, deixei de ver, não 
suporto o Sócrates.... gosto de filmes de fantasia ... pelo menos sei 
que não existe no mundo, nunca vai acontecer ... prefiro ver fantasias 
.... os pequeninos (pessoas, organizações) cada vez mais 
pequeninos... o Governo cada vez dá mais na cabeça... os grandes 
cada vez com mais dinheiro... Isto é fé .... isto é vontade própria, isto 
é força de vontade.   

Estamos ansiosos e queremos saber se podemos ir até a Megasil para 

conhecer a organização de perto. Aldora diz que sim, recomendando que 

falemos com Balbina e que a mesma não se incomodará: “ela, mais que todas, 

é a pessoa que ajudou sempre e ainda hoje em dia trabalha de dia, de noite, e 

que se não fosse o suor dela a porta já estaria mesmo fechada. No entanto é o 

suor dela que está ali e é a pessoa mais indicada para falar desde o início”. 

Fico um pouco tímido de ir diretamente à Megasil e pergunto à Aldora se 

ela não poderia falar com Balbina antes. Digo que não queremos ir num horário 

ruim. Se a gente vier na segunda você acha um bom dia?, pergunto. Pensativa 

e mostrando um semblante novamente desconfiado, Aldora pega o telefone e 

liga para Balbina: 

Dona Balbina, por acaso vais faltar segunda feira? É porque preciso ir 
aí... tenho dois inspetores para aí segunda-feira.... (rindo)... sim, sim, 
na parte da manhã... são dois estudantes... conheceram a Megasil, 
ouviram falar, deram indicações e estão fazendo sua tese, um estudo 
sobre a Megasil... queriam conhecer, saber desde o inicio, tu que 
podes dizer... não é nada, não te preocupes... eles querem conhecer 
desde o início, como é foi formada, essa história toda ... tu estás há 
mais tempo que eu... só estou há 11 anos ...  

Como na segunda-feira é feriado, marcamos para terça pela manhã.  

Terça-feira, dia 19 de maio de 2009. Sinto medo que a chegada à 

Megasil seja difícil. Estou com receio que nos olhem com desconfiança. 

Principalmente devido ao que ouvi na ligação de Aldora para Balbina, penso se 
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estarão abertas a nós. Deixo Carla na porta da Megasil, ajudo-a a entrar na 

cooperativa e, em seguida, estaciono na rua ao lado.  

Um cheiro muito bom toma conta do ambiente, desde a rua que dá 

acesso à Megasil: São os bicoitos que Aldora tinha comentado conosco. 

Balbina conta que 

os biscoitos são o ‘pagã’ da Megasil, e a gente sem o pagã não faz 
nada né? O pagã é os seus pezinhos.... uma taça sem o pé não fica 
em pé ... os biscoitos são o pagã da taça. Sem o pé a taça não se 
aguenta. Portanto, se eu deixar de fazer os biscoitos a Megasil vai-se 
embora então a gente não quer deixar a Megasil por isso fazemos 
biscoitos sempre. 

Aldora chega perto de nós e fala que não sabe se apresentou, mas que 

aquela com quem conversamos é a dona Balbina, a pessoa que está desde o 

inicio, “a nossa mãe, a mãe da Megasil”. Balbina continua: “Querem começar 

pelo escritório?”. Você quem manda, eu respondo. Balbina nos leva a conhecer 

as instalações da Cooperativa Megasil. E então Balbina pergunta: “eu não sei o 

que querem saber pra começar. Querem saber como começou? Faz favor. 

Venham comigo...”.  

 
 
6.2 A cooperativa Megasil: um breve histórico 

Aldora comenta, durante a primeira visita às instalações da cooperativa, 

que o nome Megasil representa as iniciais de algumas das pessoas que 

estavam no grupo que constituiu a organização, como já tinha dito quando 

estivemos no seu mercado. Balbina complementa e explica que é uma 

conjunção de nomes tais como Manuela, Eduarda, Gata (sobrenome de seu 

marido), Zita, entre outros. 

Balbina leva-nos até o escritório da Megasil, no qual são emitidas as 

notas fiscais dos produtos vendidos, bem como o recebimento das faturas 

emitidas pelos fornecedores de insumos para a cooperativa. O espaço é 

pequeno, composto por uma mesa de madeira sobre a qual nota-se um 

computador e uma calculadora, para além de um armário de ferro e duas 

cadeiras. 

Maria Balbina abre as portas do armário de ferro e pega dois rolos 

grandes de cartolina, enrolados e amarrados por elásticos. Ela cuidadosamente 

abre e desenrola as cartolinas, para nos mostrar. Ambas estão desenhadas e 

escritas a mão e ela, orgulhosa, diz: “aqui reza a história da Megasil, do início... 
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já está assim muito velhinho... aqui tem a história... fui eu que fiz... minha 

autoria”. 

Nas cartolinas é possível ler: 

 
A Megasil cooperativa nasceu há uns tempos atrás 

 Graças à assistente Letícia Moura dos serviços sociais 
A Megasil cooperativa tem de soar contente  
Para dar trabalho e apoio ao irmão deficiente 
Damo-nos todas muito bem 

  Tratamo-las todas de igual para igual  
Para que nunca se sintam uma pessoa anormal 
Trabalho e brincadeira dividimos por igual 

  Pedimos a Deus saúde e forças para sempre nos ajudar 
  Já tivemos o apoio das entidades locais e regionais 
  Deus queira que no futuro nos ajudem cada vez mais 
  Até já fomos aceitas pela nova CEE 
  Vejam só ... todos nos apóiam ... ninguém nos dá com o pé... 
  Desejamos que no futuro se possa cada vez mais 

Ajudar os deficientes a sentirem-se pessoas normais 
Pedimos dinheiro ao governo para pagar em prestações 

  Para podermos comprar as nossas instalações 
As instalações são antigas, precisamos consertar 

  Contamos com o apoio do equipamento social 
Já fomos pedir à Câmara, ao senhor presidente  
Ele disse por sua vez que o que pudesse fazia 
Também fomos convidadas para a feira da Lagoa 
Vejam só a competência só porque somos gente boa 
Os nossos produtos são bons, bem aceitos no mercado 
São todos muito gostosos e de preço muito barato 
Tivemos muito boa vontade de conseguir isto tudo 

  Mas trabalhamos muitos meses sem receber um escudo 
Não foi fácil conseguir para os maridos nos deixassem trabalhar 

 Foi preciso saber pedir e até promessas pagar 
A promessa não foi grande, mas foi de boa vontade 

  Foi feita ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade 
  É com muito trabalho e também com muito sacrifício 
  Como muita gente sabe, nós temos muitos filhos  

Não somos profissionais, somos apenas experientes 
  Mas sabemos agradar os nossos irmãos deficientes 

 
 Balbina faz questão de ler todos os versos em voz alta. Ao ouvi-la e ao 

visualizar os versos nas cartolinas, vivo um pouco da história da cooperativa 

com elas. É possível sentir sua emoção ao (re)lembrar os momentos que já 

enfrentou com as demais. Digo a ela que é muito interessante o fato de guardar 

esse ‘pedaço de história’, elaborado com cuidado e até mesmo com rimas: “um 

dia eu tava na minha casa no tanque e as coisas foram vindo. Foi lavando 

roupa no tanque... que me inspira muito”, diz ela, rindo bastante. 

Balbina diz que Nelinha, deficiente auditiva e muda, e mais outra moça, 

esquizofrênica, estavam em casa após o fim da escola, como já havia 

mencionado Aldora. As mães tomaram a iniciativa de ir conversar com uma 
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assistente social, Letícia Moura, para ver o que podiam fazer, já que era muito 

difícil conseguir um emprego para elas. Juntas, Letícia, Balbina e as demais 

começaram a construir a cooperativa. Nas palavras de Balbina: 

Tava na minha casa de tarde, no mês de julho... fim de julho de 
1987... lavando roupa por sinal, bateu a porta a Manuela... que 
morava na minha rua mais abaixo um bocadinho... me chamou pra ir 
lá ter com ela... estava a mãe da Zita, tu não conheces a Zita, lá com 
elas... a mãe da Zita mais mãe da Nelinha, cunhada da Aldora, e elas 
andaram atrás da dona Letícia pra arranjar uma ocupação pra elas, 
porque elas estudavam na escola especial e já tinha acabado o 
tempo delas na escola... nessa altura é que surgiram as cooperativas, 
é que escutei falar de cooperativas... e lembrou-se que fizesse uma 
cooperativa pra integrar os deficientes, mas precisavam de pessoas 
pra trabalhar com elas... eu não sabia quanto eu ia ganhar  ... eu nem 
sabia se ia ganhar... eu disse que sim sem saber se tinha ordenado 
se não tinha... mas pra trabalhar... eu queria trabalhar... e foi assim 
que surgiu... 

De acordo com Maria Balbina, não foi imediata a ideia de trabalhar com 

biscoitos: “a gente não sabia o que podia fazer... a gente foi à sorte”. É 

interessante atentar para a confissão de que se lançaram à sorte, decidindo 

encarar um desafio e formar a cooperativa para, junto com as deficientes, 

começar a trabalhar com alimentação, fazendo biscoitos, bolos e comidas. 

Com olhar sereno, tranquilo, Balbina conta uma parte da trajetória: 

Pronto, experimentamos ... começamos ali na junta de Freguesia de 
Santa Cruz... não sei se já conhecem, que é aqui na rua de baixo... o 
presidente na altura emprestou-nos a cozinha... tinha lá uma cozinha, 
emprestou e a gente foi lá pra fazer biscoitos.... ninguém era 
profissional... e pra começar levamos de casa [os utensílios 
necessários]... eu levei uma pana... uma outra levou uma pá... 
levamos coisas de cozinha para experimentar... Nelinha, mais uma 
moça, eu e a minha prima que já não está.  

Dessa forma, a Megasil começou em Agosto de 1987, não sendo ainda 

um “negócio pra valer”, mas com o intuito de primeiramente se constituir em um 

trabalho para mulheres. Elas não começaram a organização com o intuito de 

‘fazer dinheiro’ a partir da venda dos produtos. Balbina explica:  

era pra vender, mas era assim uma coisinha... quem queria 
comprar... e pra entreter aquelas moças... depois começamos aí a 
essas lojas aqui em cima... levar e experimentar... experimentar... 
algumas não queriam porque era deficiente que fazia... a gente fazia 
os bolos, botava num saquinho prontos, dez pra um lado, dez pro 
outro... e a Nelinha levava uma parte pra um lado, e a Zita pro outro, 
elas que faziam a distribuição... e chegamos aqui.... estamos no 
caminho. 

Balbina tinha cinco filhos na época, os quais iam para a Megasil com a 

mãe, já que não havia outra pessoa para cuidar das crianças: “a gente 

começou assim, numa brincadeira. Depois é que fomos crescendo, tomando 

gosto e já cá estamos há 22 anos”. Nesse início, elas trabalharam muitos 
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meses sem nada receber, já que o que conseguiam produzir era vendido, em 

mercadinhos da região, para comprar as matérias-primas. Quando sobrava 

algum dinheiro, adquiriam utensílios de cozinha, e aos poucos deixaram de 

usar os equipamentos que levaram de suas casas.  

Foram também progressivas as aprendizagens de Balbina no sentido de 

trabalhar e se comunicar com pessoas que tinham, para os padrões 

dominantes, dificuldades de comunicação e expressão, como as deficientes e 

esquizofrênicas.  

Balbina comenta que esses processos não foram fáceis, sendo 

necessária muita força de vontade já que, no início, ela tinha ainda mais 

dificuldade para entender as (e se fazer entendida pelas) integrantes da 

Megasil do que hoje: “no principio era só ‘uh uh uh’ e movimentos com as 

mãos. Primeiro tínhamos que perceber o que elas estavam dizendo... mas 

depois pronto... hoje em dia falo com Nelinha e Eduarda sem problema 

nenhum.... e elas também”. 

Por ser uma organização que trabalha com alimentos, a Megasil não 

pode receber pessoas que tenham problemas com secreções ou de pele, e por 

isso acabam tendo deficientes auditivas e portadoras de distúrbios psíquicos. 

Ela explica que Zita, uma das integrantes do grupo inicial, já teve de deixar a 

Megasil porque começou a ter problemas na pele das mãos, e aproveita a 

ocasião para desmascarar a ideia de muitos, que consideram os deficientes 

como pessoas incapazes citando o exemplo de Nelinha, quem considera muito 

esperta, atenta e sempre em busca de realizar as coisas.  

Balbina afirma que, ali, todas as pessoas são tratadas como iguais: “a 

maneira que a gente teve de tratar sempre igual... não tratar de maneira 

diferente por elas serem deficientes... elas querem fazer tudo que a gente faz... 

contar as novelas, conversar, contar o que viram no fim de semana, por isso 

elas se sentem muito bem aqui”.  

Vale ressaltar que, nessa época, o trabalho na cooperativa ocorria 

apenas em tempo parcial, durante algumas horas no período da tarde. Elas 

começaram fazendo biscoitos, bolos de leite e outras receitas aprendidas com 

as mães das participantes, e admite que ninguém sabia fazer coisas como 

hoje. Faziam, também, pão e a mesma receita de massa sovada que vendem 

até hoje, mas coziam tudo nos fornos de dois fogões industriais movidos à gás:  
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Os primeiros fornos que a gente teve foram oferecidos de um lar de 
idosos em Ponta Delgada que fechou. O fogão já não tava em bom 
estado, mas pra gente servia porque não tínhamos nada né? e então 
veio do lar dois fogões daqueles. Então a gente começou a cozer 
massa e pão e biscoitos... tudo naqueles fornos. 

Balbina conta que conversaram com muitas pessoas para saber se 

tinham interesse em se juntar à cooperativa, mas que a maior parte queria 

primeiramente saber o valor do salário que receberia, antes mesmo de entrar 

na nova organização. Ela repete, com certo tom de crítica, que ninguém mais 

quis se unir à causa por não saber quanto ia ganhar, mas que, no que diz 

respeito às deficientes, mesmo na fase inicial, a Megasil chegou a contar com 

até setenta pessoas trabalhando juntas na cozinha emprestada.  

Balbina tem quatro irmãos e conta que era difícil durante sua infância e 

adolescência porque gostava de estudar, mas sua família não deixou que ela 

estudasse muito, com medo que ela ‘se perdesse’ na vida, “ainda mais sendo 

mulher”. Ela diz que trabalhou com costura em casa quando ainda era solteira, 

mas que não era o que gostava, já que sempre teve vontade de trabalhar fora, 

enquanto a mãe e o pai não queriam isso: 

não podia trabalhar, mas foi sempre surgindo umas 
oportunidadezinhas... precisavam de uma mulher pra isso ou pra 
aquilo, uma loja, mas meus pais e meu marido nunca quis que eu 
fosse... e depois é assim... ser contínua numa escola... dos frades... 
quando chegou perto de começar, ele disse... porque você vai lá... 
temos os pequenos... e eu sempre querendo... sempre... eu queria 
aprender a ser cabeleireira e o meu marido não quis... cabeleireira... 
não era uma profissão vista assim... compreendes? Entretanto, já 
com cinco filhos... tinha todos menos a Graça, essa oportunidade da 
Megasil... não quis mais nada... falei eu vou....  

Como dito, Balbina fala que tinha vontade de trabalhar fora há anos, 

embora nunca tivesse feito isso e, mesmo depois de casada, a vontade 

permanecia. Porém, se marido não deixava e não queria que ela trabalhasse 

fora de casa: “não foi fácil conseguir. eu sempre trabalhando sozinha dava pra 

minha vida. Mas eu quis experimentar. Vou experimentar o que é trabalhar 

fora”, diz ela, confessando que teve de brigar “um bocadinho” com seu marido 

para que conseguisse botar em prática sua vontade.  

Ela reafirma que foi para a Megasil “à sorte. Eu disse bem a gente vai 

experimentar, porque eu nunca tinha trabalhado e disse vou experimentar e 

olha... nunca nos desiludimos, levamos sempre isto pra frente”. Balbina 

comenta que os maridos de outras integrantes também tinham a mesma 
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postura que o seu, o que fez com que esse também fosse um elo de afinidade 

entre elas. 

A fala e a atitude de Maria Balbina ilustram um ponto interessante: a 

Megasil não começou apenas para gerar trabalho a algumas mulheres com 

deficiência auditiva e esquizofrenia, mas também por iniciativa de mulheres que 

tinham vontade de trabalhar fora, mas não o faziam. 

Balbina conta que no início o marido não queria, mas que hoje ele é o 

único homem da cooperativa e responsável pela distribuição dos produtos nos 

mais diferentes pontos de venda. Ela explica que quando começou a trabalha 

na Megasil, fez de tudo até convencê-lo a ir trabalhar com ela: “se viesse 

sozinha, ia ficar em desacordo, então falei: vamos os dois. Pra começar a 

cooperativa precisávamos de 13 cooperantes. Tínhamos 3 deficientes e tinha 

que ter os tutores delas. [Meu marido] Veio comigo e foi ficando. Começamos a 

trabalhar juntos”. 

Se a Megasil deu os primeiros passos em agosto de 1987, foi apenas no 

fim de 1988 e início de 1989 que a cooperativa se mudou para o prédio no qual 

está localizada até hoje. Balbina conta que pediram auxílio do Governo para 

comprar o prédio para elas, mas que conseguiram apenas um empréstimo. 

Surpreendo-me com o fato do prédio da cooperativa já ser de propriedade 

delas, e pago com o próprio trabalho de todas. Balbina comenta:  

Isso é nosso! Pedimos dinheiro emprestado ao governo para não 
pagar os juros e na altura emprestou-nos. Foi 5000 da moeda 
antiga... 2000 foram a fundo perdido e os outros 3000 a gente foi 
pagando em prestações ... todos os meses a gente pagava X ... isso 
foi no Gabinete de gestão financeira... e aí só depois quando a gente 
veio aqui pra esta casa é que se comprou um forno elétrico que está 
ali, que vocês vão ver. Ele já tem não sei quantos anos. 

Balbina comenta que, com o passar do tempo e o aumento da produção 

e das vendas, a cooperativa foi se estruturando melhor. O forno elétrico foi 

adquirido com recursos próprios da cooperativa, pagando em prestações com 

as receitas de vendas dos produtos que fabricaram.  

 Aldora comenta que, desde então, a Megasil sempre enfrentou muitas 

dificuldades. Aldora não fala muito conosco nesta visita e reconhece: “eu não 

gosto de estar às vistas”. Ela diz que, mesmo com os inúmeros problemas com 

os quais se depararam, nem sempre foram em busca de ajuda e que, muitas 

vezes, ela e Balbina sofriam, sozinhas, em prol de resolver, sem divulgar o que 
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se passava, mesmo em tempos difíceis. Aldora reconhece que se buscassem 

ajuda antes, poderiam resolver alguns problemas antes deles se agravarem.  

A entrada em vigor, há cerca de 3 anos, das normas de higiene 

referentes aos Controle de Pontos Críticos e Análise de Perigos (HACCP, do 

inglês Hazard Analysis and Critical Control Points), representou um dos 

maiores desafios na história da Megasil. Alguns dos compradores dos produtos 

da Megasil passaram a exigir repentinamente essa certificação.  

De acordo com Aldora, as coisas chegaram a um nível no qual elas não 

tinham mais como continuar sem ajuda: “ou a gente vai a algum lugar ou a 

porta vai fechar”. Nesse episódio, a Megasil recebeu uma carta com todos os 

itens que deveria implementar, com um prazo muito apertado para o 

cumprimento de tudo:  

Tivemos que pedir ajuda, dinheiro não tínhamos. Tivemos que por 
técnicos, despesas, tivemos que fazer obras... foi quando fomos à 
Câmara [Municipal]. De fato havia uma associação de apoio ao 
desenvolvimento rural e concorremos. Fizemos um orçamento, 
fizemos as obras, a gente teve que ir ao banco pedir dinheiro e 
descobriu-se outras coisas durante a obra. O orçamento não dava 
conta. Pedimos um crédito de curto prazo de cinco anos, mas não 
sabíamos que poderíamos recorrer a algum credito específico, a 
programas do governo. Eu já estava a espera, os fornecedores já 
estavam todos à espera, já estávamos sem tempo.  

Para superar a crise instaurada pela necessidade de adequação às 

normas do HACCP, Balbina pensa que a Câmara ajudou-as por uma questão 

de favor, porque conhecem as dificuldades que a Megasil tem. Já Aldora pensa 

que só conseguiram obter êxito devido ao apoio de pessoas com mais posses 

econômicas e mais influência na Região Autônoma. Ela explica que o crédito 

que conseguiram junto ao banco (para completar o valor do subsídio) foi 

afiançado por seu marido (dono do mercado no qual ela trabalha), dona Maria 

de Letícia e Maria dos Anjos.  

Essas duas últimas pertencem ao quadro de direção da cooperativa em 

termos formais, no estatuto, mas nunca trabalharam de fato com elas. São 

pessoas com uma situação financeira boa, que fazem parte da cooperativa no 

que diz respeito aos estatutos, mas não trabalham, de fato, na organização. 

Neste episódio, as duas emprestaram seu nome à Megasil para facilitar o 

acesso da mesma a um financiamento, o que é valorizado por Aldora:  

Elas dão muito voto de confiança  e nunca disseram que não. Expus 
o que tinha que ser feito, resolveram, assinaram os papeis e pronto. 
Elas nunca disseram que não. Eu que tenho os cheques da Megasil 
que devem ser assinados por ela. Eu que tenho o controle, os 
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cheques ficam assinados comigo e ela nunca desconfiou . Eu tenho 
feito reuniões às vezes com elas mais pra dar noticias, mas, apesar 
disso tudo, elas tem me dado todo voto de confiança  (grifos meus).  

Percebo, mais uma vez, a importância da confiança nas relações 

interpessoais entre elas, reforçada em vários momentos da história da 

cooperativa. 

Aldora comenta que, desde sempre, elas muitas vezes não têm 

conhecimento sobre a maioria dos apoios governamentais disponíveis: “o 

subsídio assim assado, mas eu não sei... a gente não sabe como funciona... 

Apenas entidades públicas... não chega ao cidadão normal”. Ela levanta uma 

questão interessantíssima que atravessa a história da Megasil: a distância 

entre o Governo e os cidadãos, principalmente no que diz respeito à obtenção 

de fundos por parte de organizações pequenas e sem grande influência 

política. Balbina, assim como Aldora, diz que também não tem muito 

conhecimento sobre certas coisas, fazendo referência aos apoios 

governamentais mencionados. 

Com o apoio financeiro da Secretaria de Economia do Governo Regional 

dos Açores, a Megasil adquiriu posteriormente outro forno. Balbina considera 

que esse apoio ocorreu, em parte, graças ao fato da assistente social Letícia 

ter ajudado a Megasil por meio de sua influência no órgão estatal. 

Aldora considera que existe falta de informação por parte das 

integrantes da Megasil, mas comentamos que informação existe e o problema 

é se ela não chega até as cooperantes. Aldora diz que, no início, elas tinham 

muitas visitas do governo, talvez pelo fato de Letícia Moura ser assistente 

social e estar “naquele meio”, conhecendo a respeito dos protocolos 

governamentais e levando sempre as informações para a Megasil. “Mas ela 

tem lá sua vida né?”, diz Aldora. Intrigados, perguntamos se Letícia ainda faz 

parte da Megasil, e Aldora diz que sim.  

Letícia ainda pertence à direção da Megasil, mas apenas nos estatutos. 

Aldora diz que ela “tem outra vida já” e que uma vez disse para elas: “vocês já 

estão por sua conta... vocês já sabem fazer tudo sozinhas, agora 

desenrasquem-se”. Aldora, mesmo mostrando certa mágoa, reconhece que a 

assistente social ajudou muito a cooperativa no início, e que agora ela trabalha 

em um lar de Jovens, enquanto seu marido, que já foi presidente da Megasil 
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mesmo sem nunca ter lá trabalhado, é o provedor da Santa Casa de 

Misericórdia. 

Seria interessante, então, ouvir um pouco da história da Megasil a partir 

da própria Letícia? 

No dia 03 de junho de 2009 fomos até a Megasil inicialmente com o 

intuito de saber delas sobre como encontrar Letícia, já que gostaríamos de 

saber dela mais informações sobre o início da cooperativa e de seu trabalho 

junto às meninas.  Entretanto, no caminho para a cooperativa, julguei que seria 

mais apropriado saber primeiramente das atuais integrantes da organização 

suas opiniões sobre essa possível conversa entre nós e Letícia.  

Por não sabermos da história entre as integrantes da Megasil e ela, nem 

de possíveis brigas e desentendimentos no passado, considerei que esta 

postura seria não apenas a mais apropriada, mas verdadeiramente uma 

questão de respeito para com elas. Antes de tomar a iniciativa de falar com 

Letícia, o que pensam Balbina e Aldora sobre essa possível conversa? 

Ao passarmos pela esquina da rua da cooperativa, notamos que um 

caminhão estava obstruindo a passagem e então decidimos ir falar 

primeiramente com Aldora em seu minimercado. Ao lá chegarmos, notamos 

que ela estava bem ocupada recebendo materiais de fornecedores e efetuando 

pagamentos. Esperamos ela terminar e então lhe dizemos que fomos lá saber 

sua opinião sobre uma possível conversa com Letícia Moura. A expressão 

facial de Aldora é indescritível e traduz um misto de reflexão, preocupação e 

nenhuma felicidade ou alegria. 

Digo a ela que gostaria de saber o que ela pensa a respeito, se 

considera ou não uma boa ideia. Ela responde que não possui uma opinião, 

que é neutra, mas insisto que sua opinião é muito importante para nós. Após 

terminar de entregar os cheques aos respectivos fornecedores, ela me 

acompanha até o carro, no qual Carla aguardava, devido à sua mobilidade 

reduzida por causa do pé fraturado. 

Após conversarmos um pouco sobre a cirurgia de Carla, explicamos que 

a opinião de Aldora é muito importante. Falo que gostaríamos de saber, 

principalmente, se ela achava que seria interessante irmos conversar com 

Letícia, ou se havia tido no passado alguma espécie de atrito, 
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desentendimento, ou algo do gênero. “Algumas coisas a gente não deve dizer”, 

ela diz.  

Aldora fala que tudo caiu nas suas costas e que teve que fazer quase 

tudo para evitar com que a Megasil fechasse as portas, lutando com 

dificuldades dos mais diversos tipos, inclusive com relação à contabilidade, 

multas do departamento de finanças do Estado, entre outras. Ela reconhece 

que Balbina tem um grande mérito em manter a Megasil de portas abertas e 

atuando por tanto tempo, já que a primeira (Aldora) não tira seu sustento da 

cooperativa, enquanto que a segunda sim, com uma retirada de cerca de 300 

euros por mês.  

Sentimos que neste momento é melhor não procurar Letícia, respeitando 

o tempo e os sentimentos de Aldora e de Balbina. Ninguém melhor do que elas 

próprias para saber o que já passaram e que impactos poderia trazer nossa 

atitude. O encontro com Letícia ficou para mais adiante. 

 Aldora nos convida a ver o resto das instalações e Balbina conta que 

elas já fizeram bolos de lêvedo na Megasil, mas que como o biscoito é o ‘pagã’ 

da cooperativa, não conseguiram manter todas as coisas que queriam.  

Elas me apresentam Eduarda, a qual me olha de modo sério, quase 

bravo. Seu olhar chega a intimidar, em alguns momentos, e bastante 

desconfiado. Balbina diz que ela teve meningite com 10 anos, mas entende 

tudo que falamos e que sabe ler os lábios. A seguir, Balbina me apresenta 

Manuela, a qual não possui deficiência física ou psíquica e trabalha alguns dias 

da semana com elas, embora não esteja mais como cooperante da Megasil. 

Aldora se despede e fala para combinarmos o resto com Balbina. 

Agradeço muito por seu apoio e ela diz que sabemos onde encontrá-la caso 

precisemos de mais alguma coisa. Agradeço também a Balbina por nos 

receber de ‘braços abertos’. Ela responde que podemos voltar quando 

quisermos já que, atualmente, trabalham de 9 às 15 horas, todos os dias e, às 

quintas, também das 9 da noite às 11 da manhã de sexta, somente para fazer 

massa sovada. Surpreendo-me com a duração da jornada laboral e falo que 

gostaria de ver o trabalho que fazem a noite. Balbina diz que devemos então vir 

de quinta para sexta. 

Para ver todo o processo, desde o início, tinha que vir na quinta por 
volta das 11 horas da manhã, via como é que a gente amassa a 
massa... a primeira fase.... venham no inicio da massa... e depois 
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pelas dez e meia da noite... às 6, 6 e meia minha colega que mora 
perto vem fazer as primeiras massas porque ela mora aqui perto. Às 
9 horas eu venho, pego no batente e aí cozemos massa. Se quiserem 
vir, temos companhia... não incomodam... podem vir. 

Na saída ela nos dá biscoitos de coco, caseiros e carrilhos (de milho) 

para levarmos. “Qualquer pessoa que vem cá é tratada por igual. Seja velho, 

seja novo, seja rico, seja pobre”, diz Balbina, quando agradeço pelo tratamento 

para conosco. 

 

 

6.3 A cooperativa Megasil em 2009  
Nem todas as pessoas que iniciaram a Megasil permanecem até hoje. 

Balbina conta que já passou pela cooperativa uma menina de dezesseis anos 

diagnosticada com distúrbios psiquiátricos, considerada muito agressiva, a qual 

foi trabalhar ‘batendo’ massa, para que descarregasse toda a sua 

agressividade. Balbina fala que esta moça batia a massa tão bem ou até 

melhor que as máquinas, deixando de ser tão agressiva com o passar do 

tempo.  

Uma antiga participante está com pensão por invalidez, devido a 

tendinite nas mãos. Outra, Beatriz, agora trabalha no hipermercado Modelo, 

pois o rendimento que obtinha na Megasil não era suficiente. E Zita, que 

começou a ficar com as mãos cheias de bolhas e não teve mais condições de 

prosseguir trabalhando com alimentos.  

Balbina diz que entende a saída de trabalhadores da cooperativa ao 

longo do tempo, pois às vezes as pessoas precisam descansar ou mesmo 

acabam se aposentando, e que jamais poderia obrigar alguém a ficar, mas fala 

em tom triste: “às vezes custa né ... às vezes custa um pouco de tempo ... mas 

pronto, é que as vezes não posso aguentar né? É a vida”. 

Como já mencionado, a Megasil tem pessoas que constam no estatuto 

como membros, mas que não trabalham efetivamente na cooperativa - os 

“cooperantes por presença”. Dentre eles estão João e Letícia Moura, os quais 

participam somente de algumas reuniões esporádicas, já que apenas 

completaram o quadro inicial da cooperativa, o qual exigia treze integrantes 

quando da sua fundação.  

Dentre aqueles que fazem a cooperativa acontecer no cotidiano das 

lutas, há trabalhadores que são cooperantes, ou seja, que constam no estatuto 
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como pertencentes à cooperativa - os “cooperantes trabalhadores” - e outros 

que lá trabalham mas que não são membros ‘oficiais’ da organização. 

No grupo dos cooperantes trabalhadores hoje estão Balbina, Conceição, 

Aldora, Eduarda, Nelinha (cunhada de Aldora), Manuela e Francisco Gata 

(marido de Balbina). 

Francisco se dedica à distribuição dos produtos da Megasil. Ele realiza 

diariamente as entregas em seu próprio automóvel, já que a cooperativa ainda 

não possui um veículo. Manoela, afilhada de Balbina, atualmente trabalha 

apenas duas ou três vezes por semana no turno diurno. 

A cunhada de Aldora, Nelinha, é surda e no momento está de licença 

médica devido a dores no braço, possivelmente por tendinite. Balbina diz que 

ela é a mais ágil e destra de todas com a massa dos biscoitos, sendo rápida, 

precisa e muitas vezes cortando a massa enquanto conversa com as colegas, 

sem sequer olhar para a massa em si. Balbina, rindo, confessa que já tentou 

imitá-la na façanha, mas sem sucesso. 

Eduarda, que é surda, cuida do forno com grande precisão, se 

alternando entre dar forma aos biscoitos, colocar no forno os tabuleiros com os 

que já estão formados e crus, e olhar para não deixar com que queimem os 

que estão assando. Além disso, ao observá-la cortando e dando forma aos 

biscoitos, chama atenção a destreza com que realiza os movimentos.  

Com o passar dos dias e o convívio na cooperativa, Eduarda, que no 

primeiro dia que cheguei à Megasil me recebeu com uma cara brava e séria, já 

sorri bastante, conversa e fala das dores que sente no joelho. Balbina ressalta 

que o trabalho desenvolvido na Megasil é levado a sério e que o respeito entre 

todos é fundamental para as atividades cotidianas. 

Balbina e Aldora comentam que Conceição é a que está há menos 

tempo na Megasil, mas tem uma relação muito próxima e amiga com Balbina. 

Ela gostaria de ter estudado mais e ser professora: “nunca consegui estudar o 

tanto que gostaria. Eu gostava muito. Sempre gostei. Eu gostava muito da 

escola, aquele cheiro de giz... coisa boa. Eu gostava tanto de ir à escola”. 

Pergunto a Conceição porque ela não está na Megasil desde o início e 

ela me fala que só foi convidada por Balbina cinco anos atrás, e que desde 

então aceitou o convite e não saiu mais de lá. Ela comenta que a educação de 

seus filhos sempre foi uma prioridade para ela, e fala do orgulho que sente por 
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ter um filho que se formou advogado e que é uma pessoa simples até hoje, 

tratando todo mundo de igual para igual. 

Conceição comenta que o trabalho na Megasil vem aumentando 

progressivamente, em virtude do maior volume de encomendas. Ela diz que se 

comunica com Balbina muitas vezes sem sequer falar: “eu mais a Balbina nos 

falamos por parábolas, sem sequer abrir a boca, só de nos olharmos. Todo 

mundo fica sem entender nada”. Balbina complementa dizendo que para bom 

entendedor, meia palavra basta. 

Pergunto à Balbina o motivo dela ter essa relação tão próxima e de tanta 

cumplicidade com Conceição, inclusive quando precisa ‘segurar a barra’, já que 

ambas se apoiam bastante uma na outra. Ela me responde que as outras 

meninas, embora há mais tempo lá, não são pessoas com as quais ela pode 

compartilhar e conversar sobre todos os tipos de assunto. Ela diz que, por 

Conceição compreendê-la, acabaram desenvolvendo esta relação. 

Na Megasil, há muitos anos, também trabalha Lurdes, a qual é órfã 

desde a adolescência e tem diagnóstico de problemas psiquiátricos. Balbina 

conta que sempre precisa ficar ‘puxando’ por ela, falando para ela fazer as 

diversas tarefas: “ela enrola o biscoito, corta, enrola de novo.... ela as vezes 

está enrolando e nem está com a cabeça naquilo que ela está fazendo... está 

longe”. Lurdes chegou à cooperativa indicada por um médico:  

o médico que lhe mandou. Através do médico dela que ela vai ter 
consulta até hoje, mandou uma pasta pro delegado de saúde daqui 
da Lagoa porque tinha conhecimento da nossa cooperativa que 
integrava pessoas deficientes, e o delegado de saúde veio ter com a 
gente, a gente trabalhava na Junta de freguesia ainda, com a carta do 
doutor Antonio Luiz, psicólogo dela, se podíamos pegar ela. 

Lurdes nunca recebeu dinheiro pela Megasil, já que faz parte de 

programas de renda do Governo e hoje recebe pelo Rendimento Mínimo 

Garantido (RMG). Balbina considera que ela está bem melhor hoje do que 

quando chegou à Megasil, mais ativa, esperta e comunicativa. 

No início, nem Balbina nem Aldora imaginavam que a cooperativa 

ganharia corpo e duraria tantos anos. Com o passar do tempo, os sonhos 

foram se concretizando e novos foram sendo construídos: “a gente nem 

sonhava, nem de longe, que ia comprar uma casa. Compramos esse imóvel, 

quem é que pensava? No inicio não se sonhou em comprar o imóvel, mas 

agora já sonha em comprar mais... né?”.  
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Reflexiva, Balbina continua falando que se no início elas levaram até 

mesmo os instrumentos culinários de casa, hoje já conseguem ter a confiança 

de que podem adquirir o que precisam a partir do trabalho realizado: “agora, se 

precisar de uma coisa, vou comprar. Embora seja pouco [o que ganhamos] 

mas já tem a confiança de que se eu fizer uma compra, vou ter que trabalhar 

pra pagar aquilo e sei que se trabalhar, vou pagar”. 

No que se refere às relações entre as pessoas na Megasil, também são 

percebidas mudanças, já que “no inicio não havia tanta confiança,  

companheirismo... hoje somos uma família.... por acaso as pessoas que se 

juntaram pra trabalhar eram pessoas conhecidas né? Mas não éramos uma 

família”. 

Em boa parte das manhãs, tardes e principalmente madrugadas que 

passamos juntos, falamos não apenas sobre trabalho, mas também sobre 

amores, relacionamentos e expectativas perante a vida. 

As assembleias gerais acontecem sempre que necessário, mas não 

existem com intervalos de tempo regulares, embora elas tenham plena 

consciência de que o estatuto expressa que devem acontecer reuniões 

regulares ao longo do ano.  

Os membros que recebem pelo trabalho na Megasil não chegam a 

ganhar um salário mínimo, tendo rendas mensais de aproximadamente 200 ou 

250 Euros, de acordo com as vendas da cooperativa. Balbina recebe um pouco 

mais por ter a responsabilidade de coordenar toda a produção, para além de 

tantas outras atividades: “elas ganham 200 e uns trocos e eu ganho 300 e uns 

trocos porque eu tenho esta responsabilidade toda à minha volta. Se eu fizer 

mal eu é que sou responsável”. 

Os descontos para a Segurança Social existem, mas são feitos com 

base em apenas 15 dias de trabalho por mês, devido à carência de recursos 

financeiros. Ninguém recebe subsídio de férias nem de Natal, mas se as 

vendas e receitas aumentam no fim do ano, divide-se entre todas os 

excedentes. Aldora comenta: “Ganhamos mais, elas tem mais um bocadinho. 

Ganhamos menos, elas ficam à espera. Pronto, temos nossos fornecedores, 

nossos impostos, o Governo não espera, infelizmente o Governo não espera, a 

gente tem que pagar”. 
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Vale ressaltar, mais uma vez, que nem todas são remuneradas pela 

Megasil. Aldora não recebe absolutamente nada e outras, como Lurdes, são 

pagas diretamente pelo RMG, não recebendo nenhum centavo a mais por 

parte da Megasil. 

Das vendas da cooperativa é que saem, portanto, os rendimentos dos 

trabalhadores, as verbas para pagamento de impostos, bem como todas as 

outras despesas para o funcionamento cotidiano, dentre as quais posso citar 

água, luz, óleo, matérias-primas, taxa de recolha de lixo, entre outras. 

Quase todos os integrantes da Megasil tiram da cooperativa seu único 

rendimento. A maior parte trabalha em tempo parcial, geralmente das nove da 

manhã às quatro da tarde. Mas é complexa a divisão do trabalho na 

cooperativa. 

Como já explicitado na seção anterior, a Megasil produz essencialmente 

biscoitos: de coco, caseiros, carrilhos (de milho), para além de fazerem massas 

sovadas e, duas vezes na semana, pão caseiro. 

Devido à importância econômica dos biscoitos nas receitas da 

cooperativa – eles são o pagã da Megasil, de acordo com Balbina – durante o 

turno ‘normal’ de trabalho acima mencionado todas se dedicam 

majoritariamente à produção dos mesmos.  

Já quando a massa sovada é feita, nas madrugadas, as senhoras que 

são surdas não trabalham, mas apenas Balbina, Aldora e Conceição. Lina, filha 

de Balbina, trabalha durante algumas madrugadas com o grupo, mas não é 

constante.  

A forte carga de trabalho e a carência de pessoal sobrecarrega as 

integrantes. Aldora comenta que quando Balbina falta, as coisas ficam quase 

impossíveis dentro da Megasil, já que não há quem a substitua no momento. 

Balbina admite e complementa que quando ela tira férias, só se ausenta 

durante dois ou três dias na semana: “eu faço de tudo, do escritório à limpeza... 

tudo... se é preciso uma fatura, eu venho passar. É preciso atender o telefone, 

é eu que vou resolver”. 

É possível perceber que é impossível, ao trabalhar junto com a Megasil, 

analisar as relações de trabalho apenas como tal, pois elas são atravessadas 

de muitos outros sentimentos e dimensões. Balbina diz:  
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eu sinto-me a mãe delas e faço tudo pra que elas... se eu precisar 
trabalhar mais do que elas, eu trabalho para não lhes ver 
aborrecidas... o Eduarda, tu vai fazer aquilo e aquilo... e ela diz que 
não pode... pronto, eu acabo indo fazer... e ela fica sem poder fazer e 
fica na sua e eu que vou fazer... gosto muito ... brinco com elas, 
canto, faço tudo com elas, mas a tal coisa, quando é na hora de dar a 
sentença... as vezes é uma cara assim mais aborrecida e dizer que 
isso ta mal... aí elas também ficam... elas desrespeitam, não ouvem 
ninguém... mas ela vê na minha expressão que eu estou ruim, e ela 
fica mansa, e daqui a pouco vem me beijar, me abraçar... a Balbina tá 
boa... eu que sou ruim às vezes... e só esse fato dela reconhecer... é 
como se diz mãe é mãe... Mas é assim ... a nossa história. 

É muito interessante reparar a maneira como Balbina trabalha as 

características de cada pessoa que está ali. Ela não tem apenas uma 

capacidade criativa enorme, mas demonstra também ter garra e, 

principalmente, acreditar e valorizar os outros.  

Balbina trabalha mais focada na parte da produção, apesar de fazer 

muito também da parte do escritório, já que faz manualmente as faturas e não 

entende nada de informática. Apenas Aldora, Balbina e Conceição participam 

da maior parte das decisões estratégicas da cooperativa. Eduarda e Lurdes 

nem sempre conseguem entender o que se passa e Balbina é que depois 

senta com elas e explica tudo em termos gerais: “pra elas entenderem 

determinadas coisas, tem que se perder mais tempo. Tem que parar, olhar, 

explicar e há certas coisas que se não for bem explicado, tem noção de umas 

coisas erradas”. 

As questões que causam conflitos na Megasil nem sempre aparecem 

com clareza durante o convívio. O fato de as demais cooperantes não 

trabalharem nas madrugadas de massa sovada causa incômodo e sentimento 

de injustiça para algumas, que comentam que Eduarda participou deste outro 

turno apenas uma vez e depois disse que não vinha mais porque o marido não 

queria que ela fosse embora sozinha pra casa.  

Eduarda é, ainda, tida como desconfiada pelas demais integrantes, e 

esta desconfiança causa problemas: “ela está desde o início e já teve altura de 

dizer que as coisas estavam mal porque eu, porque ela, porque outra 

roubavam o dinheiro. É muito complicado porque é uma pessoa muito 

desconfiada”. 

A suspeita de ganhos diferenciados dentro da cooperativa também pode 

suscitar reclamações e quebras de confiança nas relações entre as pessoas. 

Aldora comenta que esse também é um entrave para a entrada de novas 
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pessoas, principalmente para a parte administrativa, já que não se quer colocar 

outras pessoas na Megasil que ganhem mais do que as demais.  

É construída por elas, mesmo com dificuldades, uma autogestão que 

aponta para as dificuldades da participação de todas. Mas é visível a vontade 

delas próprias em não deixar com que a cooperativa que construíram passe a 

adotar injustiças, desigualdades, ou perca sua autonomia. 

Aldora tem bases de contabilidade e a Megasil contrata um contabilista 

que, a cada dois ou três meses, assina os papéis da cooperativa. Ela comenta 

sobre sua dificuldade em realizar as atividades administrativas, tendo em vista 

que ela também trabalha no mercadinho de seu marido. Vale lembrar que ela 

diz que não recebe nada pelo trabalho que desempenha na Megasil: 

eu, como estou à frente de tudo, não consigo chegar... se calhar 
tenho perdido um bocado... porque é preciso andar, saber ... e eu 
também estou ocupada aqui, não consigo dar o que elas precisam. 
Precisava de uma pessoa no escritório, pra nos divulgar mais. Eu não 
tenho tempo pra fazer isso tudo. Muitas vezes eu faço as coisas da 
Megasil à noite. Os clientes, fornecedores, pra pagar, mandar pra 
contabilidade, eu muitas vezes tenho feito à noite. Era supostamente 
ir uma vez na semana. Eu faço e não recebo. O que eu faço, a 
responsabilidade que tenho na Megasil, eu não recebo nada.  

Noto que existe certa dificuldade com relação à realização de cálculos 

matemáticos, principalmente em Balbina, quando um homem chega na janela 

da cooperativa para comprar 5 sacos de biscoito. Na hora de informar o preço 

ao rapaz, fica nítida a dificuldade em realizar a multiplicação de cinco por 2,30 

euros, preço individual de cada pacote do biscoito adquirido pelo homem.  

Foi por muito pouco que a compra não saiu por 7,50 euros, preço 

inicialmente pronunciado em voz alta por Balbina para a aprovação das 

colegas, com um tom muito cheio de dúvidas e que suscitou ainda mais 

dúvidas entre todas. Quando então, após o alerta de outra integrante da 

Megasil, Balbina foi dentro do escritório, possivelmente para usar a 

calculadora, e voltou com o valor correto de 11,50 euros para informar ao 

comprador. 

Após mais de dois meses com o forno que assa os pães avariado, em 

uma das madrugadas que trabalho junto com elas, finalmente chega às 23 

horas o técnico responsável pelo conserto, explicando que a peça teve de vir 

de Lisboa. Após cerca de trinta minutos de trabalho o forno está em 

funcionamento e Balbina e Conceição decidem aproveitar a jornada para fazer 

pães, além das mais de cento e vinte massas sovadas grandes (um quilo cada) 
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e das 95 massas pequenas (500g cada) desse dia. Com a ajuda do amassador 

elétrico, elas usam quarenta quilos de farinha que, juntamente com os demais 

ingredientes, são suficientes para cerca de quarenta e nove pães grandes e 

dezesseis pequenos. 

Pergunto quanto custa a massa sovada e o pão. Ela vende a massa 

sovada por 2,50 Euros o quilo, e, o pão, por 1,20 Euro o quilo, devido aos 

ingredientes mais caros que fazem parte da receita da primeira, mas não do 

segundo. 

Comento com elas que fazendo compras em um mercado da ilha, 

reparei que os biscoitos delas são os mais caros e os que sempre possuem 

menor quantidade nas prateleiras. Conceição, falando apenas comigo, diz que 

o preço é maior porque elas utilizam ovos, banha, manteiga, ou seja, 

ingredientes tradicionais e de qualidade, enquanto que outras organizações 

usam ‘pó de ovo’ e outras matérias-primas de menor qualidade para baratear o 

preço. 

Explico que vi no mercado a massa sovada de um quilo ser vendida por 

mais de três Euros e Aldora responde, demonstrando certa surpresa em 

descobrir o valor de venda utilizado: “nossa! Ganham muito dinheiro... ganham 

muito... porque eles compram a 2,20 mais o IVA né... e aí desconta 12%... e 

eles vendem a três e tal”. 

Aldora explica que os mercados descontam uma porcentagem dos 

preços dos biscoitos delas para finalidades de promoção, cartões, entre outras 

coisas. Ela diz que a Megasil sobe um pouco o preço praticado na venda para 

esses mercados quando comparados ao valor de venda para mercadinhos 

menores, com o intuito de contrabalançar isso. Pergunto se, então, vale a pena 

ter o produto nos mercados maiores e Aldora diz que sim, pois elas vendem 

muita quantidade para esses mercados grandes, como o Modelo e o Sol e Mar.  

Ela conta que, ainda por cima, o Modelo e o Sol e Mar demoram muito 

para pagar, as vezes levando até três meses. Aldora pergunta se eu tenho 

conhecimento de que quase todos os fornecedores pagam o aluguel da 

prateleira para terem seus produtos vendidos nesses mercados, o que 

respondo que não. Balbina explica que outras organizações pagam um valor 

‘pela prateleira’, mas que a Megasil nunca pagou isso e nem pagará:  
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no início quando fomos pedir pra o produto ir pra lá, dissemos de vez 
que não tínhamos o calcanhol ($$$) pra poder pagar né, e o que 
podíamos fazer era um desconto. E é o que a gente faz, mas os 
outros fornecedores pagam, fazem o desconto como a gente faz e 
tem um empregado lá com o produto na prateleira. Nós não fazemos 
isso. 

Balbina aproveita o momento e fala da relação que os grandes 

mercados estabelecem com seus fornecedores, explicando que em muitos 

casos produtos são dados pelos fornecedores para serem promovidos nos 

mercados e vendidos a preços promocionais: “mandaram-nos um fax 

perguntando com o que íamos colaborar em uma feira. Respondemos que não 

podíamos porque não tínhamos condições financeiras para isso”.  

Ela complementa falando que os produtos da Megasil não precisam de 

promoção junto aos clientes, pois eles sempre são vendidos muito 

rapidamente, principalmente devido ao fato de serem produtos caseiros, com 

ingredientes naturais: “o nosso chega lá vende... e os outros vão ficando”.  

Surpreendo-me com o tipo de relação que a Megasil construiu com 

esses gigantes do varejo alimentício e pergunto a elas como se deu o início 

das vendas dos produtos para o Modelo e Sol e Mar nessas bases diferentes 

das demais indústrias e fornecedores. Balbina e Aldora me contam a rica 

história: 

andamos sempre em cima do Modelo, sempre, sempre sempre... 
andamos atrás do presidente da Câmara, andamos atrás da dona 
Letícia... ela conhecia não sei quem... andamos... quase 2 anos... eu 
[Balbina] tive que falar propriamente com a dona do Modelo. Ela 
morava aqui em cima na Lagoa. Tentei contato com ela por telefone, 
mandei massa, mandei biscoitos, fui com uma dessas moças que 
trabalham comigo. Fui lá propriamente falar com ela, dizer a ela que a 
gente tinha tentado de todas as maneiras entrar no Modelo e que não 
conseguíamos e que os clientes que vinham do Sol e Mar, às vezes 
iam no Modelo perguntar se não tinham o biscoito da Megasil, mas 
que no Sol e Mar tinha. Eu fui com essa conversa toda com a dona 
do Modelo. E aí a dona falou para que eu fosse ter com o senhor ali 
no Modelo, que ele ia botar os biscoitos lá dentro. Fui então com este 
senhor, fui a Ponta Delgada e aí foi o biscoito ao Modelo. E já 
estamos há dois anos ou mais atrás deles. Conseguiram a primeira 
vez depois deixaram de pedir.... e depois é que andamos e eu 
retornei a falar com essa senhora francesa... já pelo telefone, falei 
com ela que não entendia a razão porque tinha deixado de comprar... 
e sei que voltaram a pedir. E por sinal o Modelo é o hiper que compra 
mais biscoitos... mais que o Sol e Mar... entrou por último... e gasta 
mais biscoitos.  

Balbina, Conceição e Aldora comentam que os biscoitos caseiros são os 

que mais vendem, seguidos pelos de coco e, por último, os carrilhos. Balbina 

diz que a massa sovada chega ao Sol e Mar às sextas pela manhã e quase 
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não duram, já que têm clientes que reclamam que foram à tarde ou no dia 

seguinte e não encontraram mais.  

Pergunto, curioso, por quais motivos elas não aumentam o número de 

massas para esse mercado e Balbina me dá uma aula: “porque também há 

outros fornecedores, outras qualidades de massa. Toda gente tem que ganhar. 

Todos tem que vender... todos tem que ter seu espaço”. Para elas, não existe o 

objetivo de conquistar  o mercado para a Megasil em detrimento da 

subsistência de outras pessoas e organizações, que também dependem do 

trabalho que realizam. 

Existe, ainda, outro problema para a Megasil atualmente. Existem 

dificuldades para atender os pedidos da cooperativa, principalmente devido à 

falta de pessoal para trabalhar na cooperativa. Balbina comenta que já fizeram 

bolos de lêvedo, entre outras receitas, mas que deixaram de fazer justamente 

por falta de mão de obra.  

Para a fabricação de 100 quilos de massa sovada, são usados 50 quilos 

de farinha, 19 de açúcar, para além de outros ingredientes. O trabalho começa 

no fim da tarde e, até a chegada da noite, a massa cresce e só então elas 

enchem as formas, que crescerão ainda mais um pouco, antes de irem para o 

forno. Elas jogam farinha por cima da massa quando a botam para descansar 

para não grudar no pano que cobre.  

O trabalho é cansativo e Balbina e Conceição contam que as costas 

doem mais do que as pernas. Os ingredientes levam uma hora a bater no 

misturador hoje, mas Balbina confessa:  

eu já amassei muita massa na mão. Já amassei muita massa só nos 
alguidares (bacias), muitas vezes, duas, três vezes seguidas  de dez 
quilos de farinha. Porque ali (na máquina) leva cinquenta quilos, mas 
dez quilos de farinha pra amassar à mão, numa pana assim... por 
isso se chama massa sovada, ela era sovada mesmo. Agora não sei 
como vai se chamar, mas por isso se chama massa sovada, era 
mesmo sovada. 

Balbina nos conta sobre a relação que existe com o fornecedor de ovos 

da cooperativa, o mesmo há 22 anos, ou seja, desde o início das atividades. 

Ela não deixa de ressaltar que, às vezes, ele deixa de receber em dia sem 

reclamar, esperando com que elas tenham receita para quitar as dívidas, sem 

deixar de fornecer os produtos: “desde que a gente começou, há 22 anos esse 

mesmo dos ovos. Por sinal muitas vezes faz-nos assim uma gracinha. Sabe a 
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nossa situação e ele pode. Se não pudesse não fazia. Ele começou com a 

gente. O da farinha também já está assim, há muitos anos conosco”. 

Elas perguntam se não vou ajudar. Conceição traz uma touca para mim 

e um avental. Peço a ajuda de Balbina rindo. Me visto para trabalhar com elas, 

ainda tímido e sem graça. Carla pede para começar a tirar fotos com minha 

máquina fotográfica. Pergunta a todas se elas não se importam e nenhuma se 

incomoda com isso. Elas me convocam para começar a trabalhar. Visto o 

avental para ajudá-las no trabalho da noite. 

Conceição diz para que eu vá com ela para começar a aprender a 

preparar as massas sovadas: “pega-se na massa...nao é? faz assim e corta-

se”. Para ela, parece fácil. Digo que não terei a agilidade que elas têm na hora 

de tirar as massas da bacia (alguidar) e colocar nas formas de alumínio. Tento 

uma vez. Não consigo e elas todas riem de mim. Ao invés de ter cortado um 

quilo de massa, o pedaço que cortei deve ter, no máximo, setecentos gramas.  

Tanto Balbina quanto Conceição buscam me ajudar. Conceição repete o 

procedimento diversas vezes. Balbina está mais longe cuidando da pia e do 

forno. Volto a observar Balbina e Conceição tirando as massas das bacias, 

enrolando na mão, pesando e colocando nas fôrmas de alumínio, e digo que 

achei fantástica a maneira como elas pegam na massa.  

Continuo trabalhando com elas. Levo e trago formas de alumínio para lá 

e para cá, de uma mesa de inox para outra, das mesas para os tabuleiros 

metálicos que vão ao forno. Lina me explica que após as massas serem 

pesadas e colocadas nas formas, elas descansam por mais de uma hora 

cobertas, para depois serem cortadas com uma tesoura em forma de X na 

parte superior: “para a massa ‘abrir’ e ficar mais bonita ao assar no forno”.  

  Conceição diz que quando ela e Balbina estão sozinhas não dá tempo 

pra nada, pois enquanto uma está fazendo uma coisa, a outra já está fazendo 

outra, e quando terminam uma atividade, já há outra a ser iniciada, mal dando 

tempo de lavar as panas muitas vezes.  

Falamos sobre relacionamentos amorosos e assuntos dos mais 

diversos. Trocamos confissões que prefiro não comentar, em sinal de respeito 

à confiança que se estabeleceu entre nós. São quase 2 horas da manhã. 

Falamos, também, sobre o trabalho de Aldora no mercado do marido. 
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 Em outra madrugada de trabalho, Carla já voltou à Lisboa para se 

recuperar da cirurgia no pé e fazer fisioterapia, e chego sozinho à Megasil, 

sendo recebido por Conceição com muita alegria. Ela leva fotos suas de família 

para que eu possa conhecer os membros de sua família, seus filhos, marido, 

entre outros. Conceição mostra as fotos do casamento do filho com muito 

orgulho.  

As madrugadas inteiras são repletas de contas. Elas passam muito 

tempo contando bolos que tem que fazer, que faltam fazer, que têm que ir para 

o forno, além de pensando se vai faltar algum para as encomendas e se a 

massa vai ser suficiente. 

Há uma preocupação permanente se as caixas de papelão coletadas por 

Francisco Gata nos supermercados serão suficientes para acomodar todas as 

massas e biscoitos a serem distribuídos. As caixas de papelão podem 

representar um grande custo para a cooperativa. Balbina comenta que nem o 

Modelo nem o Sol e Mar devolvem as caixas nas quais os produtos são 

entregues:  

Algumas são oferecidas, mas se acaba, temos que comprar. A gente 
não pode mandar os biscoitos nos sacos e cada caixa era 1 euro e 
meio mais IVA. Cada bolo custa 2,50 e uma caixa leva seis bolos e 
vai e fica, não volta. Tem semana que eles levam cinco ou seis caixas 
e ficam.  

Conceição pergunta, em um momento da noite, se quando eu for para o 

Brasil vou lembrar delas ou sentir saudades. Digo que sim, que ficarei com 

muita saudade delas todas. Percebo certa emoção nos olhos e na voz de 

Conceição e fico com a voz ‘entalada’ e emocionada. Também me emociono. 

Digo a ela que, em minha opinião, quando convivemos com alguém por 

obrigação, não sentimos falta da pessoa, mas que quando é porque realmente 

queremos, por nossa escolha, nesses casos realmente sentimos muita falta e 

saudades, pois aí é que gostamos verdadeiramente das pessoas. Repito que 

estou aprendendo muito com elas e gostando muito de estar ali. 

Francisco, marido de Balbina, chega por volta das seis e meia da manhã 

para levar duas caixas de biscoitos no Modelo da Lagoa. Depois de um tempo 

de conversa comigo, ele descobre que eu nunca comi coelho e me convida 

para almoçar em sua casa no domingo. Respondo que ficarei um pouco sem 

graça, tímido, mas ele insiste. Antes de eu sair, Balbina me explica como 

chegar a sua casa. 
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A Megasil tem extrema dificuldade em conseguir verba para atividades 

extraordinárias, tais como quebras de equipamentos, investimentos em 

infraestrutura, entre outros. Justamente por casos como esses, Aldora 

conversou com uma amiga sua, que disse que o reconhecimento do Estado 

sobre a equiparação da Megasil ao estatuto de IPSS só traria vantagens para a 

organização. Entretanto, um grande receio de Aldora é quanto à perda da 

autonomia com relação à gestão da cooperativa: 

eu penso que é preciso a concordância delas todas, se é que elas 
vão concordar não é? Porque assim... nós deixamos de ser donas ... 
de certa maneira ... porque as IPSS, acho que acaba por ser uma 
instituição que o Governo pode nos.... assim... ainda não assentamos 
como é que é... ainda não sei como é que funciona as IPSS, mas a 
cooperativa nós é que mandamos.... são os controles nossos né? A 
gente concorre a um subsídio pra isso, não sei o que .... ou à Câmara 
ou ao Governo, mas aquilo é nosso né? Nós é que somos donos. E 
as IPSS... o governo de certa maneira é que manda... penso eu que é 
assim que funciona. Aquilo é nosso... se quiser fazer, fazemos, se 
não quiser, não fazemos ... as consequências são para nós.  

Balbina, otimista como sempre, sugeriu que deveriam experimentar e 

tentar essa alternativa: “quando a gente tem alguma coisinha, não perdemos 

tempo... sempre que temos uma oportunidade”. Ela conta que chegou a falar 

com Marlon Bastos sobre o desejo, e que ele indicou que solicitassem por 

escrito.  

Elas então fizeram um pedido para que o IAS registre a Megasil como 

uma IPSS, para ter benefícios do governo. Aldora diz que esse pedido foi 

enviado por carta há cerca de dois meses, mas que ainda não recebeu 

nenhuma resposta: “esperamos uma resposta para marcarem uma reunião 

conosco. A gente sabe que quando se trata do Governo as coisinhas levam 

sempre um tempo”. 

Percebo que não há um conhecimento pleno sobre o que a equiparação 

a IPSS pode proporcionar à Megasil, assim como sobre os procedimentos para 

essa equiparação:  

dizem que a gente vai ter isenção do IVA, que podemos fazer um 
relatório anual com as nossas necessidades para o ano seguinte, 
para pedir ao Governo, e que ele vai ser aprovado, com 
necessidades de transporte, para salários, para obras, e o Governo 
dá. Não sei, ainda não estudamos a ver como funcionam as IPSS. 

É possível sentir, também, o descaso do governo pelo trabalho delas, 

para além de um forte sentimento de pertencimento à instituição e um grande 

orgulho de serem donas do empreendimento, de poderem administrar seus 

próprios trabalhos. Todas deixam claro que não querem ser dependentes do 
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governo e que querem continuar sendo donas de seus destinos dentro da 

organização. 

Conceição mais uma vez lembra que Letícia Moura sabia da 

possibilidade de que a Megasil se candidatasse à equiparação a uma IPSS e 

que nunca mencionou isso com elas, nem sequer deu a ideia. Conceição fala 

que também não gosta do fato de Letícia gostar de ser chamada de ‘dona’, e 

pensa que sua postura é a de alguém que se acha superior às outras pessoas. 

Balbina não comenta tão abertamente sobre esse assunto, e geralmente fica 

calada ouvindo quando Conceição fala algo relacionado a Letícia nunca ter 

avisado sobre a possibilidade de serem IPSS, algo que parece ter chateado 

muito Conceição e Aldora. 

Aldora reflete que, na prática, a Megasil já funciona como IPSS há muito 

tempo:  

já funcionávamos como uma IPSS, só não recebemos, só não somos 
reconhecidos. A gente não paga, mas damos trabalho às moças que 
vêm do Rendimento Mínimo. Já somos, mas não temos nome, 
porque a gente já integra pessoal.... Há anos... há anos que viemos 
fazendo isso.  

Sugiro a elas que, se já mandaram a carta para o IAS, se quiserem, a 

primeira coisa que podemos fazer é marcar para ir falar com Marlon Bastos, ou 

trazê-lo na cooperativa. Balbina responde que seria bom se ele fosse conhecer 

as instalações da Megasil, já que assim poderá ver como elas funcionam.  

Entro em contato com Marlon Bastos novamente e consigo marcar um 

encontro para sexta-feira, dia 22 de maio, o qual foi desmarcado pela 

indisponibilidade de agenda de Marlon. Tento novamente agendar um 

encontro, mas a segunda data também é desmarcada.  

Na terceira tentativa, em 05 de junho de 2009, finalmente o encontro 

acontece. Passo a madrugada trabalhando na Megasil na madrugada de 04 

para 05 de junho até à 1h30 da madrugada, antes de ir para casa dormir um 

pouco. Às 10h50 já estou buscando Marlon Bastos diretamente no IAS para 

levá-lo à Megasil, na Lagoa. 

É interessante ver que, mesmo depois da madrugada de trabalho 

dedicada à massa sovada e aos pães, lá estão Balbina e Aldora. Já chegaram, 

para o horário normal, Lurdes, Eduarda e a menina que realiza a limpeza hoje. 

Assim que chegamos, Aldora leva Marlon para começar a conhecer as 

instalações da cooperativa. Visualizo, na bancada na qual as massas sovadas 
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são envoltas em película plástica, as peças de massa em formato de perna, 

cabeça e também um boneco, cuidadosamente decorado com feijões 

representando seus olhos. Balbina havia me explicado que estas peças são 

utilizadas para promessas. 

A conversa entre Marlon Bastos e Aldora começa com a questão relativa 

à possibilidade da Megasil se candidatar à equiparação a uma IPSS. Marlon 

comenta que, de acordo com o que sabe, no IAS receberam da Megasil até 

hoje apenas uma carta, a qual Aldora mostra a cópia. Ele diz que nesta carta, 

havia expressa apenas a intenção da Megasil em ser equiparada a uma IPSS, 

mas se compromete a mandar por email a lista de documentos necessários e 

fala que o quanto antes elas enviarem essa documentação, o quanto antes ele 

encaminhará o processo para a análise por parte do departamento jurídico do 

IAS. 

Aldora diz que acha que já enviou, juntamente com a carta, alguns dos 

documentos que Marlon mencionou verbalmente, tais como a cópia do estatuto 

da cooperativa. Marlon mostra uma expressão de dúvida, de desconhecimento 

sobre o assunto, e diz em seguida que se já tiverem mandado, não precisam 

mandar novamente, mas apenas aqueles que ainda não tiverem sido enviados. 

Ele comenta que em alguns casos são necessários alguns ajustes e/ou 

correções nos estatutos das cooperativas que se candidatam a esta 

equiparação a IPSS, mas que espera que no caso da Megasil isso não se 

mostre necessário, tendo em vista que isso implicaria em gastar mais tempo e 

recursos financeiros junto ao notário.  

Marlon vai conhecer o escritório da cooperativa e conversa sobre a 

questão de computadores e sistemas, falando sempre das possibilidades de 

ajuda governamental após o reconhecimento como IPSS. Ele fala também 

sobre a possibilidade de pagarem uma ‘coordenadora’ para a cooperativa, uma 

pessoa para cuidar especificamente da gestão, frisando a importância de que a 

cooperativa tenha alguém para ‘pensar’ a gestão, podendo dedicar tempo a 

isso. Marlon diz que despesas com material de limpeza e com serviços 

contábeis também podem ser solicitadas, o que acabaria por ‘liberar’ uma parte 

das despesas atuais para que os salários aumentassem. 

Marlon comenta a importância de que as IPSS tenham atenção ao gasto 

das verbas recebidas já que quando um valor é destinado a um determinado 
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fim, ele não pode ser gasto para outra coisa, e tem que ser devolvido em caso 

de não utilização e em caso de utilização parcial. Aldora fala que isso é uma 

questão de planejamento e de organização, mas Marlon afirma que muitas das 

organizações não conseguem cumprir com esse tipo de prestação de contas. 

Marlon discorre a respeito da Cresaçor e da marca CORES. As meninas 

escutam em silêncio. Carla pergunta sobre o tempo aproximado de análise da 

solicitação a ser encaminhada pela Megasil. Marlon responde que a funcionária 

do departamento jurídico que cuida deste assunto está de férias e deve voltar 

apenas no dia 09, mas que acredita que se elas enviarem logo os documentos, 

até o fim de junho devem receber algum tipo de resposta sobre o pedido. 

Marlon prova a massa sovada feita pelas meninas mostrando muita 

informalidade e falando sobre seu irmão e avó. Em clima de descontração, ele 

nem sequer usa os guardanapos que Balbina rapidamente tinha providenciado 

e come com as mãos mesmo. Aldora comenta que ele pode ficar à vontade e 

comer mais se quiser, quando ele então pega mais um pedaço. Ao fim da visita 

Balbina dá a Marlon três sacos de biscoito, assim como ela fez conosco 

quando começamos a ir sempre lá.  

Marlon nos agradece por ‘termos proporcionado essa visita a ele’, e 

confessa que acha que tinha mais de dois anos que ele não fazia nenhuma 

visita a alguma organização, dizendo que gostou e muito da experiência. Ele se 

coloca mais uma vez à nossa disposição para nos receber no IAS quando e se 

julgarmos necessário. 

Vale ressaltar que, até a visita, mesmo com o recebimento da carta, o 

IAS nunca fez nada para atender a Megasil, nem sequer respondeu a carta 

enviada, entrou em contato por telefone, efetuou uma visita por meio de algum 

técnico, ou mandou uma lista de documentos.  

Para o IAS, em termos práticos, foi como se nunca tivesse recebido 

nada a respeito desta cooperativa, e a Megasil continuava até então sem 

noticias, por não ter conhecimento da legislação correlata e do que fazer para 

ser IPSS, já que desconhecia até mesmo o que era uma IPSS, apenas tendo 

ouvido falar sobre o assunto. Para além disso, vale citar o desconhecimento de 

Marlon e do IAS sobre o fato da Megasil ter enviado documentos ou não.  

Outro ponto que merece cuidado é o pagamento de alguém para cuidar 

da gestão da cooperativa a partir do reconhecimento como IPSS, tendo em 
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vista que isso poderia vir a descaracterizar de uma auto para uma 

heterogestão, ainda mais com alguém vindo de fora e ‘contratado para isso’.  

O posicionamento de Marlon mostra o posicionamento do IAS e fica 

ainda mais explícito quando ele diz que precisam de alguém para pensar 

apenas a gestão da cooperativa, mostrando nítida separação entre o gerir e o 

fazer, para além de botar em dúvida a capacidade delas próprias de 

administrarem um negócio que é delas próprias. É interessante reparar como 

Marlon fala da importância de visitar, das características diferentes das 

instituições, pessoas, mas a pesquisa sobre ES feita pelo IAS e capitaneada 

pelo Jaime Malta não foi realizada com base nessa visão. 

Em outro momento na Megasil, conversando com Balbina, Aldora e 

Conceição sobre a visita de Marlon, pergunto sobre a questão da Cresaçor, 

que Marlon já havia falado durante a visita. Balbina e Aldora comentam que 

não ouviram falar e que não têm ideia de como ela funciona. Já Conceição diz 

que conhece a Cresaçor e que já esteve lá, demonstrando um bom 

entendimento a respeito da funcionalidade da organização:  

eu sei o que é a Cresaçor porque eu já tive por lá. se for pra passar 
pela Cresaçor, eles tem as suas tendências. Essa Cresaçor não 
ajuda todos. Eu já fui nessa Cresaçor e não fomos ajudadas também. 
Já fui a reuniões lá. Aquilo é uma cooperativa mãe. 

Maria Balbina pergunta: “mas pra chegar a IPSS pra que a gente precisa 

da Cresaçor?”. Respondo que uma coisa é totalmente separada da outra, ao 

menos teoricamente e ela comenta que achou que para chegar a IPSS elas 

deveriam primeiro fazer parte da Cresaçor. Fica nítido que a própria versão do 

Governo Açoriano da ‘Economia Solidária’ confunde as integrantes da Megasil.  

Elas parecem decididas a não fazer parte da Cresaçor, ao menos por 

enquanto, mas interessadas em conseguir a equiparação à IPSS por parte do 

IAS. Balbina se mostra o tempo inteiro otimista: “eu tenho esperança que agora 

vai ser [IPSS]... eles têm interesse... e o falar dele [Marlon Bastos] aqui, os 

conselhos que ele deu, como a gente devia fazer... eu penso que sim”. 

Enquanto ela sonha, faz planos e pensa em estratégias para concretizá-los, 

Aldora e Conceição se mostram mais ‘pé-no-chão’, advertindo-a que elas 

primeiro precisam esperar saber se a solicitação vai mesmo ser aprovada pelo 

IAS.  
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Quando perguntamos se elas já ouviram falar de Economia Solidária, o 

silêncio toma conta do ambiente: ninguém conhece o conceito. Balbina e 

Aldora conversam agora sobre o futuro da Megasil. Aldora fala que são 

necessárias melhores condições de trabalho. Balbina fala novamente da 

importância do significado do trabalho, que vai além de ganhar dinheiro:  

custa-me ver... lutei tanto... durante 22 anos... mesmo ganhando 
pouco, lutei sempre... e portanto agora tem pessoas novas, pra 
pegar... mas eu gostava que elas viessem praqui trabalhar não era só 
pra ganhar o seu dinheiro no fim do mês... praqui trabalhar pra 
arranjar um emprego, pra ter o seu ordenado... a pessoa devia estar 
aqui por gostar... por gostar de fazer isso.  

Em 06 de agosto de 2009, chego à Megasil e Balbina lá está novamente 

com sua filha mais nova, Graça, que todos já comentaram que parece ser a 

mais interessada de todas as filhas em aprender sobre a organização e sobre o 

trabalho. Pergunto à Graça se ela foi pra lá por pressão ou por vontade dela e 

ela responde prontamente que foi por vontade dela. Balbina explica que ela 

tinha um evento para ir, mas preferiu trabalhar na cooperativa. A menina diz 

que hoje vai ficar acordada: “hoje eu não vou dormir” e trabalhar toda a noite, já 

que no outro dia começou a trabalhar conosco, mas dormiu por volta das 2 da 

manhã juntamente com Maria, filha de Lina. 

Quando encontro Lina, filha de Balbina, em Ponta Delgada, ela comenta 

que Balbina está trabalhando na Megasil excessivamente, além dos limites da 

saúde. Ela comenta que para ela própria, Lina, não teria como conciliar o 

trabalho atual na Loja dos Açores com o trabalho na Megasil, namorar e cuidar 

dos filhos. 

Balbina diz que queria que tivessem uma mesa com cadeiras mais 

confortáveis para elas descansarem ao menos 20 minutos na hora do almoço, 

bem como um microondas para esquentarem a comida. E hoje, assim, qual 

seria a tua maior vontade aqui na cooperativa? A tua maior necessidade, 

sonho, pergunto eu.  

A maior necessidade é o calcanhol ($$$). E de resto... pronto... não 
sei... mais pessoal pra trabalhar, mas que a gente pudesse pagar... 
porque temos aí duas, e agora vamos ter mais uma moça surda 
muda da assistência social ... mas é uma coisa de trabalho até o meio 
dia... porque se a gente pudesse pagar mais qualquer coisa a elas, 
elas vinham todo o dia... e neste momento a mão de obra está nos 
fazendo falta.  

Comento sobre a necessidade de ir para o Brasil por questão de saúde 

na minha família e tristemente me despeço com um ‘até breve, Megasil!’. Eu 
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fico emocionado e comento com elas que é porque a Megasil não é só 

trabalho, não é só fazer biscoitos e vender. Balbina completa:  

Não... é muito mais do que isto... se a gente vai trabalhar numa 
fábrica... uma fábrica que já existe há anos... é mais um empregado 
que vai pra lá... mas não... isso nasceu nas minhas mãos, isso 
começou com uma pana que eu trouxe de casa... um alguidar... que 
vou mostrar o que é porque não sei se sabem o que é ... portanto isso 
começou com panas que trouxe de casa, uma colher de pau. 
Trouxemos muitas coisas de casa pra isso começar. Isso nasceu nas 
minhas mãos, por isso eu gosto muito disso... gosto muito ... e tenho 
pena de um dia que eu não possa trabalhar, porque não sou eterna 
né ... e de ver... e que veja isso ou cair ou ficar assim com pessoas 
que não saibam levar pra frente como eu trouxe até agora... vai me 
doer muito... vai me doer muito, porque depois é assim... uma fábrica 
é uma fábrica... isso também é considerado uma fábrica, mas não sei 
pra mim tem muito valor sentimental, porque não é só o meu 
trabalho... e é isso... Numa fábrica, num sítio qualquer, não é igual 
como eu tenho aqui. 

 
 
6.4 Megasil em 2010: condições de um trabalho com farinha, amor e suor 

Hoje são 08 de julho de 2010. Em um hipermercado na ilha de São 

Miguel, olho para os biscoitos empacotados e etiquetados à espera de quem os 

leve para casa. Minha primeira ação é a de buscar saber se estão fresquinhos, 

quando foram fabricados e o prazo de validade. Olho ao redor e percebo que 

também estão expostas e à venda massas sovadas, embaladas em película 

plástica. Desisto dos biscoitos e volto minha atenção às massas ou bolos, outra 

designação para o mesmo produto típico Açoriano. 

A embalagem plástica fechada guarda mais do que delícias para o 

paladar. Para cada quilo de massa sovada produzida pela cooperativa Megasil, 

usam-se ovos, meio quilo de farinha, certa dose de manteiga, entre outros 

ingredientes: “todos naturais”, orgulha-se Balbina. 

 Mas para além dos ingredientes mencionados, quantas gotas de suor 

são necessárias para que os clientes possam desfrutar de momentos de deleite 

gastronômico? Como são confeccionados os bolos (ou massas sovadas)? 

Como são as pessoas que produzem essas delícias? Em que horário 

trabalham para que aquela massa esteja tão fresca? Recebem ordenados 

justos? Trabalham para si ou para outrem?  

 Se o cliente começa a refletir sobre esse tipo de questão, a receita da 

massa sovada da Megasil fica, digamos assim, um pouco mais complexa do 
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que a mistura dos diversos ingredientes nos dois amassadores elétricos que a 

cooperativa hoje possui. 

 Não está ao alcance dos olhos a dimensão de tudo aquilo que, em 

conjunto, precisou ser orquestrado para que os bolos estejam prontos e frescos 

na prateleira do mercado. 

 Saio do mercado e estou agora no Concelho da Lagoa, distante cerca de 

dez quilômetros de Ponta Delgada, capital da ilha de São Miguel, e me sinto 

novamente mais um dos dos seus cerca de quinze mil habitantes.  

O ônibus sai de Ponta Delgada e leva cerca de vinte e cinco minutos na 

viagem. Chego às portas da cooperativa às dez para as nove, nesta noite de 

quinta-feira em pleno verão Açoreano. É julho, mas não faz tanto calor como 

em Lisboa e, com uma temperatura que talvez esteja por volta dos vinte e três 

graus, a sensação térmica é amena. 

 Mais uma noite de trabalho se inicia na Megasil, com o dia ainda claro. 

Ao me aproximar das janela da cooperativa, já vejo Balbina trabalhando 

concentrada no misturador elétrico de massa. Daqui a dez horas, a farinha dará 

origem a bolos, pequenos e grandes: “agora fazemos massa também de 

segunda pra terça. A gente fazia 110 quilos. Hoje já fizemos 160, dobro de 

massa, duas vezes por semana. A gente ta fazendo o dobro de quando tu 

tavas cá”.  

 Balbina explica que esse aumento na produção das massas sovadas 

começou na Páscoa de 2010, devido ao início da aquisição deste produto por 

parte do hipermercado Modelo, o qual até então só comprava da Megasil seus 

biscoitos: “A gente não pediu. Eles é que ligaram pra cá a dizer que gostavam 

da nossa massa, falando que queriam conhecer porque havia clientes deles 

que pediam ‘massa da Lagoa’ e eles não tinham”. 

No contrato que rege o fornecimento deste produto para o Modelo, 

Balbina incluiu uma cláusula explicitando que não aceita devoluções de 

produtos não vendidos, apenas em casos de algum erro da cooperativa, como 

uma vez que foi sem a data de validade nas etiquetas do produto. Ela fala, com 

certa indignação, que esse hipermercado leva até noventa dias para lhes 

pagar.  

Esse novo contrato acarrou um necessário aumento grande na produção 

da Megasil no que se refere às massas sovadas. Apenas no dia de hoje, serão 
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produzidas aproximadamente quatrocentas, entre pequenas e grandes. Em 

termos de comparação, esse número ficava em cerca de duzentas no ano 

passado. 

Entretanto, esse aumento na produção de massas sovadas em uma 

cooperativa que já tinha dificuldades para atender sua produção anterior não 

vem sem consequências. Balbina fala que tenta, há meses, fazer estoque de 

biscoitos, mas que não consegue, produzindo apenas o necessário para 

atender os fornecedores existentes, o que acaba por impedir a Megasil até de 

entrar em outros mercados e lojas com seus produtos:  

não sei se você conhece... chamam galinhas gordas, casas cheias... 
não? Nunca viste aqui? São de espanhóis... tem várias lojas em 
vários pontos da ilha... eles estão à nossa espera já há três meses... 
por biscoitos... pra dar uma prova... mas se for uma prova... como 
vamos botar biscoito se não temos capacidade? Eles fazem 
concorrência ao modelo e ao Sol e Mar... tenho a direção deles na 
minha carteira... já há bastante tempo quero fazer um estoquezinho... 
mas não dá.  

Balbina explica que, desde o referido aumento de produção, elas 

passaram a trabalhar também nas madrugadas de segunda para terça (de três 

às nove da manhã), para além de continuarem ainda ‘virando’ das nove da 

noite de quinta às nove da manhã de sexta).  

Se a produção da Megasil aumentou o número de pessoas trabalhando 

na Megasil nas madrugadas surpreendentemente diminuiu. Hoje ele é 

realizado por apenas quatro pessoas: Balbina, Aldora, Conceição e Graça (não 

a filha de Balbina, mas uma adulta de mesmo nome). Graça é uma nova 

trabalhadora da cooperativa que tem vinte anos de idade e que, por enquanto, 

só trabalha com elas nas madrugadas de terças e sextas durante a produção 

das massas.  

Mas Conceição não está lá, agora, fazendo as massas sovadas com 

Balbina. Balbina explica que Conceição não pode mais passar as noites 

inteiras com ela devido à necessidade de dar assistência à sua mãe, de 83 

anos, que necessita de cuidados. Conceição agora chega às três da manhã, 

junto com Graça, a nova integrante da Megasil, e ficam até aproximadamente 

às nove. Por sua vez, Balbina e Aldora chegam às nove da noite e ficam até às 

três ou quatro da manhã. 

Balbina comenta, também, que Lurdes tem chegado apenas por volta do 

meio-dia para trabalhar com os biscoitos e que, como hoje ela é a única que 
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recebe a partir do Rendimento Mínimo e não diretamente pela Megasil, elas 

não podem cobrar tanto dela.  

Para piorar ainda mais, Eduarda está de baixa médica há vários meses 

pois teve de ser operada do abdômen e só deve voltar em agosto de 2010. E 

Nelinha, cunhada de Aldora, está na fila para operar o outro punho (já tinha 

operado um no primeiro semestre de 2009), e também ausente do trabalho 

cotidiano na cooperativa, contra sua própria vontade. Aldora, 

consequentemente, tem ido sempre nas noites e madrugadas.  

A cooperativa, portanto, tem novo horário de funcionamento, já que de 

segunda pra terça começa as atividades às três da manhã. E nas madrugadas 

de quinta para sexta, são dois turnos, um de nove às três e outro de três às 

nove da manhã de sexta. 

Comento que estou chocado com a atual quantidade de trabalho, que 

dobrou em menos de um ano e que agora são menos pessoas trabalhando. 

Balbina diz que dividiram as madrugadas em dois turnos devido ao aumento 

das encomendas e ao fato dela não estar mais aguentando a carga pesada de 

virar as madrugadas sempre.  

O suor, o amor, a garra, o cansaço e o sono são também ingredientes 

constantemente presentes. Balbina e Aldora não passaram o dia descansando 

para dedicar essa madrugada ao trabalho. Muito pelo contrário.  

Aldora já dedicou boa parte do seu dia a cuidar dos filhos adolescentes, 

do marido, da casa, para além de ter trabalhado quase que em período integral 

no seu mercadinho. Balbina também já teve de cuidar do marido, filhas, netos, 

casa, para além de já ter trabalhado durante o dia na própria Megasil 

(geralmente de nove da manhã às três da tarde) e de dedicar, ainda, algum 

tempo na confecção dos doces que vende sob encomenda. 

Aldora diz que não conhece ninguém que sofra o que Balbina sofre 

durante o cotidiano da Megasil e que ela está ali porque gosta, deixando claro 

que a Megasil não se resume apenas a trabalho: “é como uma família. 

Acontecem situações pessoais e tentamos resolver. Aqui é pai, mãe, tia, avó, 

irmão. Isso que é uma instituição de solidariedade social. Não temos o dinheiro, 

mas temos o nome”, completa ela, rindo. 

 Do misturador elétrico, após mais de uma hora de funcionamento, 

enchem-se quase seis panas (bacias plásticas grandes), as quais rendem 
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aproximadamente sessenta massas sovadas grandes (um quilo cada). Nas 

panas, a massa que já foi misturada por mais de uma hora, está agora dividida 

e tem seu merecido descanso. Cobertas por toalhas de pano, elas repousam 

agora por cerca de uma hora, antes de serem divididas manualmente no peso 

de cada bolo, passadas na farinha, pesadas, arrumadas novamente nas mãos 

e postas individualmente em formas untadas com banha. Após outro descanso 

de quase uma hora, todas elas são pintadas com ovos e finalmente vão para o 

forno. As massas descansam, mas Balbina e Aldora não. 

É interessante notar que cada uma das panas é praticamente impossível 

de ser carregada por uma só pessoa devido ao grande peso da massa que as 

completa. Tento realizar essa peripécia mas sou alertado por Balbina que não 

aguentarei sozinho, o que se confirma logo de início. Ainda bem que conto com 

sua ajuda e consigo, com ela, transportar a pana de uma prateleira até à 

cadeira sobre a qual ela será ‘esvaziada’.  

As panas descansam, onde há espaço para elas, nas apertadas 

dependências da cozinha da Megasil e, para levá-las para próximo das mesas 

nas quais as formas de alumínio aguardam pela massa, Balbina e Aldora se 

ajudam e carregam-nas de cá pra lá, transportando-as até uma cadeira de 

madeira colocada bem ao lado dessas mesas.  

A intenção é de que, com as panas ao lado da mesa na qual estão as 

formas, e com a balança também ao lado, em uma altura um pouco menos 

desconfortável, elas consigam minimizar ao menos parte do esforço repetitivo e 

cansativo desta etapa do processo.  

Como dito anteriormente, de cada pana saem aproximadamente 

sessenta bolos grandes, o que quer dizer que para cada um deles, Balbina 

precisa se abaixar em direção à pana apoiada sobre a cadeira, cortar a massa 

com suas mãos untadas em banha, erguer novamente o tronco, enfarinhar 

parte desta massa num pote de farinha junto à pana, pesar a massa cortada na 

a balança colocada sobre um pote de banha também apoiado sobre a mesma 

cadeira e verificar se é necessário tirar um pouco ou adicionar mais massa 

para que o peso fique certo. Só após esses procedimentos ela entrega o futuro 

bolo para Aldora, responsável por cuidadosa e rapidamente ‘dobrá-la’, virá-la e 

colocá-la na forma de alumínio previamente untada.  
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Todos esses esforços musculares, ósseos, energéticos, são realizados 

por essas mulheres, numa madrugada como a de hoje, mais de quatrocentas 

vezes, e eles não são nem de longe os únicos realizados por elas nesse 

alargado turno de trabalho. 

 É impossível não reparar no suor que escorre pelo rosto de Balbina, 

Aldora e pelo meu próprio rosto. Balbina já havia me alertado para que eu 

fosse de calças curtas (bermuda) pois as noites têm sido quentes. Seguindo 

seu conselho, ajudo-as levando os bolos recém-saídos dos fornos para que 

esfriem sobre uma prateleira metálica coberta com sacos de farinha vazios. 

Após quarenta minutos, cada bolo é desenformado, embalado em uma película 

plástica, pesado, etiquetado e encaixotado. 

Curioso, pergunto o que dá mais retorno para a cooperativa, ou seja, 

qual produto rende mais, entre os biscoitos, pães e massas sovadas. Nem 

Balbina nem Aldora sabem me responder, mas a segunda comenta: “nunca 

sentamos a por preços porque há muita mão de obra de graça, horários que 

não se paga”.  

Pergunto se elas sabem por quanto está sendo vendida a massa delas 

no Modelo. Aldora ri e fala em três euros. Balbina fica pensativa. Eu falo que é 

vendida a massa grande por 3,29 euros e Balbina, ainda pensativa, fala que 

“os mercados é que ganham tudo, pois ainda descontam do que nos pagam 

uma porcentagem para a promoção, para o cartão, para não sei mais o que”. 

Aldora confirma que, após todos os descontos, elas recebem aproximadamente 

apenas 2,10 euros por cada bolo grande. 

Os registros e acompanhamentos administrativos na Megasil, como já 

admitido em 2009 por Aldora e Balbina, são raramente realizados e muitas das 

coisas são guardadas apenas na memória de suas integrantes. Não é exagero 

dizer que não há o funcionamento da organização em termos administrativos 

se Balbina e Aldora não estiverem presentes e elas continuam plenamente 

conscientes disso: “a gente precisava uma pessoa [para fazer] o que a Aldora 

faz. Fazer as coisas no escritório, dar entrada na mercadoria. Temos coisas a 

preencher todos os dias coisas e não há tempo”. 

 Para que consigamos entender os custos do que produzem, sento junto 

a elas durante a madrugada de trabalho para elaborarmos, juntos, uma 

estimativa. Comentam que há tanta gente ali na ilha que não ajuda e eu fui do 
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Brasil até lá para ajudá-las. Respondo que não estou fazendo nada, que o 

mérito é delas. Tivemos muita dificuldade para calcular os volumes de 

produção de 2009 e 2010 devido à escassez de registros, mas conseguimos 

chegar a números aproximados para, finalmente, conseguirmos ter uma ideia 

dos custos das matérias-primas para uma massa sovada de um quilo: 0,666 

euro.  

A todo o momento Balbina se mostra curiosa e ansiosa para saber “se 

isso tá dando alguma coisa ou não, senão era melhor eu estar em casa 

sentada na minha cadeira”, diz brincando. Em seguida, complementa: “tenho 

muito amor por isso aqui, isso não é apenas uma questão financeira para mim”, 

diz Balbina. 

As caixas de papelão usadas para transportar as massas para os 

clientes continuam sendo uma constante fonte de ansiedade e preocupação 

para elas. As caixas são caras para serem adquiridas pela cooperativa (cada 

caixa custa cerca de 1,50 euro e leva apenas cinco bolos grandes e cinco 

pequenos) e geralmente Francisco Gata, marido de Balbina e distribuidor dos 

produtos da Megasil, é quem vai até os mercados recolher caixas vazias de 

papelão nos dias em que há disponibilidade.  

Semana após semana, fica nítida preocupação das integrantes da 

Megasil com relação a se as caixas disponíveis serão suficientes para dar 

conta da demanda daquela semana, o que se agrava ainda mais com o 

crescimento da demanda pelos produtos da cooperativa. 

Outro dado interessante que obtemos, ao elaborar o levantamento de 

custos em conjunto, é que a Megasil, se comprasse todas, gastaria 

aproximadamente 11.200 euros por ano apenas com a aquisição de caixas de 

papelão para embalar os produtos que vende para alguns de seus 

compradores.  

É fato que a Megasil precisa, urgentemente, de um planejamento em 

diversos sentidos: um planejamento que permita a elas terem maior clareza do 

que gastam, do que ganham, do quanto estão trabalhando e, principalmente, 

do que precisam se desejarem continuar nessa empreitada, com saúde e 

solidariedade, por pelo menos mais vinte e dois anos.  

Já passa da uma da manhã e o calor e o suor me consomem. No trajeto 

que faço e refaço com os bolos - dos fornos para as prateleiras -, cerca de dez 
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passos e seis degraus me separam em cada trecho da ‘viagem’. Mas em cada 

uma consigo levar um ou dois bolos no máximo, e o sobe-e-desce da escada 

somado às altas temperaturas dentro da cooperativa e às temperaturas dos 

próprios bolos, causam uma sensação forte de calor. 

Nas instalações da Megasil existem janelas com telas anti-insetos, mas 

ainda assim a sensação térmica é de alta temperatura, talvez pelo fato de não 

haver climatização e de dois fornos estarem ligados simultaneamente, 

somando-se ainda a isso o pesado e intenso ritmo de trabalho. O suor é uma 

companhia constante.  

Abro uma das portas da cooperativa e vou para a rua ‘tomar um ar’. Me 

surpreende que, apesar de dentro da cooperativa não entrar nenhuma brisa, 

basta sair à rua para sentir que ao ar livre não faz calor. Muito pelo contrário, 

ainda que seja uma noite de verão, há um suave vento que parece frio ao 

deslizar sobre as gotas de suor sobre a pele.  

Dois minutos olhando para as estrelas e tomando um ar fresco são 

suficientes para eu repor parte das minhas energias. De volta ao trabalho, as 

novidades e histórias ocorridas nesses onze meses em que permaneci 

fisicamente afastado da Megasil e de suas integrantes continuam a tomar conta 

do tempo e animar as atividades laborais. Muitas destas histórias, 

impublicáveis, carregam consigo um quê de confissões e, consequentemente, 

de grande confiança compartilhada entre nós. Me sinto feliz de ter a confiança 

delas e me sinto muito à vontade para depositar a minha confiança nas duas 

também. 

O relógio vai se aproximando da uma e meia da manhã e os 

quatrocentos bolos precisam estar prontos já na manhã de sexta-feira. De tanto 

subir e descer os degraus, carregar peso para lá e para cá, e de passar tantas 

horas seguidas em pé sem intervalos ou paradas, os dois minutos de ar puro lá 

fora já não surtem mais efeito, e os pés doloridos vão dando outro sinal de 

cansaço, ainda que, assim como elas, eu esteja de tênis. Aldora senta-se nos 

degraus e quase fecha os olhos. Brincamos que o sono está chegando.  

Balbina está, como desde o início, aparentemente a todo vapor. Sento-

me em um banquinho na própria cozinha, próximo ao forno elétrico e à pia. 

Meus pés respiram aliviados e imediatamente olho para os de Balbina: estão 

bastante inchados e o inchaço já se estende para o tornozelo e início da 
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canela, mostrando as consequências impiedosas das inúmeras madrugadas 

dedicadas à Megasil.  

É perceptível que, à medida que a noite passa, aumenta a vontade e a 

preocupação de Balbina e Aldora em deixar o trabalho o mais adiantado 

possível para Conceição e Graça. Mas chega uma hora que o trabalho começa 

a não render mais tanto quanto elas gostariam. Ao pesarmos os bolos na 

balança, alerto Aldora que ela está quase cometendo alguns erros devido à sua 

desatenção e cansaço. Ela admite que depois de certa hora já não consegue 

mais render da mesma forma. 

São duas horas da manhã e Aldora está mostrando sinais de cansaço e 

sono. Eu sinto um misto de cansaço, calor e sono e sento-me mais uma vez, 

agora por cerca de cinco minutos. Aldora vai preparar o café na cozinha 

enquanto Balbina segue vigiando os bolos que estão assando nos fornos. 

Quando Aldora volta com as três xícaras, nos sentamos os três e tomamos os 

cafés - o meu puro, o de Aldora com adoçante e o de Balbina com leite - 

juntamente com uma massa recém saída do forno: uma delícia em todos os 

sentidos. 

Aproveito o momento de intervalo - o primeiro da noite - após cinco 

horas de trabalho ininterrupto para comentar com elas sobre a carga de 

trabalho estar pesada para o pequeno número de pessoas com que elas 

podem contar atualmente. Balbina diz que tem sido um desafio grande para 

elas e Aldora comenta que tem enfrentado “um dia de cada vez”. Balbina 

complementa que gosta do que faz e repete com grande ênfase. 

Até onde a saúde de Balbina vai permitir esse ritmo de trabalho? Balbina 

diz sempre que vai fazer bolos até os cem anos se puder, e que se considera 

uma pessoa muito agitada para ficar em casa ociosa, o que seria seu fim.  

Aldora comenta que a Megasil já recebeu uma carta do IAS 

comunicando que foi aprovada a equiparação à IPSS. Entretanto, ela alerta 

que a carta apenas informou isso e que nem ela nem Balbina sabem quais os 

próximos passos:  

recebemos desde o mês de março, em termos do desconto da 
previdência, tivemos 3% de descontos: pagávamos 30% e agora 
pagamos 27%. Mas a gente queria saber o resto como é que é. 
Equiparação tudo bem, mas e os subsídios? Liguei pra lá pra ter com 
a Suzana Simões, jurista, mas eu ligo... e ela ta ocupada... vai ligar... 
mas não liga de volta... ligo de novo, mas ela ta ocupada numa 
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formação... e não retorna... se tem que comprar um equipamento, se 
precisa isso ou aquilo, fazia para aquele ano... temos apenas uma 
declaração, mas de que adianta uma declaração? Como é que eu 
posso fazer o que tenho que fazer se eu não posso pagar? Falta, 
falta... a gente já se vem arrastando há 20 anos... só agora que 
reconheceram, então deveriam fazer direitinho não é?.  

 Se, por um lado, é interessante saber que a Megasil já recebeu a carta 

do IAS equiparando a cooperativa a uma IPSS desde março, por outro lado é 

frustrante saber que até o presente momento usufruem apenas de um 

desconto de aproximadamente 3% nas prestações pagas à Segurança Social. 

Marlon Bastos sugere que, para solicitar verbas do IAS a partir do 

reconhecimento como IPSS, a primeira coisa que a Megasil pode fazer é levar 

a diretora do órgão à cooperativa “para que ela possa sentir, cheirar, ver, ouvir 

a Megasil”, já que ainda não existe acordo individual estabelecido entre o IAS e 

a cooperativa.  

A verba para aquisição das caixas de papelão, por exemplo, pode ser 

solicitada ao IAS, mas antes é preciso que seja estabelecido o acordo bilateral. 

Vale lembrar que, de acordo com Balbina e Aldora, elas vêm tentando marcar 

uma reunião para discussão deste acordo desde que receberam a carta, mas 

até hoje sem sucesso. Mais uma vez parece muito distante a relação, e ainda 

mais difícil a comunicação, para com o poder público, o qual pouco parece se 

interessar em prestar assistência ao público que deveria ser sua razão de 

existência. 

Fiquei quase um ano fisicamente longe da Megasil, mas sou tomado 

pela sensação de que parece que estive ali mês passado, que o tempo parou, 

que não nos afastamos tanto tempo assim. Digo a Balbina, Conceição e Aldora 

que estou muito feliz de estar na cooperativa mais uma vez e elas respondem: 

“parece que nunca saístes daqui não é?”. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Em uma cartografia, como explicitado desde a introdução deste trabalho, 

não se buscam generalizações nem a afirmação de supostas verdades. Todo 

conhecimento se refere a experiências e é circunstancial, construção de 

existência. 

Não é meu objetivo demonstrar a veracidade de proposições e/ou 

hipóteses, mas sim buscar fazer ciência dando atenção às marcas dos 

encontros, aos sentimentos e instabilidades que atravessam as convivências 

da pesquisa, ou seja, aos afetos. Portanto, como seria possível resumir marcas 

construídas durante vivências? 

A intenção desta seção não é a de resumir os ‘achados’ da pesquisa, 

tendo em vista que de acordo com o método cartográfico, nenhum dado é 

encontrado, coletado: a pesquisa é construída coletivamente entre todos os 

envolvidos. Na função de cartógrafo, sou parte integrante da investigação e 

testemunho meus próprios movimentos de conhecer o que não estava à minha 

espera, mas que é construído entre  eu e todos os demais participantes. Não é 

exagerado repetir que a análise, em uma cartografia, se dá ao longo das 

vivências e não em um momento à parte, a posteriori. 

Considero importante ressaltar, também, que faço um esforço para não 

concluir  pelas pessoas envolvidas, já que não há um sentido único para as 

experimentações vividas. O que neste trabalho apresento é apenas o resultado 

de como fui afetado em um determinado tempo-espaço: cartografias de 

circunstâncias. 

Neste sentido, de acordo com os objetivos explicitados na introdução 

desta obra, dedico esta seção a acrescentar algumas considerações e 

principalmente questionamentos relativos ao que as cartografias apontam 

sobre a Economia Solidária no Brasil e em Portugal e também sobre o conceito 

da confiança, incluindo aproximações e distanciamentos entre as duas 

organizações participantes. 

 

Economia Solidária de quem e para quem? 

Diferentes atores sociais, tais como os Estados, ONGs, corporações, 

Universidades e integrantes de movimentos sociais, possuem concepções 
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diversas a respeito da Economia Solidária, inclusive no que consideram seus 

objetivos, projeto político e econômico. Consequentemente, lidam de modos 

diferentes com este fenômeno social.  

Como conceito criado por acadêmicos durante a década de 1990, a 

Economia Solidária não possui definições consensuais. As definições variam 

de acordo com os valores, visões de mundo, entendimentos da própria 

profissão e objetivos de vida dos profissionais da Academia, tanto no Brasil 

quanto em Portugal. 

Uma das contribuições das cartografias realizadas neste trabalho se 

relaciona à carência de investigações focadas na Economia Solidária em 

Portugal e, mais especificamente, de pesquisas aprofundadas com os 

integrantes de organizações autogestionárias na Região Autônoma dos Açores. 

A ES é vista, por parte do Governo Açoriano, como representante de 

uma fase transitória entre o desemprego e o retorno a um emprego em 

empresas privadas. Nessa concepção, no que se refere ao aspecto político, 

essas associações e cooperativas não são vistas como construtoras de formas 

organizacionais diferentes da heterogestão, hoje dominante. A versão 

governamental da ES Açoriana não dá atenção aos valores que essas 

organizações constroem nas relações, aos objetivos que buscam e nem aos 

meios que usam para atingi-los.  

Por sinal, é interessante ressaltar que o Governo dos Açores enxerga 

como pertencentes à Economia Solidária única e exclusivamente um pequeno 

grupo de organizações já conhecidas e participantes de uma única 

‘cooperativa-mãe’, da qual acadêmicos e um funcionário estatal fazem parte do 

rol de fundadores. Parece não haver reconhecimento, como pertencente à ES 

de quaisquer outras organizações coletivas que não as filiadas à Cresaçor e, 

consequentemente, elas ficam sem acesso às políticas públicas Açorianas 

específicas voltadas à ES. 

No Brasil, em contraste com Portugal, a concepção de ES é diferente 

para uma parte dos profissionais acadêmicos, mas semelhante para outra parte 

deles. A concepção governamental brasileira se assemelha, em muito, à 

Açoriana, já que a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi idealizada e 

construída para criar empregos, autoempregos coletivos, para os 

desempregados, conforme entrevista dada por Paul Singer (Singer, 2008).  
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Hoje, no Brasil, existe um projeto de lei para que esta secretaria nacional 

saia do Ministério do Trabalho e Emprego e vá para um ministério a ser criado, 

dedicado a micro e pequenas empresas, o que mostra um ponto de 

aproximação entre as concepções dos dois governos no que diz respeito ao 

entendimento dessas organizações coletivas. Entretanto, no Brasil, vários 

atores sociais ligados ao fenômeno social da Economia Solidária têm 

construído resistências a isso, por considerarem que seria uma 

descaracterização do movimento e de seus valores. 

Muito tem sido investigado, analisado, e escrito sobre a Economia 

Solidária nos últimos quinze anos, em diversas áreas do conhecimento e partes 

do mundo. Entretanto, é ainda pequena a parcela de estudos que busca 

investigar o que a ES constrói, de acordo com as vozes, sentidos e 

sentimentos das pessoas que fazem parte de suas associações e cooperativas. 

Neste sentido, resta ainda perguntar: os integrantes de organizações 

autogestionárias se reconhecem como parte desta outra economia? Sabem do 

que se trata a Economia Solidária? Em suas opiniões, o que a ES representa? 

Nem a ACMDMR nem a Megasil conheciam inicialmente o conceito de 

Economia Solidária. As práticas parecem vir antes da conceitualização e as 

pessoas são posteriormente adjetivadas como pertencentes a esta outra 

economia por alguns, mas nem sempre por si próprias. As vivências com essas 

organizações mostram que elas não se viam como pertencentes a esta outra 

economia. Ora, então é uma Economia Solidária na ótica de quem? Dos 

profissionais acadêmicos, funcionários estatais e ONGs? 

É fato que a Economia Solidária representa, como bem apontado por 

integrantes da ACMDMR, um campo de estudo e pesquisa para acadêmicos, 

uma bandeira política para alguns legisladores, entre outras acepções, de 

acordo com o ator social. Para algumas associações e cooperativas que 

conseguem se articular, representa um movimento social. Mas algumas 

perguntas que atravessam são: quais os impactos, na ótica das pessoas que 

trabalham nas associações e cooperativas, de um conceito como Economia 

Solidária? O que o conceito pode trazer no sentido da construção de 

sociedades mais colaborativas, mais igualitárias e justas? No sentido de que 

elas atinjam seus objetivos? Parece que muitas vezes membros de 

organizações consideradas por alguns como de Economia Solidária sequer 
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participam dessas discussões e, portanto, questões como as levantadas neste 

parágrafo podem ser interessantes perguntas norteadoras de futuras 

investigações. 

As vivências, tanto na ACMDMR quanto na Megasil, me fazem 

concordar com Lisboa (2005: 109) quando ele considera que uma das 

originalidades que algumas organizações de ES trazem é estarem no mercado 

sem se submeterem à busca do lucro como máxima. Essas organizações 

abrem mão da possibilidade de maximizar o retorno financeiro em função de 

uma perspectiva social que inclui, na ACMDMR, a adaptação de cada pessoa 

na função que mais gosta e, na Megasil, de considerar que todas as 

organizações, mesmo as concorrentes, têm que ter espaço no mercado. Como 

Gabriel Kraychete (2002) diz, há uma ‘solidariedade’ que poderia ser entendida 

como irracional do ponto de vista de uma empresa capitalista, mas que tem 

sentido do ponto de vista da reprodução da vida naquela organização. 

O caráter político do que é realizado na Megasil e na ACMDMR não 

parece estar contido apenas no que fazem - produção de alimentos e 

reciclagem - mas nos modos como seus integrantes trabalham e vivem, no que 

transborda nas relações que estabelecem, no que suscitam e provocam em 

todos aqueles com os quais encontram. 

Se considerarmos que a ACMDMR e a Megasil pertencem à chamada 

Economia Solidária, é possível dar atenção exclusiva às relações de trabalho 

nela existentes e desprezar os sentimentos que as atravessam tais como os de 

amizade, família, vizinhança e confiança? Qualquer tentativa nesse sentido 

poderá mostrar-se amplamente redutora e, principalmente, desrespeitosa para 

com seus integrantes e o projeto de vida que constroem. 

A forma como os profissionais acadêmicos enxergam estas 

organizações parece ter uma grande importância, o que foi apontado pelos 

próprios integrantes da ACMDMR quando disseram que muitos professores e 

investigadores ‘usam’ a associação em seus trabalhos e depois vão embora. 

Portanto, vale ressaltar que o modo como essas iniciativas são vistas e a 

maneira como são (re)tratadas podem servir justamente para bloquear suas 

potencialidades de resistência e de reprodução da vida em bases diferentes 

daquelas da lógica dominante.  
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No sentido do supramencionado, dois pontos podem receber maior 

atenção em futuras pesquisas:  

a) a necessária humildade para entendermos e admitirmos o quão 

ignorantes somos quando tentamos construir um conhecimento ‘verdadeiro’ ou 

‘correto’ sobre a Economia Solidária baseados nos rígidos princípios da ciência 

contemporaneamente dominante;  

b) são necessárias investigações que abordem autocríticas, ou seja, que 

sejam dedicadas a análise dos modos e papéis de profissionais acadêmicos. É 

necessário colocar a Academia no foco de sua própria investigação, já que ela 

demonstra grande capacidade em analisar outros entes, mas ainda ‘engatinha’ 

quando o assunto é analisar a si mesma. 

No sentido do segundo item acima, qual a importância de praticarmos o 

que pregamos? Pode a Economia Solidária, como projeto político baseado em 

outros valores, ser tratada como um ‘objeto’ de investigação e, neste sentido, 

buscar-se a suposta neutralidade e o distanciamento dos pesquisadores, sem 

necessariamente existir a prática desses valores pelos que os defendem 

cientificamente?  

Questões como estas podem ter grande relevância para debatermos um 

tema como a Economia Solidária hoje, em sociedades nas quais o capitalismo 

desenvolve-se como lógica dominante. Não apenas como um sistema de 

produção econômica, mas como regime de produção de mundos e sentidos, 

motivo pelo qual é chamado por alguns de capitalismo cognitivo (Lazzarato, 

2006). Não é demasiado lembrar que “é fundamentalmente das forças 

subjetivas, especialmente as de conhecimento e criação, que este regime se 

alimenta” (Rolnik, 2006: 13-14). 

Se a Economia Solidária for compreendida e vivida como possuidora de 

um projeto político que busque valores tais como a solidariedade, o 

igualitarismo e a autogestão, parece ainda mais importante que tais debates 

sejam realizados.  

Aprofundar questões como essas parece importante para que aqueles 

que lidam com essa outra economia não caiam na armadilha de, ao se 

deslumbrarem com a celebração de sua força de criação e de sua postura 

transgressora e experimental, e fascinados com o prestígio daí proveniente, se 

entreguem voluntariamente à cafetinagem promovida pela lógica capitalista, 
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tornando-se “os próprios criadores dos mundos fabricados para e pelo 

capitalismo nesta sua nova roupagem” (Rolnik, 2006: 18). 

Os valores de uma outra economia, de outros modos de sentir, pensar e 

viver só se consolidam e ganham consistência se existirem na prática de 

pessoas e grupos: novas atitudes e sensibilidades. A questão, portanto, não é 

mais se devemos ou não nos organizar, e sim se estamos ou não reproduzindo 

os modos de subjetivação dominantes (Guattari e Rolnik, 2007: 203), em todas 

as nossas ações cotidianas, inclusive aquelas de suposta militância, crítica, 

pesquisa e educação.  

Nesse sentido, pensar em Economia Solidária – se desejarmos manter 

esse conceito – exigirá de nós um esforço no sentido do alargamento da 

maneira como olhamos para as pessoas, como convivemos com elas, bem 

como do que entendemos por pesquisa e modos de realizá-la. Isto, claro, se o 

rigor científico for entendido como, acima de tudo, respeito às pessoas que 

constroem conosco o que chamamos de ciência. 

 

Confiança na ACMDMR 

Foram mais de vinte meses de convívio na ACMDMR. Horas e horas de 

convivência. Pude perceber que estudar confiança é realmente uma tarefa 

complexa e delicada. O desafio se torna ainda mais argiloso quando é 

realizado perante pessoas que não conhecem muito o pesquisador, que não 

têm um contato próximo com ele ou, em última instância, não confiam nele. 

Só mesmo com o desenrolar das convivências e experiências conjuntas, 

e na medida em que me abri para ser conhecido pelas pessoas que me ajudam 

a redigir estas páginas, é que fui conhecendo-as também. Só com essas 

vivências coletivas é que pude conhecer suas facetas, histórias, gostos, 

desejos e valores, da mesma forma como foram também conhecendo a mim. E 

assim fomos nos afetando, nos transformando. 

Falar sobre confiança é sinônimo de falar sobre seus sentimentos, sobre 

sua intimidade, sobre um dos aspectos mais preservados de si: é falar sobre 

algo relacionado com seus próprios credos. Falar sobre confiança é falar e 

deixar que alguém conheça o que está por trás das representações que uma 

pessoa faz de si própria. Desta forma, um estudo sobre confiança também é 

influenciado pela propensão dos participantes em se abrirem e confiarem uns 
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nos outros, tanto aqueles considerados ‘pesquisados’ quanto os 

‘pesquisadores’. 

As histórias de vida dos integrantes da ACMDMR influenciam 

significativamente suas atitudes em relação ao grau de facilidade com que 

conseguem confiar em terceiros ou, nas palavras de Seligson e Rennó (2000), 

com seu grau de confiança personalizada.  

A desconfiança que possuem com relação a outras pessoas parece ter 

sido acentuada durante o período no qual moraram na rua. Quase todos 

mencionaram que acham que as pessoas se aproveitariam deles caso 

tivessem oportunidade, mesmo os colegas de trabalho dentro da organização, 

o que aponta na direção de um certo estado inicial de desconfiança perante 

os outros . Para boa parte deles, a formação de vínculos requer cada vez mais 

exigências e provas de que os terceiros ‘merecem’ a confiança a ser 

depositada neles.  

A situação supramencionada é bem ilustrada por Bauman (2005: 115), 

que considera que as pessoas hoje são eternamente testadas, ou seja, vivem 

na base da ‘tentativa e erro’ e que, portanto, é improvável que “as alianças, 

compromissos e vínculos humanos se solidifiquem o suficiente para serem 

proclamados confiáveis de maneira verdadeira e integral”.  

Na ausência de confiança, a própria ideia de ‘prova’, para não falar de 

prova segura e final, está longe de ser clara e convincente (Bauman, 2005: 

115). Não obstante, dentro da ACMDMR, as regras para seleção de novos 

integrantes preveem testes de desempenho e de aprendizagem para que os 

indivíduos possam, de fato, se integrar ao grupo.  

Algumas pessoas da associação têm dificuldade, muitas vezes, em se 

dar conta do que precisam para confiar nas demais, e até mesmo em saber o 

significado da confiança para elas próprias. 

É curioso reparar que, em princípio, todos me dizem que a confiança 

existe nas relações perante os demais colegas. Entretanto, posteriormente se 

contradizem em vários aspectos e param para refletir se realmente confiam, ou 

não, nos demais integrantes da associação. 

Para os membros da ACMDMR, em alguns momentos e situações, a 

confiança possui relação direta com conhecer e ter informações sobre a 
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pessoa, o que segue o sentido da teorização elaborada por Luhmann (1979) e 

Lewis e Weigert (1985).  

De acordo com os integrantes da associação, valores como 

honestidade, transparência e franqueza são muito importantes para que exista 

a confiança nas relações interpessoais e na hora de avaliar a confiabilidade de 

alguém.  

Ainda que a franqueza seja o valor mais exaltado por todos como valor-

chave para confiar em uma pessoa, algumas pessoas mostram, por inúmeras 

vezes, não serem francas com os demais colegas. São poucas aquelas que 

espontaneamente compartilham informações e sugestões no próprio cotidiano 

de trabalho: o segredo sistemático de Dejours e Jayet (1994) se mostra 

presente. 

Alguns sentimentos, tais como o de amizade e o de pertencimento ao 

grupo, se mostram grandes potencializadores de relações baseadas na 

confiança, corroborando os pressupostos de Lewis e Weigert (1985). Mas eles 

não são compartilhados por todos. 

Os membros da ACMDMR mostram, em alguma medida, medo quanto à 

traição. Nomeado por eles de “medo da representação”, esse sentimento está 

relacionado ao temor que outras pessoas ajam de determinadas maneiras 

propositalmente com o intuito de enganá-los. É o que a teoria nomeia de “falsa 

representação” (Simmel, 1990; Luhmann, 1979, Goffman, 1975).  

A opinião de que existem colegas de associação que se comportam de 

modo “falso” e “fingem ser o que não são para enganar” é praticamente 

unânime. Quase todos consideram que muitos dos colegas de associação 

forjam e/ou disfarçam comportamentos com o intuito de iludir os demais 

(Dejours e Jayet, 1994). Nas palavras dos próprios integrantes do 

empreendimento, por muitas vezes os colegas têm “duas caras” e demonstram 

uma “confiança de vitrine” com o intuito de que reciprocamente confiem neles. 

Entretanto, para um dos membros da associação, isso é, no fundo, “apenas 

uma casca que botam, porque aquilo não representa quem realmente são”. 

Passagens como essa ilustram a importância da franqueza e transparência 

para eles quando o assunto é confiança. 

Diversos membros da ACMDMR comentam que confiar em si mesmo 

(autoconfiança) é muito importante nas lutas diárias que enfrentam, assim 
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como para poderem confiar em outras pessoas, principalmente quando se 

veem inseridos em um ambiente sem confiança, ou em momentos nos quais 

outras pessoas ameaçam ferir sua honra. 

Para que possam confiar nos demais membros da associação, parece 

importante que eles primeiramente confiem em si mesmos. Entretanto, a 

presença da autoconfiança entre os integrantes é um tema extremamente difícil 

e complexo. Em um grupo composto por uma grande parte de ex-moradores de 

rua, com histórias de vida repletas de sofrimento e negações, confiar em si 

próprio parece possuir dificuldade ímpar. 

Lembro-me de quando Bauman (2005: 22) cita Danièle Linhart (2002) e 

afirma, no tocante aos que perdem os empregos, que esses homens e 

mulheres não apenas perdem seus empregos, seus projetos, seus pontos de 

orientação, a confiança de terem o controle de suas vidas, como também se 

veem despidos da sua dignidade como trabalhadores, da autoestima, do 

sentimento de serem úteis e terem um lugar social próprio. Em suma, muitos 

perdem a própria autoconfiança. 

Uma integrante da ACMDMR falou que os integrantes do movimento se 

desmotivaram em determinado momento, pois eles tinham um assessor que 

era responsável pela associação e este se desvinculou do MDM após o 

segundo Fórum Social Mundial: “Foi Sônia quem segurou a barra e abraçou a 

causa”, reconhece Boneco. Ela, por sua vez, comenta que “o grande problema 

do morador de rua é que ele não acredita mais em ninguém, nem nele mesmo. 

A pessoa que chega a ser morador de rua foi abandonada por tudo e por 

todos”. E isso traz consequências que não se restringem apenas às relações 

laborais, mas a todas as esferas da vida e, inclusive, à própria autoconfiança. 

Parece tênue a linha que separa a confiança da dependência. Na maior 

parte dos casos nos quais as pessoas na associação possuem baixa 

autoconfiança, elas passam a ser mais dependentes das ações de terceiros. 

Ou seja, por vezes acabam por ‘confiar’ nas demais por mera falta de 

alternativas, criando laços de dependência, já que não conseguem caminhar 

sozinhas. 

Entretanto, é perceptível a importância da organização coletiva de todos 

- primeiro no MDM e posteriormente na ACMDMR – no que tange à 

ressignificação da autoconfiança, do trabalho e da vida, para muitos deles.  
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Um fato curioso é que, dentre os membros que residem no espaço de 

casas situado dentro da comunidade da ACMDMR, nenhum deixa a porta de 

sua casa aberta, ainda que a associação não permita acesso livre a estranhos. 

Alguns dos integrantes comentam que já existiram alguns furtos quando 

moradores esqueceram suas casas abertas. 

É opinião constante que o individualismo tomou conta de vários dos 

integrantes da associação. Principalmente dentre os que estão presentes 

desde o início da organização e que vieram juntos da rua, todos afirmam que a 

confiança tem sua existência dificultada por esta mudança tão grande de 

comportamento.  

Parece interessante trazer a ideia de Fonseca (2004: 92) de 

comunidade, na qual “são as rivalidades e antagonismos internos que tecem os 

fios da coesão”. Essa concepção é indubitavelmente aplicável a boa parte do 

grupo de membros da ACMDMR.  

Um dos pontos que mais chamou atenção está ligado ao fato que a 

construção de relações entre os membros da associação baseadas na 

confiança nem sempre se desenvolveu à medida em que ocorreu o trabalho 

coletivo e/ou a prática da autogestão. Com relação à confiança, um dos 

fundadores da ACMDMR diz que  

era muito diferente naquela época [antes da fundação da ACMDMR]. 
Não tínhamos nada. Enquanto alguns de nós estávamos catando, 
outros estavam dormindo e sempre tinha uma pessoa que era 
responsável por tomar conta das coisas dos demais, que eram só 
umas poucas roupas e outras poucas coisas. E nós costumávamos 
fazer esse rodízio todo dia. Eu acho que nós confiávamos uns nos 
outros muito mais naquela época, quando ninguém tinha nada... 
agora que nós estamos aqui e que cada um de nós tem seu lugar pra 
dormir, sua cama, suas coisas, ninguém pode deixar sua porta 
aberta... um tem inveja do outro... é tão estranho. 

No sentido do supramencionado, o que esta pesquisa mostra vai em 

sentido contrário à teoria preconizada por Rodríguez (2003) e Gaiger (2004), 

quando estes consideram que a autogestão e o cooperativismo estimulam e 

forjam relações baseadas na confiança. O caso da ACMDMR mostra que isso 

pode acontecer em alguns momentos e que este seria o ‘quadro ideal’, 

idealizado por acadêmicos. Mas, em vários outras situações, como apontado 

nos parágrafos anteriores, é a desconfiança que acaba sendo estimulada no 

convívio e no cotidiano da organização, em relações que se estabelecem em 

permanente tensão e atravessadas pelos valores hoje dominantes.  
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Boa parte das pessoas que desde 2001 se organizaram coletivamente 

na organização encontra, até hoje, dificuldades para se adequar aos ritmos, 

horários, regras e normas do trabalho institucionalizado dentro da associação. 

Não restam dúvidas de que estas ‘dificuldades de enquadramento’ se devem, 

em boa parte, às histórias de vida de cada uma dessas pessoas, seus 

referenciais e modos como constroem e dão significado às suas vidas.  

É difícil não perceber que a institucionalização, juntamente com as 

demais mudanças dela advindas, trouxe novas complexidades e 

responsabilidades ao cotidiano dos membros da associação: relações 

comerciais, jurídicas, legais, burocráticas. Ou seja, relativas à administração de 

uma organização criada quando o que se buscava, inicialmente, era o trabalho 

como meio para uma subsistência com melhor qualidade de vida. E, nesse 

caso, nem todos têm as mesmas aptidões, vontades e maneiras de encarar as 

mudanças e as novas tarefas. 

Na ACMDMR, os papéis, funções, cargos e tarefas, assim como as 

hierarquias presentes, não são claramente delimitados como em organizações 

privadas heterogestionárias. Noto que algumas pessoas trocam de funções por 

não se adaptarem a elas, ainda que após essa troca seus níveis de 

produtividade possam ser considerados menores em relação ao estado 

anterior: “existe um objetivo comum dentro da comunidade, que é, por 

exemplo, o trabalho. Porém, cada morador vai conseguir seu trabalho de forma 

diferente e com um ritmo diferente”.  

Cresceram muito as cobranças quanto ao desempenho dos 

trabalhadores com o passar do tempo, mas, ainda assim, os membros mais 

antigos não são demitidos como em uma empresa capitalista. Dessa forma, 

parece que é importante levantar algumas questões: o que é eficiência dentro 

de uma organização como essa? O que podemos chamar de uma ‘boa 

produtividade’?  

A partir da mobilização coletiva, a ACMDMR passou a representar para 

seus membros não apenas o local de trabalho, mas um espaço que mistura 

moradia, trabalho e convivência durante boa parte das vinte e quatro horas do 

dia. Este fato traz uma complexidade adicional para investigar-se a confiança. 

Uma iniciativa coletiva como esta não pode ser considerada exclusivamente 

como organização de geração de trabalho e renda: em muitos momentos, 
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misturam-se e embaralham-se as fronteiras entre trabalho, família e amizade 

nas relações entre seus membros. 

Seria muito reducionista falar de ‘confiança no ambiente de trabalho’. 

Falo em confiança interpessoal nas relações entre os membros dessa 

organização, as quais acabam por englobar não apenas as relações que estão 

diretamente ligadas ao trabalho, mas também das convivências familiares, de 

amizade, de vidas em comum em muitos aspectos compartilhados e 

construídos coletivamente. Como pensar na função de Sônia sem sentir o 

carinho que existe nas relações entre ela e diversos dos integrantes da 

associação? Como não dar passagem à relação por vezes maternal 

estabelecida com alguns deles e de forte amizade com outros?  

Nesse sentido, pensar em Economia Solidária – se desejar-se manter 

este conceito – exigirá um esforço no sentido do alargamento da maneira como 

se olha para as pessoas, como se convive com elas, bem como do que se 

entende por pesquisa, problematizando os próprios modos de realizá-la. Isto, 

claro, se o rigor científico for entendido como, acima de tudo, respeito às 

pessoas que constroem conosco o que chamamos de ciência. 

Vários integrantes não escondem que já passaram por diversas 

situações com os colegas a época da rua que não são ‘de trabalho’, morando 

junto nas ruas e depois cada um em sua casa na associação. Compartilham 

intimidades que muitas vezes não estão relacionadas diretamente ao trabalho, 

mas que podem acabar também por influenciá-lo. Um exemplo é que usam 

banheiros coletivos na associação, cuja responsabilidade de limpeza é deles 

próprios. Em uma das cenas que presenciei, dois integrantes da associação 

discutiam porque um deles deveria ter limpado os banheiros coletivos e não o 

fez.  

No contexto da ACMDMR, para algumas pessoas, a confiança parece 

estar fortemente relacionada a outros dois valores-chave: responsabilidade e 

comprometimento.  

Existe uma forte crença nas palavras dos colegas de associação e 

cumprir o que se promete é fundamental para ser percebido como confiável 

pelos demais. Nesse sentido, é importante notar o fato de a oralidade ser muito 

presente no cotidiano da ACMDMR e de ser valorizada por seus membros em 

detrimento de documentos escritos.  
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É interessante trazer mais uma vez a contribuição de Fonseca (2004: 

118), cuja pesquisa foi realizada em outra comunidade de Porto Alegre, quando 

ela afirma que, na comunidade em que pesquisou, é “impressionante constatar 

a pouca penetração da escrita na vida dessas pessoas. [...] a escrita parece 

pertencer à esfera da funcionalidade, e não da expressão”.  

Nas sociedades contemporâneas é visível o desenvolvimento de 

instrumentos escritos para salvaguardar interesses privados – contratos, 

acordos, entre outros. Entretanto, é perceptível na ACMDMR a predominância 

da oralidade em detrimento da elaboração de ‘garantias’ e documentos 

escritos: a maior parte dos compromissos é firmada ‘de boca’. 

A crença no outro, ou seja, a confiança na palavra do colega de trabalho 

se constitui em um atributo de relevância para os membros da organização e 

pode ser considerado um indicativo do quanto é valorizada a honra e a palavra. 

Mesmo com a institucionalização, o ambiente na associação continua 

permanentemente atravessado, na maior parte do tempo, pela incerteza, 

inclusive nas relações políticas com as entidades governamentais. 

A própria matéria-prima, meio para subsistência de todos, é inconstante 

e incerta: são os recicladores que estão em condição de total vulnerabilidade 

social, até mesmo em relação às cargas das quais obtêm sua renda. O próprio 

poder público pode se utilizar da fragilidade política da associação para 

manipulá-la em determinados aspectos de acordo com seus interesses, como 

foi narrado na seção anterior com relação à concessão legal do terreno, por 

exemplo. 

A disputa entre atores de diferentes níveis da administração pública 

(municipal, estadual e federal) se reflete nas relações entre os trabalhadores da 

associação, estimulando a competição entre os pares e dificultando em muito a 

cooperação. O próprio poder público faz uso desta desarticulação em vários 

momentos para a obtenção de maior controle sobre as organizações, enquanto 

os atravessadores cada vez mais monopolizam o mercado, muitas vezes 

impedindo o crescimento econômico dos coletivos.  

Durante os vinte meses na ACMDMR, pude reparar que reclamações 

sobre fofocas junto aos líderes da associação são frequentes. Nas entrevistas, 

as opiniões mostraram-se unânimes: fofocar, quebrar segredos e fazer 
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comentários de alguém ‘por trás’ representam três formas de traição muito 

sérias para eles.  

No escopo da pesquisa, a traição se mostrou algo muito sério para os 

membros da ACMDMR. As observações apontam - e todos os entrevistados 

concordam - que para eles não parece ser possível restaurar a confiança em 

alguém que os traiu: “uma traição é como um corte profundo na tua pele... 

mesmo que você for no melhor médico, mesmo se você fizer cirurgia plástica, 

nunca vai ser como era antes”. 

A partir dos três fatores de traição acima mencionados, percebe-se a 

importância da honra, inclusive quando da avaliação sobre a confiabilidade dos 

demais, já que “atacar, pela fofoca, os atributos de um e de outro é atentar 

contra o que há de mais íntimo no indivíduo, a imagem que ele faz de si 

mesmo” (Fonseca, 2004: 43). Entretanto, no que tange às significações da 

confiança, a relação entre traição e fofoca também pode ser considerada um 

elemento não detectado nas teorias anteriores analisadas sobre o conceito. 

Se em alguns momentos nota-se a falta de confiança nas relações entre 

os membros da ACMDMR, existem atividades na rotina do trabalho em que é 

difícil não perceber sua existência. Diariamente, fardos com materiais 

recicláveis prensados (papelão, plástico, entre outros), com cerca de trezentos 

quilos cada um, são erguidos manualmente e postos sobre uma empilhadeira 

para serem alocados nas caçambas dos caminhões dos compradores. Essa 

tarefa é sempre realizada, devido ao peso do material, por cerca de quatro ou 

cinco integrantes da ACMDMR, e qualquer falta de atenção ou tentativa de 

prejudicar o colega pode resultar em sérias lesões aos demais. E eles têm 

plena consciência disso. 

Para a maioria dos membros da associação a confiança pode ser 

entendida como fragmentada. Ou seja, eles confiam em determinados colegas 

apenas com relação a alguns assuntos, mas não para outros, não 

integralmente.  

A confiança se faz presente entre alguns indivíduos exclusivamente com 

relação ao desenvolvimento do trabalho, mas há dificuldades pessoais de 

convivência. Porém, há exceções em que quase todos dizem confiar “de olhos 

fechados” e integralmente.  



291 

 

As metas de produção da ACMDMR podem sinalizar um forte controle 

sobre o trabalho dos integrantes e apontar que, entre os líderes e os demais 

trabalhadores, a confiança não está presente, já que existem diversas formas 

de controle, o que prejudicaria em diversos momentos a própria construção de 

um ambiente confiável. 

Uma contradição percebida é que enquanto para alguns membros, 

“inicialmente a confiança é cega, é ter absoluta certeza”, para outros, mesmo 

confiando, “fica sempre um pé atrás com certas pessoas”. Ou seja, afinal de 

contas é possível afirmarmos que quando essas pessoas confiam em alguém, 

as incertezas são suspensas, como alega a teoria de Möllering (2006)?  

Dentro da delimitação desta pesquisa, na maioria das vezes que uma 

pessoa confia na outra, as incertezas não parecem ser ‘suspensas’ ou tratadas 

como resolvidas de maneira positiva, contrariando a teoria de Möllering (2006).  

Os membros da ACMDMR parecem continuar permanentemente 

conscientes de que as incertezas lá estão e que, ao confiarem, apenas 

aceitam-nas como fatos irredutíveis: “nós somos quase obrigados a confiar em 

algumas circunstâncias, por mais que a gente saiba que tudo é tão incerto”. 

Entretanto, ainda que a maioria tenha tal postura, existiam pessoas que 

possuíam entendimentos diferentes e contraditórios, considerando que é 

possível ter uma confiança traduzida em certeza absoluta, como ressaltado no 

parágrafo anterior. 

Enxergar a confiança sob a ótica dos integrantes da organização 

estudada não é uma tarefa simples, a começar pela enorme dificuldade de 

todos em conseguir expressar os sentidos da confiança para si. Se com 

palavras se mostrou excessivamente complexo, por meio das observações e 

das entrevistas foi possível notar que a empatia (“o fato de uma pessoa 

conseguir se imaginar no lugar de outra e ser sensível e comprensiva como 

ela”) tem uma grande importância para avaliar a confiabilidade dos demais 

colegas. 

Relações entre confiança e empatia não foram encontradas nas teorias 

sobre confiança analisadas no escopo desta pesquisa, mas o fato das pessoas 

conhecerem, entenderem e conseguirem se colocar no lugar da demais, 

aceitando-as como são, é apontado unanimemente como elemento-chave da 

confiança nas relações. 
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Além do mencionado, a maneira como uma pessoa trata a outra também 

pode estimular a confiança. Para os membros da ACMDMR, a maneira como 

uma pessoa dirige a palavra, os modos como ela fala com as demais - se é 

esnobe ou se trata todos de forma igual, por exemplo - influencia fortemente a 

relação com ela e, consequentemente, pode potencializar a confiança ou a 

desconfiança.  

É possível perceber que os valores da ES se estabelecem em meio a 

uma permanente tensão e não como valores-base, dados ou pressupostos. 

Coesão e cisão, assim como solidariedade e individualismo, são “respostas 

lógicas às condições de precariedade econômica e política” e, embora 

aparentemente contraditórias, “são estratégias empregadas em alternância 

pelas pessoas não somente para sobreviver, mas também para vencer na vida” 

(Fonseca, 2004: 112). 

O que os integrantes da ACMDMR entendem por intuição também é, 

para a maioria deles, parte importante do processo de confiar em outra pessoa: 

algo inexplicável e de origem aparentemente não racional, estaria presente nas 

relações de confiança.  

Entretanto, é intrigante analisar que embora em diversas situações os 

membros da associação sigam sua intuição – agindo de maneira não racional 

ou até mesmo irracional –, em outras situações, mesmo quando esta intuição 

pede cautela, eles desafiam sua intuição “pra ver no que dá”, se abrindo, se 

arriscando em prol do desconhecido e imprevisível , mergulhando no 

desconhecido .  

Como não foi encontrada menção à intuição em nenhuma das teorias 

analisadas sobre confiança, este pode ser um interessante elemento para 

futuras investigações. 

Ao olhar para os dois parágrafos anteriores com base nas teorias 

racionais da confiança, veremos que eles parecem em grande medida 

contraditórios: a confiança mistura, para os integrantes da ACMDMR, 

elementos de racionalidade com outros que estimulam o possível risco da 

traição. Mas justamente nesse ponto reside, talvez, o mais importante elemento 

da confiança para os integrantes da associação. Esse desafio das informações, 

aparências e até mesmo da própria intuição “pra ver no que dá”, está 

relacionado a uma confiança inicial. Ou seja, em um primeiro momento 
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revertem a desconfiança e dão uma chance à pessoa, à continuidade da 

relação. Isso parece fundamental para viver-se a invenção, o novo, o 

imprevisível e, consequentemente, para a construção de relações mais 

baseadas no acreditar no outro. E somente vivendo esses inesperados e 

impensáveis com os outros e as outras, se abrindo a eles e a elas, é que 

podemos construir, juntos , o que nem sequer imaginamos. 

 

Confiança na Megasil 

Assim como na ACMDMR, também são muitas horas de convivência na 

Megasil. Muitas madrugadas de trabalho conjunto, conversas, confissões e 

discussões sobre os mais diversos assuntos. Desde maio de 2009, quando do 

primeiro contato com Aldora em seu mercadinho, sinto que passei, ao menos 

um pouco, a fazer parte da Megasil. E que, desde então, ela também passou a 

fazer parte de mim. 

O fato de algumas integrantes da Megasil serem surdas e mudas 

obrigou, por vezes, que eu ampliasse a sensibilidade e valorizasse ainda mais 

as formas de comunicação fora dos padrões tratados como tradicionais ou 

normais: sorrisos, expressões faciais de desaprovação, desconfiança, alegria, 

tentativas de balbuciar palavras, abraços e até mesmo pedidos a outras 

integrantes da cooperativa para que ajudassem nas conversas. Afinal, isto é 

uma cartografia. 

A confiança tem um papel muito importante nas relações interpessoais 

dentro da Megasil, desde sua constituição como cooperativa até seu 

funcionamento diário. Todos os integrantes sinalizam que a confiança está 

presente nas relações internas, ainda que existam indícios de que essa 

confiança assuma ‘graus’ diversos em momentos e para pessoas diferentes. 

Entre Balbina e Aldora é perceptível que a confiança é inseparável das 

relações que constroem. As duas estão juntas praticamente desde a fundação 

da cooperativa. Aldora não mede esforços nem dedicação para assegurar um 

futuro melhor para a Megasil, principalmente no que diz respeito à parte 

administrativa. Nelinha também está na Megasil desde o início, e para além do 

tempo de convívio, possui um laço de parentesco que a une a Aldora, pois são 

cunhadas. Aldora, além do mencionado, trabalha ao longo de várias 

madrugadas com Balbina e Conceição. 
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Conceição, como já abordado, também é uma das principais pessoas da 

cooperativa, ainda que não esteja presente desde o início da Megasil e nem 

sempre possa demonstrar a mesma dedicação que as demais, em especial 

devido à situação de saúde de sua mãe. Ela (52) e Balbina (56) são as que têm 

mais idade na Megasil e carregam, juntas, as responsabilidades referentes à 

coordenação e organização de esforços no cotidiano de produção da 

cooperativa. Balbina e Conceição misturam elementos de amizade e 

confessam que se comunicam muitas vezes apenas com o olhar. 

A confiança entre as integrantes chega a ser implícita, a ponto de 

Eduarda ser considerada como desconfiada por algumas e sua desconfiança 

ser tratada como um problema: ”a Eduarda é uma pessoa que tem dificuldades 

em dar confiança”. A confiança é encarada pela maior parte delas como algo 

que traz fluidez para a cooperativa, enquanto que a desconfiança é vista como 

algo que pode emperrar o funcionamento da Megasil. 

Há um sentimento compartilhado de pertencimento ao grupo, sentimento 

este que adquire diferentes sentidos para cada um dos integrantes da Megasil. 

Conceição por vezes deixa claro que, por não estar presente desde o início, 

sente certo distanciamento em determinadas questões, mas apenas 

pontualmente.  

É perceptível e verbalizada a confiança na maior parte das relações 

dentro da cooperativa. Com o passar do tempo de convívio e também devido 

ao fato de haver pouca rotatividade entre as integrantes ao longo de 22 anos 

de história, todas vão vendo em quem podem confiar. 

Existe uma forte crença nas palavras das demais colegas quanto a 

cumprirem o que prometem, e isso é fundamental para ser percebida como 

confiável. A confiança está ligada, aqui, ao cumprimento do que se combina, à 

responsabilidade e ao comprometimento. 

Não há paz eterna nas relações na Megasil. Não são raras discussões e 

discordâncias. Quando elas ocorrem, as questões são tratadas diretamente 

com as envolvidas e não existe intermediação de conflitos por parte de Balbina, 

Conceição nem Aldora. Aplica-se a ideia de Fonseca (2004: 92) de 

comunidade, na qual “são as rivalidades e antagonismos internos que tecem os 

fios da coesão”.  
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Um grande motivo de incerteza na Megasil é a questão de dar conta da 

produção. Os pedidos aumentam e nem sempre existe a certeza de que vão 

dar conta. Esse exemplo também está ligado à confiança, na medida em que 

nessas situações extraordinárias umas vão analisando em que medidas podem 

confiar nas outras. Nessa acepção, a confiança acaba sendo sinônima de 

‘poder contar com a outra pessoa em momentos nos quais se precisa’. 

No desenrolar do trabalho, por várias vezes Lurdes é tratada como não 

sendo de confiança por algumas das cooperantes, tendo em vista que nem 

sempre aparece quando ou no horário que combina com as demais.  

O caso da Megasil mostra que a autogestão e o cooperativismo podem 

contribuir para a confiança em alguns momentos, mas que o convívio diário 

serve justamente para que as pessoas se conheçam e se transformem, nem 

sempre no sentido de relações baseadas na confiança, o que contraria a teoria 

de Rodríguez (2003) e Gaiger (2004). 

Na Megasil, os papéis e funções não são bem delimitados, existindo 

rodízio de tarefas a cada dia de trabalho. Entretanto, os cargos têm uma 

delimitação maior, principalmente guiada pela questão emocional. Balbina é 

uma coordenadora e mãe para muitas, acabando por carregar um maior peso 

da hierarquia em suas costas. Aldora cuida da parte administrativa e Conceição 

desempenha tarefas de supervisão e coordenação, mas ambas não se sentem 

tão respeitadas por todas quanto Balbina.  

A entrada de novas pessoas para trabalhar na Megasil não exige testes 

de desempenho. Entretanto, o senão fica por conta da remuneração. Devido à 

já baixa remuneração dos trabalhadores, novas integrantes têm chegado 

apenas provenientes do Rendimento Mínimo. Quando é a própria Megasil que 

precisa pagar pelo trabalho, a cooperativa só tem tido condições de realizá-lo 

quando alguma das integrantes está ausente e precisa ser substituída. 

As coordenadoras na Megasil não repassam cobranças e pressões às 

demais integrantes quanto ao desempenho produtivista. Ao contrário, o que 

observo é justamente uma assimilação da sobrecarga por parte de Balbina, 

Aldora e Conceição, para acompanhar os ritmos de produção por vezes 

maiores quando do crescimento dos pedidos. Com a idade avançada de 

Balbina e Conceição e saúde nem sempre perfeita, percebida nos inchaços nos 
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pés, resta perguntar até quando elas conseguirão aguentar os ritmos pesados 

de trabalho, sobrecarregando a si próprias. 

Principalmente Balbina, Conceição e Aldora demonstram interesse em 

saber de todas as outras integrantes, tanto com relação à saúde, quanto em 

termos profissionais e sentimentais. É nítido um cuidar mútuo  no cotidiano das 

relações interpessoais, que vai muito além da mera dimensão profissional. Isso 

mostra que é quase impossível realizar qualquer tipo de análise da organização 

e de seus integrantes com foco apenas no aspecto laboral estritamente dito.  

O cuidar mútuo também tem ligações com a presença da confiança nas 

relações e se estende para além dos muros da Megasil. Balbina comenta que 

algumas pessoas só ajudam pessoas conhecidas, mas que elas ajudam 

também aquelas que não conhecem: “a gente ajuda igual”. 

É interessante notar como, no cotidiano, Conceição e Balbina agem com 

o objetivo não apenas da produção de biscoitos, pães e massas sovadas, mas 

também do aprendizado e da educação, buscando valores como a 

solidariedade e a igualdade nas relações entre todas, mesmo que isso 

represente produções menores no curto prazo. Elas, assim como Aldora, têm 

plena consciência das lutas, dificuldades e vitórias que levaram a Megasil a 

nunca fechar as portas em vinte e dois anos de existência, gerando trabalho, 

educação e renda para diversas pessoas. 

Na reunião no IAS em 14 de julho de 2010, Balbina falou sobre a 

questão do escriturário necessário à Megasil. Para ela, essa pessoa não pode 

ser alguém que chegue e pense que vai mandar nas demais. Balbina disse que 

a confiança é a coisa mais importante na escolha de uma pessoa para essa 

função, pois ela vai lidar com dinheiro, fornecedores e todas os principais 

elementos da cooperativa.  

Ela confessa que Aldora seria a pessoa ideal, mas que não pode deixar 

o mercadinho. Fica um tempo pensando e fala que a única pessoa que confia 

100% e que, ao mesmo tempo, tem um perfil apropriado, conhece sobre a 

cooperativa e trabalha ali, é sua filha Lina. Ou seja, é complexa a questão da 

gestão da cooperativa e, mais ainda, ligada estritamente à confiança. 

Essa passagem é interessante e mostra que existe em uma ilha como a 

ilha de São Miguel uma cooperativa na qual todas se ajudam e desenvolvem 
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atividades que vão muito além do que tradicionalmente é considerado como 

trabalho.  

As relações de trabalho se misturam com relações familiares, de 

amizade, entre outras e existe uma nítida dificuldade delas em pensar em uma 

pessoa de confiança que possa realizar a gestão. Balbina aponta um traço 

característico da autogestão que praticam: não querem ser administradas por 

uma pessoa de fora da rotina da Megasil. E a confiança aparece como 

fundamental para a gestão da cooperativa . 

Quando Balbina fala sobre a filha assumir este posto, ela menciona algo 

semelhante a poder estar de “olhos fechados” e saber que tudo está 

acontecendo bem, como sinônimo da confiança. Ela diz que é importante que 

ela possa se dedicar apenas à produção e à supervisão, sem ter que se 

preocupar com assuntos administrativos e que, por isso, a confiança é a 

necessidade número um na escolha dessa pessoa.  

Balbina demonstra claramente que a confiança está ligada a um ‘saber 

que está tudo bem’, a um ‘saber que não vão lhe passar a perna’, a poder 

realizar outras tarefas tendo tranquilidade. Ou seja, as dúvidas ficariam 

suspensas no sentido dela não se preocupar com isso, não ficando com 

“nenhuma pulga atrás da orelha”, na linha do que prega Möllering (2006). Por 

outro lado, é interessante notar também como essa confiança passa, também, 

por algo relacionado ao perfil da pessoa, no que diz respeito a “ser alguém que 

não vai chegar aqui e querer mandar na gente”.  

Também aparece como fundamental o jeito de ser da pessoa e a sua 

postura para com elas, a importância de entenderem que ali todos estão 

trabalhando em conjunto e que a pessoa, mesmo que tenha habilitações 

literárias – como o caso de entrar um licenciado em gestão – estará ali para 

contribuir, trabalhar em conjunto e não para mandar nelas, que já estão há 

muito tempo. Demonstrações de simplicidade e de tratamento de todos de 

maneira igual, sem distinções de títulos ou tratamentos especiais, também 

parecem contar pontos. Isso é muito interessante, já que não basta a pessoa 

ser honesta, ela tem também que saber como tratá-las. 

As relações com os fornecedores se desenvolvem pela confiança, pela 

amizade e sem nenhum tipo de contrato. Um conhece a história do outro e 

acredita nesse outro. O fornecedor de ovos é o mesmo há 22 anos, ou seja, 
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desde que a cooperativa iniciou suas atividades. Balbina diz que a confiança é 

tanta que “ele não está preocupado se vai receber ou se vai esperar mais um 

mês ou dois”. Ela confessa que ele faz isso porque pode, “mas poderia não 

fazer, não é?”.  

Os contratos existem única e exclusivamente para reger as relações 

comerciais entre a Megasil e os dois grandes hipermercados da ilha que 

revendem seus produtos. E esses contratos preveem cláusulas relativas à 

possibilidade de haver devolução dos produtos. Fazem com que elas se sintam 

mais seguras, já que têm consciência de que estes mercados descontam 

muitos valores no que pagam à Megasil e ainda levam um tempo excessivo 

para quitar as dívidas com a cooperativa. Definitivamente, existe um abismo 

quando se compara o tipo de relação estabelecida entre a Megasil e seus 

fornecedores mais antigos e entre a cooperativa e grandes empresas privadas 

capitalistas heterogestionárias, tais como os hipermercados. 

Não é possível notar o lucro como máxima na Megasil, muito menos sua 

versão contemporânea dominante do ‘lucro a qualquer preço’. Na cooperativa, 

há uma preocupação com os baixos rendimentos provenientes do trabalho e 

uma clara (e dita) vontade de aumentá-los. Entretanto, a atenção está 

primordialmente aos meios utilizados para realizar os trabalhos que fazem, aos 

modos pelos quais o cotidiano se organiza e desenvolve.  

A postura perante outras organizações que manufaturam produtos 

semelhantes é um excelente exemplo para retratar alguns dos valores 

praticados  na Megasil. Não se quer conquistar mais mercado se isso implicar 

no risco de que outras pessoas, organizadas em outras associações e 

cooperativas, fiquem sem seus rendimentos. Não se quer conquistar o 

mercado implicando na perda de condições de sobrevivência de outrem. 

Como já mencionado, fica então impossível separar trabalho e renda de 

amor, cuidado mútuo, confiança, formação profissional e amizade. 

Ao longo das visitas à cooperativa e das experiências coletivas, a 

relação com os integrantes da Megasil foi se estreitando. Lembro-me como se 

fosse hoje que, no primeiro encontro, Aldora me encarou com olhos 

desconfiados. Tempos depois, recordamos juntos desse momento e pergunto a 

ela como se sentiu. Sua resposta fala bastante sobre como a confiança se 

constrói nas relações para ela: “Eu preparo-me. Deixo falar. Enquanto vou 
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falando, vou me preparando devagarinho para saber o que vou responder... 

pode ser Policia, pode ser Judiciário, pode ser tudo”, diz ela rindo a respeito da 

chegada ao seu mercadinho. É interessante notar que, para Aldora, parece 

existir, como senti desde o primeiro contato, um estado de desconfiança inicial 

perante os outros. 

Lembro-me também que quando entrei pela primeira vez na Megasil, 

Balbina estava muito séria. Na primeira visita à Megasil, Eduarda e Lurdes mal 

olhavam na minha direção e, muito menos, me dirigiam a palavra. Depois de 

tantos meses de convívio, elas demonstram outro humor hoje, sempre 

brincando comigo e sempre me vestem com um avental e me incluem em suas 

rotinas de trabalho e convívio na cooperativa.  

Balbina pergunta por que escolhi a Megasil. Conto mais uma vez a 

trajetória que me levou até a cooperativa, ressaltando a importância de 

representarem um exemplo de uma organização coletiva que se estruturou a 

partir da mobilização coletiva e não ‘de cima para baixo’ ou por iniciativa 

governamental: “o mais engraçado é que quisesse encontrar uma cooperativa 

que não estava no governo.... percebeste? Quisesse saber se tinha alguma 

que não estava abrangida naquilo, não é? Isso é o mais interessante pra 

gente... interessaste pela que estava de fora”.  

Balbina comenta que cheguei de paraquedas: “a gente não conhecia 

vocês de lado nenhum. Eu disse bem... vai se ver o que é que isso vai dar... 

ainda não tinha criado confiança, mas acreditei”. Ela se diz adepta de um 

“confiar desconfiando” e diz que temos sempre que confiar inicialmente nas 

pessoas: “tem que se confiar nas pessoas... até que... com o tempo a gente vai 

conhecendo a pessoa, vai vendo o que se passa... vai notando algumas 

coisas”. Ela comenta que “tem que ter aquela pontinha de desconfiança” mas, 

mesmo falando isso, sempre parece confiar nas pessoas, ajudar, acreditar e 

arriscar nas mais diversas situações. 

É interessante reparar que ela ressalta que tinham que dar uma 

oportunidade: “foram entrando, a gente foi conversando”. Isso mostra um 

pouco do sentido que a confiança no novo adquire para Balbina. Ela busca 

sempre acreditar, experimentar,  confiar primeiro para ver o que a 

sequência dos acontecimentos reserva .  
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Balbina é uma pessoa sempre otimista, segundo ela própria, “por 

natureza”. Em 12 de julho de 2010, prestes à reunião com o IAS, pergunto se 

ela está empolgada e ela diz que sim, complementando: “já esperamos tanto 

tempo, vamos ver no que dá, não é?”. Ela acredita, mergulha, arrisca, vive. 

Aldora admite que é mais ‘pé no chão’ que Balbina, mas percebe e 

elogia as atitudes da amiga. Balbina confessa que nunca diz que não pode 

fazer alguma coisa: “eu nunca digo que não posso, que não tenho... eu digo 

sempre que sim... o sim prevalece”.  

Já Conceição tem uma postura um pouco diferente com relação à 

confiança, e questiona: “vamos confiar em todos? Não se pode... mas a partir 

que conhece... e pronto... a vida é assim mesmo... já passei por algumas... já 

fui aprendendo a não confiar em todas as pessoas”. Ou seja, enquanto Balbina 

confia inicialmente para depois, se preciso, mudar sua conduta, Conceição 

precisa, primeiro, conhecer a pessoa para só então, depois, vir a confiar na 

mesma. Aldora partilha do mesmo ponto de vista que Conceição. 

Pergunto se Balbina e Conceição têm consciência da riqueza que elas 

representam por meio de seus valores e atitudes e das histórias de vida que 

têm. É possível perceber a diferença de autoestima entre as integrantes da 

Megasil em alguns momentos. 

A questão de contar segredos aparece, portanto, como importante e 

ligada diretamente à confiança para todas elas: “olha... uma coisa... tás cá há 

pouco tempo... chegaste ontem do Brasil não foi... e sabes coisas da nossa 

vida que muita gente aqui não sabe né?”.  Quando pergunto porque contam 

essas coisas para mim, Balbina responde: “eu vou dizer Igor... é a confiança” e 

Conceição concorda.  

Fico curioso para descobrir como passaram a confiar em mim e por 

quais motivos isso aconteceu. O que as leva a contar seus segredos para 

mim? Balbina diz que, para ela, um dos motivos para confiar em mim seria o 

fato de que não estou ali apenas perguntando e falando coisas relacionadas ao 

meu trabalho e, que se fosse assim, elas poderiam apenas responder às 

perguntas feitas “e pronto”. Mas que, em sua visão, minha atuação ali é 

diferente, às vezes passando uma noite inteira com elas sem falar de nada 

sobre a pesquisa.  
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A questão de sentir a convivência desinteressada - ou não interessada 

apenas em determinados fins egoístas (já que elas têm plena consciência da 

pesquisa) – aparece como chave e ligada diretamente à confiança nas 

relações, ao menos sob a ótica de Balbina. Podem entrar, também, questões 

ligadas a valores tais como honestidade, transparência e ausência de 

utilitarismo nas relações como muito importantes para que exista a confiança 

nas relações interpessoais.  

Já Conceição comenta que, para ela, a intuição tem muito a ver com 

confiar em alguém: “o olhar é que é tudo... mas assim... a gente vê... gente 

com o coração... a pessoa conhece à distância não é?... eu tenho meu olho 

que não engana... quando eu olho praquela pessoa, percebes?”. Ela comenta 

também que quando sua intuição diz que não deve confiar, ela se fecha e fica 

com ‘o pé atrás’ com aquela pessoa. 

Balbina complementa a fala da amiga e fala que Conceição é mais de 

seguir a intuição e, ao mesmo tempo, mais desconfiada, ‘pé atrás’ do que ela. 

Balbina assume: “eu sou assim... de confiar mais... eu confio mais”. Maura, 

filha de Balbina diz que a mãe tem mais esperanças que as coisas aconteçam, 

mas Conceição retruca na hora: “não é isso que eu quero dizer Maura. Eu 

também sou otimista, mas ela é mais de confiar nas pessoas... com certas 

pessoas não se pode confiar... ela confia... e eu não confio”.  

A passagem acima mostra, mais uma vez, o que já ressaltei aqui: 

Balbina busca sempre acreditar, experimentar, confiar primeiro para ver o que 

a sequência dos acontecimentos reserva, enquanto que Conceição e Aldora 

são mais reservadas. É interessante reparar como a intuição aparece mais 

uma vez ligada à confiança. 

Em determinado momento de uma madrugada na qual trabalhamos 

juntos, enquanto empacotamos biscoitos prontos, Balbina e Conceição 

reparam na maneira como eu encho os sacos transparentes e começam a rir. 

Pergunto por que estão rindo e elas explicam que é porque eu coloco os 

biscoitos no pacote empilhados em duas fileiras paralelas, enquanto que elas 

enchem o saco aleatoriamente. Pergunto, então, se estou fazendo de maneira 

errada e elas respondem que não, que assim como eu falei que aprendo muito 

com elas, que elas também aprendem comigo, parecendo ter gostado do jeito 

como eu arrumava os biscoitos.  
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Semanas depois, enquanto ensacamos biscoitos durante outra 

madrugada de trabalho conjunto, reparo que as pessoas agora ensacam os 

biscoitos em fileiras, assim como fiz. Balbina diz: “alguém ensinou... alguém 

ensinou”. Surpreso, questiono se gostaram da ideia e Conceição comenta: “fica 

mais direitinho... fica com outra aparência... está melhor”, para além de 

comentarem que fica melhor na hora de arrumar os sacos com biscoitos nas 

caixas de papelão, quebrando menos biscoitos durante o transporte.  

Balbina comenta que achou uma ideia boa e que pretendem continuar. 

Aldora, com suas habilidades comerciais, diz que para o cliente que olha para o 

que compra essa apresentação visual é importante, porque ele vê que os 

biscoitos não estão quebrados. Balbina já tem ‘olho clínico’ para novidades e 

para perceber mudanças em potencial que podem trazer melhorias: ela 

potencializa invenções e arrisca. 

Fico surpreso ao reparar como cada detalhe, cada atitude, por menor 

que seja, por mais descontraída e despercebida que seja, é observada com 

atenção por elas. Mais que isso, me surpreendeu como estão, principalmente 

Balbina, abertas ao novo, a tentar fazer as coisas de outras maneiras, mesmo 

quando foi algo que eu nem sequer sugeri ou pensei naquela possibilidade.  

Balbina comenta que não gostaria que a pessoa que coordenasse a 

Megasil quando de sua saída sofresse tanto e passasse por todas as 

dificuldades que ela passou, mas que tampouco trabalhasse ali apenas pelo 

dinheiro, e sim por gostar, como ela sempre o fez. Ela diz que querer ganhar é 

normal, claro, e também é importante, mas que a pessoa precisa trabalhar ali 

porque gosta, senão ia acabar descaracterizando toda a cooperativa: “quando 

se trabalha em uma fábrica ou indústria, o próprio sentimento é muito 

diferente”. 

Balbina, Aldora e Conceição falam que confiam em mim, também, 

porque se sentem à vontade comigo. Comentamos que parecemos nos 

conhecer há muito tempo e pergunto porque se sentem assim comigo. Elas 

respondem: “chegaste aqui sozinho, por causa dos outros, pensa no horário 

dos outros...não chegas dizendo que tem que fazer assim... aí perde tudo”. 

Essa resposta mostra que o respeito para com a chegada na ‘casa’ do outro é 

fundamental para o estabelecimento da confiança. Parece importante, também, 

que ninguém chegue dizendo como nem o que elas tem que fazer. Como 
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Balbina diz, “se até aqui foi assim... não se faz assim não... vamos com 

calma... sempre há alguma coisa pra aperfeiçoar mas... tem que se analisar as 

coisas com calma...a caminhada se faz com passinhos ”. 

Balbina diz que se eu ficar em São Miguel, ela me convida para ser 

cooperante da Megasil. Dou um abraço nela, agradeço, rindo, e digo que por 

isso fico tímido: “é uma maneira de te pores à vontade com tua timidez”, 

responde ela, rindo também. 

Com relação especificamente à relação com Letícia Moura, é perceptível 

que, em alguns momentos, existe uma sensação de abandono por parte de 

algumas das integrantes da Megasil. Isso lembra, por vezes, a tênue linha que 

separa a confiança da dependência. No contexto da Megasil, essa crítica com 

relação à postura de Letícia está relacionada à questão de algumas pessoas 

sentirem que ela ‘abandonou a causa Megasil’ ou tratou-a de maneira utilitária, 

para se promover em sua carreira profissional e político-partidária: “às vezes 

parece que depois que ela se fez, não quis mais saber da Megasil”.  

Mesmo com esse sentimento, algumas das integrantes ainda nutrem um 

sentimento de gratidão por Letícia em determinadas situações. Mas percebe-

se, por falas como a citada no parágrafo anterior, que a confiança plena em 

Letícia já não existe mais, para nenhum dos integrantes. 

Um dos principais motivos para essa perda da confiança está ligado ao 

fato de ela trabalhar numa IPSS, conhecer os regulamentos governamentais de 

assistência social, e mesmo assim nunca ter sugerido, dado a ideia ou sequer 

informado as demais integrantes da Megasil sobre a possibilidade de buscarem 

algum tipo de informação relativa à possibilidade da cooperativa se equiparar a 

uma IPSS.  

É muito valorizado, portanto, o compartilhamento de informações no 

cotidiano de trabalho da Megasil e, quando as pessoas não o fazem - segredo 

sistemático de Dejours e Jayet (1994) – isso traz grandes prejuízos nas 

relações. 

Não restam dúvidas que, para os integrantes da Megasil, as histórias de 

vida influenciam em grande medida a postura que têm perante as demais 

pessoas. Há indícios que confiança e autoestima também caminhem juntas a 

partir da convivência na Megasil, assim como pude ter pistas nesse sentido 

também na ACMDMR. 
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Ao menos dentro da Megasil, as pessoas que confiam mais em si 

próprias, se abrem mais para os outros, parecem ser mais otimistas e apostam 

‘para ver no que dá’, confiando inicialmente. E aquelas que têm uma 

autoestima menor ou confiam menos em si, acabam por demonstrar mais 

desconfiança no início das relações com as demais pessoas, com ‘pés atrás’ e 

buscando saber mais a respeito delas primeiro. 

Para aquelas pessoas que confiam inicialmente nas outras, as 

incertezas parecem ser ‘suspensas’ ou tratadas como resolvidas de maneira 

positiva, na linha do que prega Möllering (2006). Mas, para as pessoas que 

adotam uma postura sem tanta confiança inicial, fica sempre a atenção aos 

passos dados pelos outros, testando as condutas para ver se a confiança pode 

passar a existir. Para essas pessoas, são necessárias experiências prévias 

com determinada pessoa para que se tenha uma base a partir da qual a 

confiança possa se desenvolver.  

Na Megasil nem todas as pessoas possuem um estado inicial de 

desconfiança perante as demais. Enquanto algumas desconfiam inicialmente e 

esperam, com certas restrições, atitudes que possam levá-las a confiar nas 

demais, outras integrantes da cooperativa são otimistas e entram nas situações 

sem restrições, apostando para ver o que o futuro reserva, se abrindo, se 

arriscando em prol do desconhecido e imprevisível, mergulhando no 

desconhecido. 

 É interessante reforçar, então, que na Megasil não é unânime nem a 

desconfiança inicial perante os desconhecidos, nem a confiança absoluta. E 

parece que essa mistura, esse convívio das diferenças, traz elementos 

interessantes, principalmente por serem acompanhados, sempre, da primazia 

do humano frente ao financeiro, da solidariedade e da busca pela igualdade 

nas relações. 

 

Sobre a confiança nas sociedades em geral e na Economia Solidária em 

particular 

Uma das questões suscitadas durante os caminhos narrados neste 

trabalho está relacionada ao fato de que muitas pessoas acham natural 

desconfiar inicialmente perante as outras. Mas é da natureza do ser humano 

confiar ou essa confiança/desconfiança é construída e desconstruída? Será 
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que a confiança está se tornando um bem a ser adquirido, comprado e/ou 

conquistado?  

Pude perceber que estudar confiança é realmente uma tarefa complexa 

e delicada. O desafio se torna ainda mais difícil quando é realizado perante 

alguém que não conhece muito o pesquisador, não tem um contato próximo 

com ele ou, em última instância, não confia nele. 

Tanto na Megasil quanto na ACMDMR foram poucas as pessoas que 

confiaram ‘de cara’, ou seja, inicialmente, em mim. Na maior parte dos casos, 

apenas com a sequência de encontros é que a confiança foi se construindo nas 

relações entre nós. A confiança no pesquisador parece exigir envolvimento, ao 

menos de acordo com o que os integrantes da ACMDMR e, principalmente da 

Megasil, expressaram. 

Falar sobre confiança é sinônimo de falar sobre sentimentos, sobre suas 

intimidades, sobre um dos aspectos mais preservados de si: é falar sobre um 

aspecto voluntário relacionado com seu credo. Falar sobre confiança é falar e 

deixar que alguém conheça o que está por trás da representação que uma 

pessoa faz de si própria.  

Dessa forma, um estudo sobre confiança também é influenciado pela 

propensão dos investigados em confiar no pesquisador e do pesquisador em 

confiar nos investigados, ou seja, com as formas de lidar com as marcas 

deixadas nos encontros comigo. 

A questão de contar segredos aparece como importante e ligada 

diretamente à confiança para as integrantes da Megasil, assim como na 

ACMDMR.  

A questão de sentir a convivência desinteressada - ou não interessada 

apenas em determinados fins egoístas (já que elas têm plena consciência da 

pesquisa) – aparece como chave e ligada diretamente à confiança nas relações 

na Megasil. Isto já tinha aparecido na ACMDMR, quando comentaram que 

muitos acadêmicos só quererem usar a associação e ao notar que Sônia é 

confiada por todos e age como mãe e amiga, e não apenas como colega de 

trabalho. 

É possível perceber que a confiança no outro, de modo amplo, está 

ligada, nesses casos a uma espécie de anti-utilitarismo  nas relações. 
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Relações utilitárias não teriam a ver com confiança e não possibilitariam sua 

construção. 

Parece importante que ninguém chegue dizendo o que elas têm que 

fazer, algo que já tinha sido percebido também na ACMDMR. Como Balbina 

diz, “se até aqui foi assim... não se faz assim não... sempre há alguma coisa 

pra aperfeiçoar mas... tem que se analisar as coisas com calma...a caminhada 

faz com passinhos ”. 

A questão referente à atitude inicial perante o outro desconhecido, no 

que diz respeito à confiança, não está relacionada apenas às relações entre 

pesquisador e pesquisado, mas tem a ver com a visão de mundo que cada um 

cultiva e com os sentidos que o conceito adquire ao longo da vida, em 

momentos diversos e com relação a assuntos e pessoas diferentes. 

Se na ACMDMR havia uma unanimidade que apontava para um certo 

estado inicial de desconfiança perante os outros, é difícil afirmar que isso 

aconteça na Megasil. Na cooperativa, não é unânime nem a desconfiança 

inicial perante os desconhecidos, nem a confiança absoluta. Enquanto algumas 

pessoas desconfiam inicialmente e esperam, com certas restrições, atitudes 

que possam levá-las a confiar nas demais, outras integrantes da cooperativa 

são otimistas e entram nas situações sem restrições, ‘apostando’ para ver o 

que o futuro reserva, se abrindo, se arriscando em prol do desconhecido e do 

imprevisível, mergulhando no desconhecido. 

É perceptível e verbalizada a confiança na maior parte das relações 

dentro da cooperativa Megasil. Com o passar do tempo de convívio e devido 

também ao fato de haver pouca rotatividade entre as integrantes, ao contrário 

da ACMDMR, todas vão vendo em quem podem confiar. 

Refletindo não apenas sobre o cotidiano das organizações de ES aqui 

investigadas, mas também sobre sua gênese, nota-se que é fruto da 

organização coletiva: a confiança foi um importante fator de mobilização e 

também o é para a manutenção das relações cotidianas. Mas a manutenção 

cotidiana da confiança nas relações está longe de acontecer de maneira 

tranquila e pacífica, em ambas as organizações. 

 Na ACMDMR ouvi dos integrantes que na época em que eram 

moradores de rua e quase não possuíam pertences, a confiança se fazia muito 

mais presente. Ouvi também que após estarem organizados coletivamente e 
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terem construído suas moradias no espaço da associação, “ninguém pode 

deixar sua porta aberta”. Pode a ideia capitalista de ‘progresso’ ir contra o 

desenvolvimento da confiança nas relações?  

Não há paz eterna nas relações na Megasil. Não são raras discussões e 

discordâncias. Entretanto, ao contrário da ACMDMR, quando há discordâncias, 

as questões são tratadas diretamente com as envolvidas. Não existe 

intermediação de conflitos por parte de Balbina, Conceição nem Aldora. Na 

Megasil, por exemplo, ao mesmo tempo em que há desconfiança por parte de 

Eduarda, há confiança por parte de pessoas que não trabalham lá, mas 

emprestam o nome e afiançam valores para a instituição. 

A traição pode representar algo muito sério para os membros das duas 

organizações. A mentira tem peso muito forte, porque se refere ao engano, “ser 

passado para trás” (Pereira, 2003: 118) e a probabilidade de ser traído está 

presente em qualquer relação. 

Na Megasil, a desconfiança chega a incomodar, assim como, em menor 

grau, para alguns na ACMDMR. Existe, na organização Açoriana, uma forte 

crença nas palavras das demais colegas quanto a cumprirem o que prometem, 

e isso é fundamental para ser percebida como confiável. A confiança está 

ligada, aqui, ao cumprimento do que se combina, à responsabilidade e ao 

comprometimento, assim como também foi percebido na ACMDMR. 

A pessoa que tem mais confiança na outra é capaz de lhe contar algo 

sobre o qual pede segredo. Quando a pessoa contou segredos, por confiar, e a 

outra fez alguma fofoca ou traiu essa confiança em depositar o segredo, ocorre 

a quebra da confiança. Já quando ocorre o respeito e o segrego não é contado 

pra ninguém, a confiança na relação se reforça. Na teoria, esse tipo de respeito 

ao segredo do outro aparece em Simmel (1990), no que ele chama de 

‘discrição’. 

Fofocar, quebrar segredos e fazer comentários de alguém ‘por trás’ 

representam três das mais sérias formas de traição. A questão da fofoca já 

tinha aparecido no estudo de Pinto (2006: 164) e indica que no âmbito da 

ACMDMR, a dificuldade do diálogo direto e aberto existe, dificultando ainda 

mais a consolidação da confiança nas relações na ótica dos seus membros.  

Para muitos dos envolvidos, não parece ser possível restaurar a 

confiança em alguém que os traiu. É interessante notar como, após quebras, a 
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confiança nunca volta a ser como antes na ótica dos membros da ACMDMR. 

Para a maioria dos integrantes da Megasil, vale a mesma lógica, mas Balbina 

aparece como exceção e sempre opta por mergulhar, arriscar. Para outras 

pessoas, a confiança pode, a partir daquele evento, se fragmentar, ficando 

restrita a apenas alguns aspectos, principalmente ligados às competências 

profissionais.  

Para alguns membros, “inicialmente a confiança é cega, é ter absoluta 

certeza”, mas para outros, mesmo confiando, “fica sempre um pé atrás com 

certas pessoas”. Ou seja, afinal de contas é possível generalizar que quando 

as pessoas confiam em alguém, as incertezas são suspensas, como alega a 

teoria de Möllering (2006)? Na maioria das vezes que uma pessoa confiava na 

outra as incertezas não pareciam ser ‘suspensas’ ou tratadas como resolvidas 

de maneira positiva, contrariando essa teoria. As pessoas pareciam continuar 

permanentemente conscientes de que as incertezas lá estavam e que, ao 

confiarem, apenas as aceitavam como fatos irredutíveis. 

Um interessante caminho para futuras investigações diz respeito a 

cruzamentos entre a autoconfiança e o desenvolvimento de relações baseadas 

na confiança. Ao menos dentro da Megasil, aquelas que confiam mais em si 

próprias, se abrem mais para os outros. E aquelas que têm uma autoestima 

menor ou confiam menos em si, acabam por demonstrar mais desconfiança 

nas relações com as demais pessoas, com ‘pés atrás’ inicialmente. 

Não restam dúvidas que para os integrantes da Megasil, assim como na 

ACMDMR, as histórias de vida influenciam em grande medida a postura que 

têm perante as demais pessoas. Há indícios que confiança e autoestima 

também caminhem juntas a partir da convivência na Megasil e na ACMDMR. 

Nesse sentido, assim como na ACMDMR, na Megasil também é visível, 

em alguns momentos, que elas se sentem ‘deixadas de lado’, abandonadas, 

com algumas atitudes. Exemplos disso são os abandonos sentidos na 

ACMDMR devido à saída de uma assistente social e na Megasil devido ao 

histórico com Letícia Moura. 

A confiança parece gerar, em alguns, um senso de 

responsabilidade/obrigação moral: “eu preciso me esforçar porque tem aquelas 

que confiam em mim, e precisam de mim”. Quando alguém sabe que 
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confiamos, será que a pessoa acaba carregando uma responsabilidade 

adicional?  

A intuição aparece como parte importante do conceito de confiança para 

a maioria dos membros da Megasil, assim como na ACMDMR. Dessa forma, 

na ótica deles, a intuição, algo inexplicável e de origem aparentemente não 

racional, estaria presente na significação da confiança interpessoal, quando 

disseram que mesmo sem conhecer previamente uma pessoa, em diversos 

momentos, ‘alguma coisa diz’ que ela não é confiável e que dão ouvidos a esta 

intuição. Entretanto, ainda assim, integrantes das duas organizações afirmam 

que em muitos casos acabam por desafiar essa intuição para ver o que 

acontece, arriscando em prol do desconhecido e imprevisível. Como não foi 

encontrada menção à intuição em nenhuma das teorias analisadas sobre 

confiança, este pode ser um interessante elemento para futuras investigações. 

Assim como na ACMDMR, também na Megasil, a maneira como uma 

pessoa trata a outra também pode estimular a confiança. Para os recém-

chegados, é comentada a importância de entenderem que ali todos estão 

trabalhando em conjunto e que a pessoa, mesmo que tenha habilitações 

literárias – como o caso de entrar um licenciado em gestão – estará ali para 

contribuir, trabalhar em conjunto e não para mandar nelas, que já estão há 

muito tempo. 

Demonstrações de simplicidade e de tratamento de todos de maneira 

igual, sem distinções de títulos ou tratamentos especiais, também parecem 

contar pontos. Isso é muito interessante, já que não basta a pessoa ser 

honesta, ela tem também que saber como tratá-las, algo que também apareceu 

na ACMDMR. 

Assim como na ACMDMR, o caso da Megasil mostra que a autogestão e 

o cooperativismo podem contribuir para a confiança em alguns momentos, mas 

que o convívio diário serve justamente para que as pessoas se conheçam e se 

transformem, nem sempre no sentido de relações baseadas na confiança. 

Os papéis e funções organizacionais não são bem delimitados, existindo 

rodízio de tarefas a cada dia de trabalho na Megasil. Entretanto, os cargos de 

coordenação têm uma delimitação maior, principalmente guiada pela questão 

emocional.  
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Balbina é uma coordenadora e uma mãe para muitos, acabando por 

carregar um maior peso da hierarquia, assim como Sônia o faz na ACMDMR. É 

nítido um cuidar mútuo  no cotidiano das relações interpessoais, que vai muito 

além da mera dimensão profissional. Isso mostra que, assim como na 

ACMDMR, é quase impossível realizar qualquer tipo de análise da organização 

e de seus integrantes com foco apenas no aspecto laboral estritamente dito. 

Entretanto, ao contrário da ACMDMR, as coordenadoras na Megasil não 

repassam cobranças e pressões às demais integrantes quanto ao desempenho 

produtivista. Ao contrário, o que observo é justamente uma assimilação da 

sobrecarga por parte de Balbina, Aldora e Conceição, para acompanhar os 

ritmos de produção por vezes maiores quando do crescimento dos pedidos.  

Com a idade avançada de Balbina e Conceição e saúde nem sempre 

perfeita, percebida nos inchaços nos pés, resta perguntar até quando elas 

conseguirão aguentar os ritmos pesados de trabalho, sobrecarregando a si 

próprias.  

Balbina aponta um traço característico da autogestão que praticam: não 

querem ser administrativas por uma pessoa de fora da rotina da Megasil. Assim 

como Sônia faz um grande esforço para que alguns se apropriem de todos os 

aspectos relativos à gestão da associação e possam assumir a coordenação 

de maneira mais ampla: a confiança aparece como fundamental para a gestão 

da cooperativa, tanto na Megasil quanto na ACMDMR.  

Não há unanimidade de confiança nem de desconfiança em nenhuma 

das organizações. E parece que a mistura dessas perspectivas e o convívio de 

pessoas com sentidos diferentes do conceito trazem elementos interessantes, 

principalmente por serem acompanhados, sempre, da primazia do humano 

frente ao financeiro, da solidariedade e da busca pela igualdade nas relações. 

É importante ressaltar que a solidariedade parece se desenvolver mais (ainda 

que não exclusivamente) em relações onde existe de confiança. 

E que futuro esperar dos empreendimentos sem confiança? No que 

impacta, com relação ao futuro da organização, a falta da confiança entre seus 

membros? 

 

Fim e Início 
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Paulatinamente as crianças e as demais pessoas que confiam ‘de cara’ 

são estimuladas a abandonar essa ‘confiança infantil’ em prol de uma atitude 

de desconfiança inicial e de suspeita para com o desconhecido. Muitas vezes 

isso começa com os pais, falando para a criança não ir com estranhos, 

contrariando a sua atitude, que seria de ir, de acreditar.  

Na vida adulta, esse mesmo tipo de processo de subjetivação parece 

encontrar muitos estímulos para se re(produzir) nas diversas relações que 

vamos construindo, inclusive nas amorosas. Busca-se o previsível, o 

controlável, o que parece mais certo e provável de ocorrer, em oposição ao que 

a própria vida no planeta apresenta: imprevisibilidade, diferença, novo, viver o 

novo.  

O possível é mais rico que o real (Prigogine, 1996: 75), já que a vida de 

cada um segue caminhos, mas poderia ter seguido outros, já que como Henri 

Bergson (2001) escreveu, o tempo é jorro efetivo de novidade imprevisível. Por 

isso precisamos compreender o universo ao nosso redor a partir das 

possibilidades, e não a partir de um estado inicial que pudesse, de alguma 

maneira, ser deduzido. 

Poderia a confiança ser encarada como um fator-chave para uma 

necessária mudança frente ao que vivemos hoje? É perceptível que ela está no 

centro das atenções em jornais, campanhas empresariais, pesquisas políticas, 

debates e investigações acadêmicas, é possível também notar que, em muitos 

momentos, ela aparece de forma instrumentalizada a serviço da suspeita, do 

controle e da previsibilidade, características cada vez mais difundidas como 

naturalmente humanas. 

Para confiar cada vez mais parece precisar-se de provas. Mas, nestes 

casos, continuamos falando de confiança? Há uma racionalização massiva 

inclusive dos próprios conceitos de confiança, consequentemente fazendo com 

que cada vez eles caminhem em direção ao controle. 

Será que confiar nos demais seres humanos não está, talvez, na direção 

do que Maturana e Verden-Zöller (2008) falam, ou seja, de aceitar o outro em 

sua diferença. Confiar pode ter ainda mais a ver com acreditar no outro, na sua 

pessoa, na sua diferença, na sua humanidade. Parece que cada vez confiamos 

nas pessoas para algumas coisas, mas não para outras. Confiamos em provas. 

Ora, mas, então, confiamos? Talvez o fato de só confiarmos naquilo parece 
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apresentar uma menor probabilidade de decepção, no que é mais previsível 

possa ser sintoma de fragmentação ou mesmo de utilitarismo. Ou, ainda, de 

não ser mais confiança e sim algo cada vez mais próximo do controle. 

Para uma pessoa muito desconfiada, às vezes até choca quando ela 

encontra alguém que confia ‘de cara’ numa outra, sem precisar de provas e/ou 

de um histórico. Essa pessoa já naturalizou tanto a desconfiança como atitude 

inicial perante uma desconhecida que ela acha estranho, chocante, diferente e, 

em alguns casos, até suspeito, que se confie em alguém que não se conhece 

(ou que não se conhece ‘bem’). Até que ponto vivemos reféns do mesmo, do 

repetido, do previsível, apoiados em supostas garantias, quando não 

confiamos? Até que ponto isto pode ser entendido como sinônimo de viver? 

É certo que podemos viver o inesperado sempre, mesmo quando não 

estamos inicialmente abertos a isso, mas se muitas vezes estamos presos a 

certas coisas, não vivemos este inesperado e buscamos enquadrar aquilo que 

acontece dentro de referências antigas e previstas que tínhamos. E a maior 

parte dos estímulos atualmente dominantes caminha neste sentido. 

Então, se entendemos a confiança como sinônima de abertura para 

mergulhar no incerto do encontro com o outro, ela pode nos impulsionar a viver 

e mergulhar, de fato, nesse inesperado, não a partir de referências já previstas, 

mas em sua diferença. Ela pode contribuir para que vivamos o novo, façamos 

descobertas, conheçamos e construamos novos referenciais, sentimentos e 

desejos. 

E como dito na Megasil por Balbina, “a caminhada se faz com 

passinhos”, por menores que sejam, mas presentes em nossas atitudes e 

desejos. Presentes na crença do que está por vir, em relações mais baseadas 

na confiança do que no controle.  

Que mundos construímos quando cada vez estamos mais 

individualistas? Sim, o mundo não é exterior, não está à nossa espera, mas o 

construímos com cada uma de nossas atitudes. Nos falta acreditar no mundo. 

Ou talvez desacreditar no mundo que construímos, no pensamento dominante, 

para reconstruir um mundo mais humano e solidário em cada uma de nossas 

ações, desejos e sentimentos cotidianos. 

Precisamos acreditar em nós e nos demais seres humanos. Como diz 

Deleuze (1992 : 218), perdemos completamente o mundo, nos desapossaram 
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dele e acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, 

mesmo pequenos, que escapem ao controle, já que é ao nível de cada 

tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, ao contrário, a 

submissão a um controle.  

Nos falta confiar em nós próprios, tendo a certeza de que os referenciais 

de autoestima e autoconfiança não podem continuar sendo internalizados a 

partir de sentidos ‘prontos’ construídos por grandes instituições. Esses 

referenciais precisam ser desconstruídos e construídos sobre novas bases, 

novos sentidos, novas formas de sentir, viver, trabalhar e conviver. 

As vivências na ACMDMR e na Megasil apontam que confiança não 

depende de pré-condições nem de justificativas. Nos casos em que se exigem 

essas condições, não se fala de confiança, mas de deduções e 

racionalizações, que chegam a beirar o controle. Como existir solidariedade 

sem a confiança entre as pessoas? Os afetos apontam na direção de uma 

estreita relação entre solidariedade e confiança, algo que pode ser 

aprofundado em futuros trabalhos. Precisamos refletir sobre os sentidos 

que a confiança adquire entre nós mesmos . 

As experiências aqui narradas mostram que confiar pode, sim, ser 

sinônimo de mergulhar no desconhecido, ousar viver o novo, ‘pagar pra ver no 

que dá’, acreditar no que vem depois, mesmo quando esse depois é 

imprevisível, impensável, implanejável. Ousar viver.  

Nesse sentido, as convivências que originaram este trabalho são 

inspirações, encorajamentos e estímulos para a construção de viveres 

baseados em outros valores, que não aqueles hoje dominantes. Os valores que 

defendemos não estão apenas em nossas mentes, mas nas nossas atitudes, 

nos encontros.  

É preciso acreditar que podemos construir novas maneiras de viver, 

sentir, trabalhar, agir e se relacionar. Precisamos aprender a criar estas novas 

maneiras, precisamos arriscar. A confiança pode ser, sem dúvida, uma das 

maiores potencializadoras da união de forças para enfrentarmos e efetivarmos 

a construção destes novos mundos. E ninguém pode fazer isso sozinho. 
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