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RESUMO

A pesquisa DESENVOLVIMENTO E SINDICALISMO: o projeto de economia solidária da CUT no 

Pajeú pernambucano teve por objetivo: Avaliar a efetividade do projeto ECOSOL Pajeú como 

potencializador do desenvolvimento como liberdade, entendido como a expansão das 

capacidades das pessoas e a melhoria da qualidade de vida. Para tanto, especificamente, 

avaliamos as mudanças que ocorreram na vida dos cooperados a partir de sua adesão a 

ECOSOL; avaliamos em que medida a ECOSOL Pajeú configura-se enquanto agente facilitador 

do desenvolvimento como liberdade; analisamos o projeto de economia solidária da Central Única 

dos Trabalhadores – CUT como potencializador da livre condição de agente dos seus 

cooperados. O processo metodológico constituiu-se de: revisão de literatura sobre os temas do 

Sindicalismo, Desenvolvimento, Economia Solidária e Avaliação de Políticas Públicas para a 

construção de um quadro teórico de análise. Pesquisa documental junto a CUT para identificar 

quais os elementos presentes nas suas formulações que sugerem a capacidade desta Central 

Sindical em impulsionar o desenvolvimento como liberdade.  Pesquisa documental junto a 

ECOSOL Pajeú para avaliar o processo de constituição da Cooperativa e os seus objetivos. E 

finalmente realização de entrevistas com os diretores da ECOSOL Pajeú, dirigentes sindicais e 

grupo de foco com os cooperados para avaliar a efetividade da ECOSOL Pajeú a partir da ótica 

destes. Verificou-se que a ECOSOL Pajeú expande as capacidades (acesso a serviços 

financeiros, consumo de bens materiais e simbólicos, incremento das atividades produtivas) e 

melhora a qualidade de vida dos cooperados. No entanto existem desafios ainda a serem 

superados como o baixo valor do capital social que limita o valor do crédito disponibilizado.  

Palavras- Chave: Desenvolvimento. Economia Solidária. Efetividade.  Movimento Sindical



Aos que fazem a ECOSOL Pajeú. Pela persistência e ousadia 
em provar que é possível fazer economia de forma diferente. 

                                              

                                                                               Dedico.   
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INTRODUÇÃO

Os anos 1990 foram palco de grandes mudanças no cenário público 
brasileiro. Tais mudanças se fizeram sentir especialmente em três direções.

Primeiro, na adoção por parte do estado brasileiro de novos mecanismos 
institucionais decorrentes do processo de redemocratização, que incorporaram em 
suas estruturas a participação da sociedade civil no contexto da elaboração e do 
controle social das políticas públicas.

Segundo, nas significativas alterações que ocorreram no ambiente de 
trabalho no Brasil e, terceiro na emergência da visibilidade pública do debate acerca 
do desenvolvimento. 

Juntos, estes fatores conformaram um cenário de grandes desafios para o 
novo sindicalismo representado pela Central Única dos Trabalhadores – CUT, uma 
vez que esta nova conjuntura demandava a atualização do seu repertório discursivo 
e da sua atuação sindical, cujo perfil originário se caracterizava por uma política de 
enfrentamento conflitivo, com forte ênfase na política de dizer não. 

O novo cenário político institucional que se instalou no Brasil a partir da
década de 1990 colocou para a CUT a necessidade da aquisição de novos 
aprendizados, uma vez que a Central, a exemplo de outras organizações da 
sociedade civil, foi demandada a compor os espaços de participação 
institucionalizados onde se dá a formulação das políticas públicas.

O que pressupõe a capacidade da CUT em adotar um perfil mais 
propositivo que lhe assegure contribuir com o aprofundamento qualitativo destas 
políticas na perspectiva de que estas se traduzam em efetivações na vida do público 
ao qual se destinam. 

Igualmente as transformações que ocorreram no mundo do trabalho,

provocadas pelo processo de mundialização dos fluxos produtivos, tecnológicos e 

informacionais, também desafiaram o movimento sindical a construir novas 

alternativas de atuação sindical, uma vez que estas mudanças caracterizaram-se 

pela redução de postos de trabalho, pelo desemprego de trabalhadores do núcleo 

organizado da economia, e pelo surgimento de um contingente significativo de 

trabalhadores por conta própria, trabalhadores sem carteira assinada, 

desempregados abertos e desempregados ocultos por trabalho precário (Carleial, 

1997).  

Para enfrentar os desafios que se descortinavam neste novo cenário 

permeado de instabilidades, a CUT teve que ressignificar a sua atuação sindical, 

especialmente porque os efeitos negativos destas mudanças se fizeram sentir 

diretamente na vida dos trabalhadores. 

De outra forma, a preparação para o debate sobre desenvolvimento 
previsto para ocorrer no ambiente da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente 
promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU, que ocorreu no Brasil em 
1992, contribuiu significativamente para que a CUT reconhecesse em seus 



documentos a necessidade de atualizar o seu discurso de forma a também se inserir 
neste debate, conforme demonstram as Resoluções do seu IV CONCUT:

Considerando que o debate sobre o enfrentamento da crise e a retomada 
do desenvolvimento ocupará o centro das atenções nos anos 1990,a CUT 
deve intervir decisivamente nesse debate incorporando novos temas,
atualizando seu discurso e adotando uma prática voltada para o conjunto da 
classe trabalhadora (...). A CUT não pode estar alheia às transformações 
que se operam no mundo inteiro e aos novos temas e questões que elas 
colocam para o movimento sindical (1991, p. 17).

Diante desta constatação, a CUT passou a incorporar em suas 

formulações algumas considerações acerca do desenvolvimento no que foi 

fortemente favorecida pelo debate travado na referida Conferência que ampliou a 

discussão prevista inicialmente para ocorrer tendo como ponto de pauta principal a 

relação entre crescimento econômico e meio ambiente.    

A ampliação do debate se deu pela introdução do conceito de 
desenvolvimento sustentável que afirmava não haver antagonismo entre 
desenvolvimento (compreendido como proteção ambiental) e crescimento 
econômico, desde que este ao fazer uso dos recursos naturais como fonte geradora 
de riqueza o fizesse de forma responsável. 

Porém, o documento sinalizava ainda que os problemas que permeavam o 
desenvolvimento eram decorrentes também da divisão entre os países do norte e os 
países do sul, o que sugeria que os problemas relacionados ao desenvolvimento 
situavam-se em outras variáveis que remetiam às questões relacionadas à pobreza, 
das quais os países do Sul eram os que mais se ressentiam. 

A ampliação da noção de desenvolvimento sustentável provocada, 
sobretudo pelos países do sul, se ancorava na compreensão de que além de 
ambientalmente irresponsável, o modelo de desenvolvimento com base no 
crescimento econômico se revelou também perverso para esses países mediante o 
aumento da concentração de renda  e uma profunda exclusão social no que diz 
respeito aos padrões de mercado e de consumo. Além de ser negligente com a 
proteção social, desconsiderar as potencialidades endógenas e não contemplar a 
participação social na formulação e no controle das políticas de desenvolvimento.  

No caso do Brasil, esta discussão coincidiu com o contexto inicial da 
redemocratização do Estado brasileiro, cujo texto constitucional de 1988 já 
assegurava legalmente a participação da sociedade civil nos espaços públicos de 
formulação das políticas públicas. 

Observa-se a partir de então no cenário público brasileiro uma profusão de 
espaços públicos, que favoreceu o debate em torno da necessidade de construção 
de um novo paradigma de desenvolvimento capaz de minimizar as diversas 
situações de pobreza as quais estavam submetidas parte significativa da população 
brasileira. 

O debate sobre desenvolvimento passa então a mover-se tendo como 
referência a idéia de desenvolvimento sustentável, refletida e reapropriada pelos 
diversos agentes governamentais e não governamentais que compõem estes 
espaços com o intuito de formular e propor alternativas de desenvolvimento que se 
adéqüem as diversidades regionais que caracterizam o Estado brasileiro.



É no contexto deste debate que se verifica dois elementos que sugerem a 
atualização da atuação sindical da CUT. 

O primeiro sinaliza a capacidade propositiva da Central através da sua 
participação nos organismos de gestão e controle das políticas públicas. O segundo, 
o qual nos interessa especificamente tratar aqui refere-se a adoção de um novo 
perfil na prática sindical da CUT em que se evidencia um caráter executor 
materializado na promoção de experiências práticas de desenvolvimento com foco 
na economia solidária. 

As alterações que ocorreram no padrão de ação sindical da CUT têm sido 
nos últimos anos tema de estudos e pesquisas na área do movimento sindical. 
Porém, percebe-se que estes esforços de uma forma geral, têm-se concentrados em 
aferir em que medida a Central ao se deslocar das suas clássicas reivindicações 
trabalhistas para uma ação mais propositiva e executora, se afastou dos seus 
objetivos inicias que se orientavam por um ideário socialista, como afirma Tumolo,

Trata-se de uma mudança política substancial, de um sindicalismo 
combativo e de confronto de cunho classista e com uma perspectiva 
socialista, para uma ação sindical pautada pelo trinômio 
proposição/negociação/participação dentro da ordem capitalista que, 
gradativamente, perde o caráter classista em troca do horizonte da 
cidadania (Tumolo, 2002:17).    

Embora estes estudos1 busquem fazer uma abordagem crítica sobre as 
alterações que ocorreram na atuação sindical da CUT, é necessário reconhecer, que 
são raras as análises que têm se debruçado sobre as novas experiências que a 
Central tem desenvolvido na perspectiva de superar os novos desafios com os quais 
se deparou na conjuntura dos anos 1990.  

Além disso, estes estudos são absolutamente contaminados por uma 
perspectiva ideologizada – mesmo que travestidos de “científicos” - na qual 
sobressai o desejo do que a CUT deveria ser e desaparece a avaliação empírica do 
processo de sua de evolução histórica. 

Tema amplo e controverso, o movimento sindical cutista apresenta 

diversas possibilidades de entradas e enfoques. Entretanto, tentando seguir outro 

percurso que não o de analisar se a Central se afastou ou não dos seus princípios e 

objetivos iniciais, embora isso apareça palidamente no decorrer deste trabalho, a 

pretensão aqui foi verificar se as experiências práticas de desenvolvimento 

implementadas pela CUT conseguem promover efetivações que ampliem a 

qualidade de vida das pessoas envolvidas nestas experiências. 

Para isso, a pesquisa teve como campo empírico a experiência da 

Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária do Pajeú - ECOSOL Pajeú, 

localizada no Vale do Pajeú Pernambucano no nordeste brasileiro. 

A criação da ECOSOL Pajeú foi fomentada pela Agência de 

Desenvolvimento Solidário da CUT - ADS, organização criada pela Central para ser 
                                                          
1 Armando Boito Jr, Antunes, Iran Jácome, Rodrigues, Tumolo etc.



o instrumento responsável pela materialização da sua proposta em executar 

experiências de desenvolvimento que tenham como estratégia viabilizar 

experiências de desenvolvimento na perspectiva da economia solidária. 

A perspectiva teórica que dará suporte a pesquisa parte da noção de 

desenvolvimento como liberdade formulada por Amartya Sen (2000). 

A opção por esta formulação teórica reside em que a perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade possibilita ampliar o foco da análise tendo em vista 

considerar que o desenvolvimento deve ser avaliado mediante a sua capacidade em 

eliminar as diversas privações nas quais os indivíduos se encontram, seja estas de 

ordem econômica, política ou social que limitam as pessoas de fazerem as escolhas

que consideram importantes para levar o tipo de vida que desejam. O tipo de vida 

que as pessoas “desejam” é social e historicamente construído. Por isso, nas 

sociedades contemporâneas o acesso a bens materiais e simbólicos são 

constitutivos da “boa vida desejada” por todos os segmentos sociais.

Neste sentido, a perspectiva do desenvolvimento como liberdade  

relaciona-se  a idéia de qualidade de vida, o que permite incorporar à avaliação do 

desenvolvimento a existência de elementos que situam-se além dos aspectos 

econômicos, mas que podem também ser determinantes para promover efetivações 

na vida das pessoas de forma a ampliar-lhes a auto-estima e impulsioná-las a se 

envolverem em processos de desenvolvimento com vistas a ampliar as condições de 

vida dos indivíduos.    

A ECOSOL Pajeú é uma política que resulta do binômio Sindicalismo X 
Desenvolvimento que tem sido pouco discutido tanto nos estudos sobre sindicalismo 
como nos estudos de desenvolvimento. Daí que uma avaliação dessa experiência 
pode revelar novas questões acerca deste binômio. 

A avaliação de processos de desenvolvimento pode ser realizada 
mediante a idéia de eficácia, eficiência e efetividade usualmente utilizada na 
avaliação de políticas públicas (Aretche, 1999).

A avaliação de eficácia diz respeito à relação dos objetivos da ação e seus 
resultados concretos, o estudo pode ser realizado mediante a análise das metas 
previstas e as metas alcançadas pela ação. Neste tipo de avaliação se considera 
ainda a disponibilidade dos instrumentos inicialmente previstos como necessários  
para a execução da ação. 

Esta forma de fazer avaliação não considera os resultados da ação na 
vida do público ao qual se destina. No caso da ECOSOL Pajeú, uma avaliação com 
base na eficácia iria identificar apenas se os objetivos da cooperativa estão ou não 
sendo alcançados, porém não alcançaria um nível de ampliação a ponto de 



identificar de que forma os objetivos estão sendo alcançados e quais seus 
resultados concretos na vida dos cooperados.

Este tipo de avaliação compromete a confiabilidade das informações uma 
vez que objetivos cumpridos nem sempre corresponde à qualidade da execução da 
ação, que pode ter suas metas alcançadas mediante cumprimento de suas 
estimativas, mas pode não ter resultado qualitativo para os seus participantes.  

A avaliação de eficiência está relacionada ao campo da gestão e do gasto 
público, especialmente no que diz respeito a sua racionalização. Este tipo de 
avaliação tem como centralidade analisar se os esforços empreendidos na execução 
de uma dada ação geraram resultados. 

Proceder a este tipo de avaliação na ECOSOL Pajeú consistiria em avaliar 
se os recursos financeiros empregados pelos cooperados para a fundação da 
Cooperativa estão sendo utilizados de forma racional. Neste caso específico, a 
utilização racional dos recursos financeiros deveria apresentar como resultado a 
ampliação do crédito e conseqüentemente do número de pessoas a ser 
beneficiadas. O que também não permitiria identificar na vida dos cooperados outros 
resultados tão importantes quanto o acesso ao crédito.  

A avaliação de efetividade mantém forte relação com alguns ideais de 
justiça e de igualdade, por isso aguarda que as políticas públicas consigam reverter 
situações de vulnerabilidades sociais2 que atingem o seu público participante.

O critério da efetividade é o mais usual nos estudos sobre políticas 
públicas e diz respeito aos impactos e resultados decorrentes da sua execução. 
Nesse sentido, segundo Arretche consiste em:

Examinar a relação entre a implementação de uma política e os seus 
impactos, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva 
mudança nas condições sociais prévias da vida das populações atingidas 
pela a “ação” (grifo nosso) sob avaliação” (1999:05).   
   

A pesquisa “Desenvolvimento e Sindicalismo: o projeto de economia 
solidária da CUT no Pajeú pernambucano”, avaliou a efetividade da experiência da 
ECOSOL Pajeú. A opção por este critério se ancora na compreensão de que este 
possibilitará verificar os resultados concretos que aconteceram na vida dos 
cooperados a partir do acesso ao crédito e da participação destes em um novo 
espaço de aprendizagem. 

Nesse sentido o objetivo geral da pesquisa foi avaliar a efetividade do 
projeto ECOSOL Pajeú como potencializador do desenvolvimento como liberdade. 
Verificou-se em que medida a condição de cooperado proporcionou aos associados 
melhorias na qualidade de vida. Ou seja, em que medida o acesso ao credito e a 
inserção e um novo espaço associativo possibilitou a remoção de algumas privações 
anteriormente existentes em suas vidas.

Especificamente a pesquisa avaliou as mudanças que ocorreram na vida 
dos cooperados a partir de sua adesão a ECOSOL Pajeú; avaliou em que medida a 
ECOSOL Pajeú configura-se enquanto agente facilitador do desenvolvimento como 

                                                          
2 O conceito de vulnerabilidade social está relacionado aos indicadores de risco social que uma 
determinada população ou grupo social está exposto, e, não é sinônimo de pobreza. A pobreza é 
parte da vulnerabilidade social no que se refere apenas às necessidades imediatas, Kaztman (2001). 



liberdade e; analisou o projeto de economia solidária da CUT como potencializador 
da livre condição de agente dos seus cooperados. 

Como forma de tornar mais elucidativo os procedimentos metodológicos 
para a realização desta pesquisa, recorremos inicialmente a diferença entre método 
e metodologia apresentada por Roberto Richardson (1999). Para o autor método é a 
trajetória teórica a ser percorrida para se chegar a um determinado objetivo, 
enquanto que metodologia se refere aos elementos utilizados durante a trajetória na 
perspectiva de alcançar o objetivo. 

Quanto ao método, destaca ainda que este pode ser quantitativo, o que 
equivale dizer que caracteriza-se  por utilizar a quantificação mediante a adoção de 
técnicas estatísticas; e o qualitativo, que não utiliza instrumentos quantitativamente 
mensuráveis no processo de análise de um determinado problema. 

O método quantitativo intenciona diminuir a margem de erro no processo 
de análise e interpretação dos dados coletados acerca de um determinado objeto. 
Para tanto utiliza instrumentos como questionários, entrevistas fechadas e outros. Já 
o método qualitativo permite a análise de problemas mais complexos, e o alcance 
das particularidades relativas ao comportamento de grupos e de indivíduos, além de 
permitir a associação de variáveis diferenciadas acerca de um mesmo objeto 
pesquisado.

Na pesquisa aqui proposta, recorreremos ao método qualitativo, uma vez 
que este nos possibilitará apreender a avaliação da ECOSOL Pajeú sob a visão dos
próprio cooperados, e contribuirá também para a análise das relações existentes 
entre eles, o contexto em que vivem e os resultados qualitativos nas condições de 
vida propiciadas pelo acesso ao crédito. Como instrumento de pesquisa realizamos 
entrevistas não-estruturadas com os dirigentes da Cooperativa e dos sindicatos e 
técnica de Grupos Focais com os associados. 

Segundo Richardson (1999), a entrevista não estruturada busca obter do 
entrevistado o seu ponto de vista acerca de um determinado objeto em avaliação, 
preocupa-se em explorar o que ele considera mais relevante, extrair elementos que 
possam referenciar uma análise qualitativa.

A Técnica de Grupos Focais consiste em analisar um determinado objeto 
a partir de elementos fornecidos por interações grupais, onde os participantes, 
estimulados pelo pesquisador, debatem suas impressões e percepções acerca de 
um determinado tema, previamente definido pelo pesquisador. 

Ou seja, o pesquisador trabalha com a reflexão verbalizada pelos 
participantes do grupo durante o debate do tema. Na discussão, todos os pontos de 
vista expressos devem ser considerados, uma vez que o objetivo é recolher 
informações a partir do debate das idéias, porém, sem a primazia da convergência 
de opiniões (Neto, Otávio Cruz, 2002).      

São diversas as formulações que tentam conceituar o que sejam Grupos 
Focais. Para Neto (1999 p.04) “é um grupo de discussão informal e de tamanho 
reduzido, com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em 
profundidade”.

O grande mérito da Técnica de Grupos Focais parece residir na 
interlocução que ela propicia entre os diversos pontos de vista expressos no debate, 
o nível de influência que cada ponto de vista exerce sob o outro e os deslocamentos 
das reflexões quando em confronto com opiniões contrastantes e, a confirmação de 
opiniões, impressões e comportamentos quando partilhadas por outros participantes.   



É por isso que Uwe Flick (2004) afirma que os Grupos Focais têm um 
duplo poder: proporcionam discussão e revelam diferenças e diversidades intra ou 
inter grupal.     

Nesse sentido, a pesquisa adotou como procedimentos metodológicos: 
a) A construção de um quadro teórico-analítico onde fIzemos

revisão de literatura sobre os temas do sindicalismo, desenvolvimento, 

economia solidária e avaliação de políticas públicas; 

b) Pesquisa dos documentos da CUT (Resoluções dos seus 

Congressos Nacionais) para identificar quais os elementos presentes nas 

formulações desta Central que sugerem a sua capacidade em impulsionar o 

desenvolvimento como liberdade;

c) Pesquisa dos documentos da ECOSOL Pajeú para avaliar o 

processo de constituição da Cooperativa e os seus objetivos; 

d) Realização de 01 grupo de foco, composto pelos cooperados na 

intenção de avaliar a experiência na ótica de seus protagonistas;

e) Realização de entrevistas semi-estruturadas com os diretores da 

ECOSOL Pajeú e os dirigentes sindicais na perspectiva de apreender a 

percepção destes, quanto às mudanças ocasionadas na vida dos cooperados 

em função do acesso ao crédito.

Ao privilegiar a diversidade no conjunto dos entrevistados, buscávamos 

um olhar mais amplo sobre a cooperativa. A idéia era enxergar a experiência com 

lentes de cores variadas, pensamos que essa postura pode contribuir para 

descondicionar e ampliar o foco de nossa leitura, uma vez que discorrer sobre a 

atuação da CUT é sempre muito difícil, tendo em vista essa Central “ser constituída 

por indivíduos, grupos e correntes político-ideológicas com interesses e projetos 

acentuadamente diversificados” (Tumolo, 2002:22).

O trabalho encontra-se estruturado em três capítulos mais as 
considerações finais. O primeiro capítulo se divide em três tópicos. No primeiro, 
fizemos uma revisão teórica acerca do tema do desenvolvimento ressaltando a 
evolução deste debate que se verifica mais especialmente a partir da idéia de 
desenvolvimento sustentável. Apontamos ainda de que forma a noção de 
sustentabilidade ao se complexificar contribuiu para a emergência de outras 
formulações que atribuem sentidos mais amplos a idéia de desenvolvimento. Neste 
sentido, demos ênfase a perspectiva do desenvolvimento como liberdade ancorada 
nas formulações de Amartya Sen (2000).

No segundo tópico deste capítulo abordarmos a discussão acerca da 
economia solidária enquanto estratégia de desenvolvimento que se coaduna com a 
perspectiva do desenvolvimento como liberdade. A reflexão sobre economia 



solidária partiu da compreensão de que as experiências econômicas solidárias 
devem ser avaliadas não como a expressão concreta daquilo que idealmente se 
propõe, mas a partir da idéia de tipo ideal . Esta escolha teórica nos permite avaliar 
concretamente os resultados da ação da cooperativa na vida de seus associados e 
não exigir idealmente efetivações que não estão ao alcance de seus objetivos.

No terceiro tópico do primeiro capítulo realizamos uma análise da trajetória 
da CUT presente nas Resoluções dos seus Congressos Nacionais, no intuito de 
identificar em que medida esta trajetória registrada em seus documentos sugerem a 
capacidade da Central em impulsionar o desenvolvimento como liberdade. Aqui 
teremos a oportunidade de descrever os deslocamentos verificados ao longo da 
trajetória desta central sindical, os quais significaram a evolução de uma perspectiva 
rupturistica e conflitiva dos anos iniciais de sua formação, para uma postura 
propositiva e de negociação que caracterizam a atuação desta Central nos dias 
atuais. 

O segundo capítulo também está organizado em três tópicos.  No primeiro 
tópico, fizemos uma apresentação da ADS enquanto instrumento da materialização 
da proposta da CUT em promover experiências de desenvolvimento com foco na 
economia solidária. No segundo tópico apresentamos o Vale do Pajeú, cenário de 
atuação da ADS/CUT através da ECOSOL Pajeú.  No último tópico deste capítulo 
descrevemos a partir da fala dos dirigentes sindicais e dos cooperados, o processo 
de mobilização que culminou com a fundação da ECOSOL Pajeú. 

No terceiro capítulo procedemos a uma avaliação da efetividade da 
ECOSOL/Pajeú na ótica de seus participantes no sentido de aferir se a experiência 
em pauta demonstrou capacidade em impulsionar a expansão das liberdades e 
promover efetivações na vida dos seus cooperados. O capitulo também está 
estruturado em três tópicos. Cada tópico apresenta a avaliação dos diversos atores 
envolvidos no processo. 

Nas considerações finais apresentamos nossas constatações da pesquisa 
ora apresentada, na qual a ECOSOL Pajeú, enquanto a expressão materializada da 
CUT em promover ações de desenvolvimento é vista como potencializadora do 
desenvolvimento como liberdade.       

   

     



DESENVOLVIMENTO: a trajetória de uma ressignificação.

O debate acerca do desenvolvimento teve seu ponto alto no início da 
década de 1990, impulsionado pela Conferência Mundial da Organização das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. 

A realização da Conferência que ficou mais tarde reconhecida como a Rio 
92, representou a materialização de um longo debate que vinha se processando nos 
últimos vinte anos que a antecederam e que caracterizava-se  por uma disputa que 
opunha ambientalistas e desenvolvimentistas no que se referia ao binômio 
crescimento econômico x meio ambiente.

Na Conferência do Rio, essas concepções aparentemente inconciliáveis 
encontraram no conceito de desenvolvimento sustentável uma estratégia de 
aproximação, uma vez que este propugnava a idéia de que crescimento econômico 
e meio ambiente não são excludentes. 

Além de promover um acordo entre ambientalistas e desenvolvimentistas, 
a idéia de desenvolvimento sustentável também provocou um processo de 
complexificação acerca do debate sobre desenvolvimento, em que se vislumbram 
diversas formulações teóricas que se esforçam em tentar ampliar a idéia inicialmente 
difundida pela Conferência Mundial de Meio Ambiente. 

Dentre estas, destaca-se a noção de desenvolvimento como liberdade 
cuja idéia central reside na afirmação de que a liberdade é o fim primordial e o 
principal meio do desenvolvimento (Amartya Sen 2000).

Aliado as formulações teóricas, destaca-se também a partir da década de 
1990 diversas experiências práticas de desenvolvimento que vem sendo 
implementadas tanto pelas instituições públicas do Estado, quanto por organizações 
da sociedade civil, dentre estas a CUT que a partir desse período passa a executar 
experiências de desenvolvimento com foco na economia solidária.  

A seguir faremos um breve resgate do processo que culminou com a 
complexificação do debate sobre desenvolvimento, em que daremos destaque a 
noção de desenvolvimento como liberdade. 

Também discorreremos sobre o debate acerca da economia solidária 
tendo em vista que esta forma de organização econômica em tese, apresenta 
aproximações com a idéia da liberdade no desenvolvimento.

Com o objetivo de identificarmos em que medida a CUT apresenta em sua 
atuação sindical elementos que lhe credenciam a ser um agente impulsionador da 
expansão da liberdade nos processos de desenvolvimento em economia solidária, 
realizaremos uma análise das Resoluções dos seus Congressos.  

1.1 Um Percurso Discursivo: do crescimento econômico a 
perspectiva da liberdade

Os séculos XVIII e XIX foram palcos de uma revolução industrial levada a 
cabo por uma noção de desenvolvimento que se orientava pela idéia de progresso. 
A essa idéia se agregava uma concepção de evolução que se movia pela crença na 
razão, na valorização da tecnologia e no conhecimento técnico-científico. 

Norteado por um viés estritamente econômico, este modelo de 
desenvolvimento que tinha como mola propulsora a industrialização, baseava-se 
numa certa percepção de linearidade, em que o desenvolvimento tal qual 
apreendido significava uma trajetória dada, inexorável e única, que seria 



gradativamente alcançado mediante uma série de estágios, cujo resultado final seria 
a ampliação qualitativa das condições de vida, portanto, do bem estar social.

Considerado o único caminho para o desenvolvimento, a idéia de 
crescimento econômico deveria ser adotada por todos os países independente  das 
suas especificidades. Para isso, deveria contar com a garantia da intervenção do 
Estado em ações e financiamentos que assegurassem a ampla expansão da 
industrialização.  

Com efeito, alguns países considerados desenvolvidos tornaram-se ricos 
com a industrialização, o que alimentava um discurso de que os países pobres, 
caracterizados como subdesenvolvidos, só sairiam dessa condição mediante o 
incentivo e o incremento de um processo de industrialização. 

Porém, contrariando essa assertiva, países que se encontravam num nível 
intermediário de industrialização - países de economia semi-industrializada como o 
Brasil, – não conseguiram materializar os resultados da industrialização na 
ampliação do acesso das populações mais pobres a bens materiais e culturais, a 
exemplo do que ocorrera nos países desenvolvidos (José Eli da Veiga, 2005). 

Nos países semi-industrializados, o que se verificava era uma acerba 
concentração de renda, seguida pelo endividamento externo e interno e o 
aprofundamento do déficit de oportunidades de trabalho decente. 

O modelo de desenvolvimento nesses países seguia tendo como 
referenciais valores de uma “nova civilização” apropriados ao modelo de 
enriquecimento gestado em alguns países da Europa, e com maior sucesso nos 
Estados Unidos (Fernando Bastos, 2001), porém, sem obter os mesmos resultados. 
O que colocava em xeque a premissa de um modelo homogêneo, conforme sugeria 
a idéia do crescimento econômico.

Embora tenha gerado resultados materiais diferenciados entre os países, 
em um aspecto o modelo de desenvolvimento em pauta apresentou resultados 
semelhantes naqueles países que o adotaram: a deteriorização do meio ambiente 
em função do uso e da subordinação indiscriminada dos recursos naturais às 
demandas do crescimento econômico.    

A discussão acerca do desenvolvimento e sua relação com o meio 
ambiente emergiu no final da década de 1960 quando os problemas ambientais 
decorrentes da má utilização dos recursos naturais em função do crescimento 
econômico, começaram a eclodir apontando a necessidade de se repensar o modelo 
de desenvolvimento nos moldes em que vinha sendo implementado.   

O debate se prolongou nas décadas de 1970 e 1980 e teve o seu ponto 
alto na realização da Conferência da Rio 92, que não obstante se configurar como o 
grande marco da discussão ambiental, representa a materialização de um amplo 
processo de discussão acerca do desenvolvimento e de sua relação com o meio 
ambiente que marcou as duas décadas que lhe antecederam. 

Porém, a discussão acerca da problemática ambiental, inicialmente 
pautada como a questão central da Conferencia sofreu um retraimento em função da 
entrada em cena do conceito de desenvolvimento sustentável formulado pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, instituída pela ONU 
com o propósito de elaborar um novo conceito de desenvolvimento que 
considerasse com maior seriedade as questões ambientais.

A referida Comissão que ficou conhecida como  Brundtland divulgou em 
1987 o seu relatório onde tornou público o conceito de desenvolvimento sustentável 
como “aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 



capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” 
(CMMDA, 1987).

O documento advoga o crescimento e ressalta a sua importância para 
reduzir a pobreza e minimizar os impactos ambientais, afirma ainda que 
“desenvolvimento (no sentido de crescimento econômico) e meio ambiente (no 
sentido de “estoque de recursos naturais” e de “capacidade de absorção do 
ecossistema humano”) não são contraditórios, e acentua que a “solução dos 
problemas está num crescimento ordenado e não na ausência de crescimento” 
(Nobre, 2002).

O relatório apresentou elementos até então não incorporados a discussão, 
que contribuíram para politizar o debate acerca da problemática ambiental ao afirmar 
que havia uma inter-relação entre “problemas ambientais com problemas de 
desigualdade, pobreza e políticas de comércio internacionais” (idem, 2002, p.128).

Ao fazer essa afirmação o documento também propunha que o 
desenvolvimento sustentável fosse materializado em ações concretas, cuja 
execução deveria contar com a disponibilidade de transferências financeiras e 
tecnológicas dos países do norte, para combater a degradação ambiental e a 
pobreza nos países do sul. Confirmando dessa forma que a problemática ambiental 
também está relacionada à divisão norte-sul. 

De acordo com essa perspectiva, o próprio conceito de Desenvolvimento 
Sustentável formulado pela Comissão Brundtland poderia ser apropriado com 
atribuições de sentido diferente, pelos países do Norte e pelos países do Sul. O que 
sugere a compreensão de que o sentido do Desenvolvimento Sustentável varia 
conforme os interesses e o lugar de onde falam os atores. 

Nos países do Norte, por exemplo, o crescimento econômico apesar de ter 
provocado o surgimento de problemas ambientais também apresentou resultados 
favoráveis a ampliação da qualidade de vida, de forma que para estes países, a 
idéia de desenvolvimento sustentável significa uma forma moderna de gestão 
ambiental, tendo em vista que os seus grande problemas estão relacionados a 
problemática ambiental mais do que a qualquer outro aspecto. 

Nos países do Sul o crescimento econômico não encontrou terreno fértil 
para se desenvolver de forma semelhante aos países do norte. Além dos  problemas 
ambientais, o modelo de crescimento econômico adotado por esses países, também 
ocasionou um quadro de extrema desigualdade no que diz respeito ao acesso a 
bens e serviços, além de um acentuado déficit de oportunidades. 

A implementação do modelo de desenvolvimento como crescimento 
econômico nos países do Sul, se deu sob um estado autoritário que além de se 
revelar incapaz de proteger o meio ambiente, igualmente se mostrou incapaz na 
promoção da distribuição de renda e no reconhecimento das demandas sociais. 
Características que agregadas a elementos de violação dos direitos civis e políticos, 
conformavam um pano de fundo que daria a esses países uma noção de 
sustentabilidade diferente daquela adotada pelos países do Norte.

Em função dessa realidade o significado do desenvolvimento sustentável 
para os países do Sul está, sobretudo relacionado à mitigação da pobreza e a 
elevação material da qualidade de vida da sua população, bem como da ampliação 
e da consolidação de direitos civis e políticos. 

Considerado frágil do ponto de vista ambiental, a grande contribuição do 
Relatório Brundtland parece ter sido, por um lado, a capacidade em reunir sob o 
termo desenvolvimento sustentável visões inicialmente antagônicas acerca da 



relação desenvolvimento e meio ambiente ao afirmar que ambos não são 
contraditórios. 

Por outro lado, a contribuição do Relatório Brundtland também se destaca 
pela capacidade em apontar elementos que confirmavam a problemática ambiental 
como inter-relacionada a questões de pobreza e diferenças entre os países do Norte 
e os países do Sul. 

Os elementos apontados pelo Relatório Brundtland contribuíram, 
sobretudo, para a emergência de um processo de complexificação da noção de 
sustentabilidade em que se percebe diversas atribuições de sentido ao termo. As 
atribuições sempre variam de acordo com os interesses e o lugar de onde falam os 
atores, pois se é certo que o desenvolvimento sempre esteve atrelado a questão 
ambiental, é igualmente certo que a sustentabilidade, enquanto adjetivo que qualifica 
a idéia de desenvolvimento é um termo vago e contraditório (Nobre 2002).

Porém, foi exatamente essa vaguidão que facilitou a complexificação da 
noção de sustentabilidade relacionada ao desenvolvimento que foi seguida “pela 
adição de sucessivos adjetivos como: desenvolvimento econômico, desenvolvimento 
social, desenvolvimento político, desenvolvimento cultural, e o que é mais 
importante, pelas novas problemáticas” Ignacy Sachs (2004:37).

No entanto, Sachs pontua que nesse processo de reconceituação e 
ressignificação, a contribuição mais importante, reside na perspectiva do 
Desenvolvimento como Liberdade formulada por Amartya Sen para quem “o 
desenvolvimento é um processo integrado de expansão de liberdades substantivas 
interligadas”.  (2000, p. 23). É com base nessa formulação que a pesquisa 
“desenvolvimento e sindicalismo” se desenvolverá. 

Segundo Sen, a expansão da liberdade é considerada o “fim primordial” e 
o “principal meio” do desenvolvimento, ou respectivamente o papel “constitutivo” e o 
papel “instrumental” da liberdade no desenvolvimento.

O papel constitutivo diz respeito à importância da expansão das liberdades 
substantivas e está relacionado ao que Sen considera a primeira razão para a 
importância da liberdade nos processos de desenvolvimento: a “razão avaliatória”, 
em que a avaliação do desenvolvimento deve ser realizada observando-se 
primordialmente se houve ampliação das liberdades das pessoas. 

Nessa abordagem a avaliação do desenvolvimento atenta particularmente 
para “a expansão das capacidades das pessoas de levar o tipo de vida que elas 
valorizam” (idem, p. 32). As liberdades dos indivíduos são consideradas os 
elementos constitutivos básicos do desenvolvimento e podem, por um lado, ser 
ampliadas pela política pública e por outro, influenciar essas políticas mediante o 
uso que os indivíduos fazem das capacidades participativas.

Embora o crescimento do Produto Nacional Bruto - PNB e o aumento das 
rendas individuais sejam aspectos relevantes na promoção do desenvolvimento, a 
importância de ambos está condicionada ao fato de se constituírem em um meio de 
expandir as liberdades que os membros de uma sociedade desejam desfrutar. A 
adoção da liberdade na avaliação do desenvolvimento relaciona-se com a idéia de 
qualidade de vida, concentrando-se dessa forma, sobretudo, no modo como as 
pessoas vivem.

Portanto, o desenvolvimento de uma sociedade deve ser avaliado 
mediante a análise das liberdades substantivas que os membros dessa sociedade 
desfrutam. Nessa perspectiva, a utilidade da riqueza consiste em que esta pode ser 
um instrumento para ampliar o acesso das pessoas às liberdades substantivas que 
segundo Sen (2000, p. 52) incluem:



Capacidades elementares como, por exemplo, ter condições de evitar 
privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte 
prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos 
aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc.

A privação de liberdades nem sempre é condicionada por um 
determinante econômico, a efetivação das liberdades na vida das pessoas depende 
também de outros fatores relacionados à disponibilidade de disposições sociais e 
econômicas e à garantia do acesso e usufruto dos direitos civis por todos os 
membros de uma sociedade.  

Uma pessoa pode ter acesso a renda e a riqueza e não dispor de 
liberdade política ou civil para participar e decidir sobre a vida pública, econômica e 
social de sua comunidade. Isso também é uma privação de liberdade que deve ser 
considerada na avaliação do desenvolvimento como liberdade. 

Importa ainda assinalar que embora o aumento da renda não seja por si 
só indicativo de desenvolvimento, este é um aspecto indispensável para promover 
efetivações na vida das pessoas, tendo em vista que outros tipos de privação por 
vezes estão relacionados à incapacidade econômica, mantendo, portanto vínculos 
estreitos com o nível de renda que as pessoas dispõem3.    

Portanto, avaliar o desenvolvimento na perspectiva da liberdade, não 
equivale ao abandono da análise dos aspectos econômicos e de renda, mas 
significa incorporar à análise outras variáveis que são tão importantes quanto, e que 
podem indicar privações de outra ordem que estão para além da renda econômica 
que as pessoas dispõem. O que supõe uma ressignificação da própria idéia de 
pobreza tradicionalmente considerada apenas de ordem econômica. 

Na perspectiva do desenvolvimento como liberdade, a idéia de pobreza é 
mais ampla porquanto é assimilada como privação de capacidades, em que o baixo 
nível de renda é apenas uma das principais causas da pobreza, que também pode 
ser identificada pela privação de outros tipos de liberdades. 

É nesse sentido que o desenvolvimento deve ser avaliado: mediante a sua 
capacidade de eliminar as privações. Sejam estas relacionadas à pobreza 
econômica, à carência de serviços públicos e assistência social ou à ausência de 
acesso a vida social, econômica e política da comunidade. 

Entretanto, a importância das liberdades substantivas não se restringe ao 
fato de que compõem uma base para avaliação dos processos de desenvolvimento, 
mas também porque a ampliação dessas liberdades potencializa a auto-estima das 
pessoas incentivando-as a cuidarem de si e a influenciar o mundo na perspectiva de 
torná-lo melhor. 

Aqui reside a segunda razão pela qual Sen (idem, p.18), justifica a 
importância da liberdade nos processos de desenvolvimento: a razão de eficácia, 
que corresponde ao papel instrumental da liberdade no desenvolvimento referindo-
se, portanto, ao seu “principal meio”.

Na razão de eficácia, a realização do desenvolvimento depende 
inteiramente da livre condição de agente das pessoas. O que significa dizer que ao 

                                                          
3 Por exemplo, o analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação em atividades 
econômicas que requeiram produção segundo especificações ou que exijam rigoroso controle de 
qualidade (...). de modo semelhante, a participação política pode ser tolhida pela incapacidade de ler 
jornais ou de comunicar-se por escrito com outros indivíduos em atividades políticas (p. 56).    



dispor das liberdades que consideram importantes para levar o tipo de vida que 
desejam4 os indivíduos se sentem motivados para cuidar de si mesmos e para 
influenciar o mundo, contribuindo dessa forma, para o aumento da eficácia social, 
portanto, para os processos de desenvolvimento.   

Na perspectiva da liberdade, os indivíduos não são vistos de forma 
passiva, como beneficiários de alguma política de desenvolvimento formulada 
distante de sua realidade. A condição de agente livre se refere, ao fato de que, se 
lhes forem disponibilizadas oportunidades adequadas, os indivíduos são capazes de 
solidariamente se auto-construírem enquanto sujeitos responsáveis pelas suas 
próprias vidas, mediante a participação em ações econômicas, sociais e políticas, 
inserindo-se de forma interativa no mercado e envolvendo-se em atividades em 
diversas esferas, dentre as quais, a política. 

As liberdades políticas ou direitos civis básicos são parte integrante da 
ampliação do desenvolvimento, portanto, a sua contribuição para esse processo não 
pode basear-se apenas no argumento instrumental que justifica a importância 
dessas liberdades e direitos pelo fato de que podem contribuir eficazmente para o 
progresso econômico.  

Essa relação é de fato importante, mas na perspectiva da liberdade, a 
diferença está em que a relevância do papel instrumental da liberdade política como 
um meio para o desenvolvimento, de modo algum reduz a importância avaliatória da 
liberdade como um fim do desenvolvimento. 

Nessa abordagem, o papel instrumental da liberdade como um meio para 
o desenvolvimento, se refere à forma como ocorre a inter-relação de vários 
componentes distintos que influenciam incisivamente os processos de 
desenvolvimento.    Esses componentes correspondem a múltiplas liberdades inter-
relacionadas que se reforçam entre si, mediante diferentes tipos de direitos, 
oportunidades e intitulamentos que impulsionam a expansão da liberdade humana 
em geral e conseqüentemente a efetivação do desenvolvimento. 

Em outros termos, a eficácia da liberdade como instrumento nos 
processos de desenvolvimento reside em que diferentes tipos de liberdades estão 
inter-ligadas, e uma liberdade pode impulsionar a promoção de outras liberdades. 

Diversas são as liberdades instrumentais que facilitam o acesso à vida que 
as pessoas desejam viver. Porém, na perspectiva instrumental cinco tipos diferentes 
de liberdades instrumentais merecem, segundo Sen, atenção especial. São elas: 
liberdades políticas; facilidades econômicas; oportunidades sociais; garantias de 
transparência; e segurança protetora (2000, p. 55).

As liberdades políticas dizem respeito ao exercício das capacidades 
participativas mediante as oportunidades que as pessoas dispõem para decidir 
sobre processos de consulta pública, escolher seus representantes, decidir sobre 
modo de governar, realizar monitoramento e fiscalização dos atos do executivo e do 
legislativo, além de contar com uma imprensa livre de censuras. 

As facilidades econômicas correspondem às oportunidades 
disponibilizadas com o intuito de propiciar aos indivíduos os recursos econômicos 
necessários para o acesso ao consumo, a produção e/ou a troca.     

As oportunidades sociais são representadas pelas disposições relativas a 
áreas de saúde, educação etc, as quais influenciam no modo de vida que as 
pessoas levam, tais oportunidades são importantes tanto para elevar a condição de 

                                                          
4 Segundo Sem, as liberdades que as pessoas desfrutam e que elas estão certas em prezar, podem ser 
influenciadas pelos valores sociais e costumes prevalecentes de uma dada sociedade. 



vida individual como também para facilitar a participação dos indivíduos em 
atividades ligadas a economia e a política. 

As garantias de transparência relacionam-se com a necessidade da 
existência de laços de confiança entre as pessoas que esperam poder lidar umas 
com as outras de forma confiável, clara. A transparência funciona como inibidora de 
desvios nas transações financeiras, nas atividades ilícitas e na prevenção da 
corrupção. 

A quinta liberdade é a segurança protetora, que na prática traduz-se numa 
rede de segurança social, capaz de assegurar proteção aos indivíduos quando 
estes, independente do motivo, se encontrar em situação de privação ou de 
vulnerabilidade.   

O que as pessoas conseguem positivamente realizar depende da 
ampliação e garantia do acesso a diversos tipos de oportunidades sejam estas 
econômicas, políticas, poderes sociais, e disponibilidade de boas condições de 
saúde, educação básica, e incremento e aprofundamento qualitativo de iniciativas. 

Avaliar o desenvolvimento como expansão das capacidades humanas 
sugere considerar a relevância da ampliação de cada tipo de liberdade para o 
processo de desenvolvimento, mas, sobretudo considerar o desenvolvimento a 
própria expansão dessas liberdades. É nesse sentido que Sen(1995) afirma que a 
liberdade é o fim primordial e o principal meio do desenvolvimento que tem de estar 
relacionado, especialmente com a melhoria da qualidade de vida e das liberdades 
que as pessoas desfrutam. 

Dentre as diversas estratégias de desenvolvimento, consideramos que a 
economia solidária é a que mais se aproxima da noção de desenvolvimento como 
liberdade, na medida em que tanto a perspectiva da liberdade no desenvolvimento, 
como a proposta da economia solidária, para além de sugerir a garantia de acesso a 
recursos financeiros, sugere também, a garantia de elementos não monetários, que 
potencializam a condição de livre agente das pessoas, impulsionando-as a 
tornarem-se responsáveis pela sua própria vida e sujeitos ativos na promoção do 
desenvolvimento. 

O debate sobre economia solidária no Brasil é ainda muito recente. As 
iniciativas econômicas solidárias só tornaram-se alvo de estudos mais sistemáticos a 
partir da década de 1990, época em que começaram a ganhar visibilidade pública, 
despertando o interesse de diversos atores, tanto do ponto de vista da 
experimentação quanto da reflexão teórica conceitual. 

Segundo Gaiger (2003) há de se considerar que uma dificuldade de apreensão acerca 

da economia solidária deve-se também ao fato de que sua abordagem possui um caráter militante 

que tende a enaltecê-la segundo critérios ideológicos que provocam uma confluência entre o 

discurso científico analítico e o discurso político e pragmático5.

Em função disso, o referido autor sugere cautela ao tratar do tema da 
economia solidária, tendo em vista que para fazê-lo, é importante a consciência de 
que está se adentrando num terreno movediço, ainda não totalmente desvelado, 
com muitas expectativas e entusiasmos. Nesse sentido, afirma que a economia 
solidária deve ser apreendida como um campo de possibilidades e nunca como uma 
realidade inelutável.
                                                          
5 A respeito de análises militantes e entusiastas sobre a economia solidária ver Gaiger: 2003 e 1998.



Considerando a observação de Gaiger, indicaremos com cautela no próximo item, 

algumas questões que contemporaneamente no Brasil, permeiam o debate acerca da economia 

solidária, e a sua importância para os processos de desenvolvimento.    

1.2 Economia Solidária: tecendo os fios que compõem uma 
nova noção de desenvolvimento 

No Brasil, o desenvolvimento de práticas econômicas informais não é um fato novo e 

relaciona-se em boa parte ao próprio modelo de desenvolvimento e a estrutura da economia 

nesse país. Estes produzem um histórico de exclusão social, estando esta intrinsecamente 

relacionada com a  formação econômica e social dessa sociedade e sendo um elemento central 

no processo de desenvolvimento desencadeado pelo Estado brasileiro.

Diante de um quadro marcadamente excludente, diversos setores desta sociedade 

sempre estiveram privados dos padrões formais de emprego e de contratação. Impulsionados por 

esta realidade, estes setores desenvolveram formas muito variadas de enfrentamento da questão 

da pobreza. 

Muitas destas ações tecidas nas redes comunitárias e nas práticas informais de 

obtenção de renda compõem o vasto campo da economia popular considerado por Luiz Razeto 

como: 

O resultado das diferentes atividades, iniciativas e experiências que os 
setores populares, (...) vêm tendo que enfrentar, com o objetivo de 
assegurar sua subsistência e perseguir a satisfação de suas 
necessidades econômicas (1999, p. 35-6). 

Porém, neste universo tão amplo e plural, algumas destas práticas destacam-se pela 

especificidade de articular solidariedade com elaboração de atividades econômicas.  São estas 

ações que testemunham a emergência de uma tendência chamada economia solidária6. 

Embora a presença de atividades econômicas solidárias no cenário brasileiro, não 

seja um dado novo, pouca ênfase foi dispensada a apreendê-las para além de uma manifestação 

                                                          
6 O campo desta economia é extremamente vasto e conformado por diversas experiências coletivas 
que tomam a forma de cooperativas de produção, de serviços, de crédito e de consumo, associações 
de produtores, empresas em regime de autogestão, bancos comunitários, clubes de trocas, entre 
outros (Singer, 2002).



considerada assistencialista e subsidiária, ou nas palavras de Razeto ao se referir ao tratamento 

dispensado a tais experiências pela sociologia e pela economia, como “economia informal”, 

“estratégias de subsistência”, “economia subterrânea”, dentre outros (1999, p.29).

Tradicionalmente confinadas a uma situação de nulidade e de invisibilidade no debate 

público, as experiências de economia solidária emergem na década de 90 com uma nova feição, 

se disseminando e se projetando no espaço público como portadoras de novos conceitos e até 

mesmo como portadoras de profundos questionamentos aos sistemas tradicionais de produção, 

de crédito, de organização social, de mercado, de políticas sociais etc (Magalhães e Todeschini, 

2000).

O conceito utilizado para caracterizar estas iniciativas carrega em si uma diversidade 

de termos7·, porém não obstante as diferenças terminológicas as iniciativas de economia solidária, 

chamam a atenção por uma característica singular entre elas: 

O fato de (...) incorporarem a solidariedade no centro da elaboração 
das atividades econômicas, e, ainda, considerarem tais atividades 
apenas como um meio para realização de outros objetivos sejam 
estes de natureza social, política ou cultural (Filho e Laville, 
2004:16).

Nessa direção aponta também Luiz Razeto para quem, embora o campo da economia 

solidária seja conformado por práticas econômicas, as ações relacionadas a estas atividades 

possuem um caráter valorativo e por isso mesmo, não contabilizado monetariamente, mas 

igualmente importante porquanto envolvem “níveis especiais de integração comunitária entre os 

diferentes sujeitos individuais e grupais” (1999:43).

Gaiger (2003), referenda essa idéia na medida em que relaciona a efetivação positiva 

das experiências de economia solidária a circunstâncias e fatores cujo efeito positivo decorre 

proporcionalmente do caráter socialmente cooperativo por elas incorporado.

O que sugere a idéia de que a economia solidária possui um caráter híbrido que pode 

ser constatado através de uma articulação entre diferentes recursos, como afirmam Louis Laville e 

Genauto de França:
                                                          
7 Economia Solidária (SINGER:1997); Economia Popular Solidária (Gaiger:2000); Sócioeconomia 
solidária (Arruda:2003); Economia de Solidariedade (Razetto:1993); Economia Social/Economia 
Plural (Laville:2001)); Economia de Proximidade (Laville:2001); Colaboração Solidária (Mance:2002).



Nestas experiências, (...), os recursos são plurais: mercantil, pela 
venda de produtos ou prestação de serviços; não-mercantil, através 
de subsídios ou acordos e contratos junto a instituições públicas 
governamentais ou não-governamentais; e não-monetário, através 
de contribuições voluntárias, de dádivas, principalmente sob a forma 
de benevolato (dádiva de si mesmo e de seu tempo) (Filho e Laville, 
2004:187).

Para esses autores, a economia solidária além de representar uma tentativa de 

articulação inédita entre economia mercantil, não mercantil e não monetária também possue um 

valor heurístico fundamental:

Aquele de pretender refletir uma tendência atual, verificada em 
diferentes partes do mundo, de proliferação de iniciativas autônomas 
de grupos organizados na sociedade civil, com o intuito de produção 
de atividades econômicas de modo distinto daquela praticada no 
mercado (idem, p.16).

Embora afirmem que as iniciativas de economia solidária estejam rapidamente se 

disseminando, isso não significa dotar-lhes de uma suposta homogeneidade, uma vez que mesmo 

se ancorando em valores comuns, essas iniciativas demonstram um potencial criativo e inovador 

que as capacita a se efetivarem resguardando os valores gerais que as orientam, porém com 

grande capacidade de adaptabilidade as condições específicas e concretas nas quais estão sendo 

implementadas, o que conduz Mance (2002) a afirmar que a economia solidária é “alguma coisa 

que se recria a partir de cada realidade local, com capacidade de engendrar novas práticas” 

(2002, p. 74).8

Um caráter também distintivo das iniciativas de economia solidária  é que estas se 

orientam por um modelo de gestão descentralizado mediante a prática da autogestão, que para 

Singer se refere a uma forma democrática de administração que assume formato diferenciado 

conforme a dimensão das organizações solidárias:

                                                          
8 Sobre o caráter criativo da economia solidária ver ainda Filho e Laville 2004, Singer 2002.



Quando ela é pequena, todas as decisões são tomadas em 
assembléias, que podem ocorrer em curtos intervalos, quando há 
necessidade. Quando ela é grande, assembléias-gerais são mais 
raras porque é muito difícil organizar uma discussão significativa 
entre um grande número de pessoas. Nesse caso, os sócios elegem 
delegados por seção ou departamento, que se reúnem para 
deliberar em nome de todos. Decisões de rotina são de
responsabilidade de encarregados e gerentes, escolhidos pelos 
sócios ou por uma diretoria eleita pelos sócios (Singer, 2000, p. 18).

Ao propiciar um ambiente de trabalho mais participativo facilitado pela autogestão, as 

organizações solidárias revelam-se como ambientes de aprendizado do exercício político, cujos 

benefícios tanto podem ser verificados no plano interno da organização, quanto no ambiente 

externo.

Os resultados internos são visíveis na medida em que, segundo Gaiger (2003, p. 128), 

o exercício da participação intrínseco as experiências de economia solidária “favorece a 

identificação das causas de ineficiência, além de empenhar a cada um na aplicação das diretivas 

e na proposição de inovações”. 

Uma situação ilustrativa desta afirmação, diz ainda o autor, refere-se a casos em que as 

experiências de economia solidária nos momentos de crise em que são impelidas a adotar novas 

medidas, ao invés de repassarem para a sociedade os custos das decisões tomadas, buscam 

alternativas confirmando, dessa forma, o seu caráter criativo e inovador.  

No tocante aos benefícios externos decorrentes das iniciativas de economia solidária, 

estes podem ser visivelmente configurados ante os processos que envolvem a tomada de 

decisões. (Magalhães e Todeschini, 2000). 

Na tentativa de exemplificar essa afirmação, o autor recorre a idéia de que o exercício 

da democracia em espaços mais próximos como o local de trabalho, pode cumprir o papel de 

superar uma suposta apatia das pessoas no que se refere a processos decisórios mais gerais e 

estimular o  interesse pela participação.

Mediante esta concepção, as experiências de economia solidária ao propiciar um 

ambiente mais democrático aos seus associados, favorece também para que estes, através do 

aprendizado proporcionado pela participação nas decisões internas, venham sentir-se estimulados 

a incrementar esta participação expandindo-a para além dos limites internos de sua ação, 



redundando também em bem estar para a sociedade através de forte repercussões positivas no 

desenvolvimento local 9. 

São estes aspectos que permitem Filho e Laville (2004, p.165), a reconhecerem que 

as iniciativas de economia solidária “não se limitam a esfera da chamada reprodução simples e se 

orientam mais para a reprodução ampliada das condições de vida em sociedade”. Nesses termos, 

tais iniciativas se inscrevem no contexto de uma reivindicação por direitos, cuja ação:

Abrange tanto o plano do nível de renda quanto aquele das 
condições de vida mais gerais, (...), implicando, desse modo, uma 
abertura da sua ação sobre um espaço público10.

Para esses autores, a economia solidária possui em sua ação uma dimensão que é 

pública e que se expressa através de um agir no espaço público em função de problemas 

concretos que são levantados na sua prática. A dimensão pública da economia solidária pode ser 

verificada na medida em que:

Os grupos organizados desenvolvem uma dinâmica comunitária na 
elaboração das atividades econômicas, porém com vistas ao 
enfrentamento de problemas públicos mais gerais, que podem estar 
situados no âmbito da educação, cultura, meio ambiente etc. (2004, 
p. 18).

Tais aspectos, dizem ainda os autores, permitem sugerir que “a economia solidária 

tem por vocação combinar uma dimensão comunitária (mais tradicional) com uma dimensão 

pública mais moderna na sua ação” (2004, p.18). A combinação pode ser mais especialmente 

verificada nos casos em que a ação associativa, fortemente baseada em vínculos comunitários de 

confiança, reciprocidade, solidariedade e proximidade, ataca a resolução de problemas públicos 

concretos e gerais como: educação, saúde, habitação etc., afetos às condições de vida das 

pessoas no contexto em que vivem.

                                                          
9 sobre as repercussões que a economia solidária pode provocar no desenvolvimento local, consultar 
Filho e Laville, (2004), Gaiger (2003) e Santos(2002). 
10  a discussão sobre o caráter público da economia solidária será recuperado  nesse trabalho num 
momento posterior.



A compreensão de que a economia solidária possui um caráter sistêmico que se 

evidencia na capacidade de extrapolar benefícios econômicos, coloca outra discussão que orienta 

o debate sobre as experiências econômicas solidárias: a construção de novos indicadores que 

permitam avaliar as experiências com base em elementos não tangíveis .

Ora, se os benefícios provenientes da economia solidária, localizam-se especialmente 

em variáveis qualitativas, é de supor então, que os indicadores desta economia sejam também 

capazes de avaliar de forma qualitativa as experiências no âmbito da economia solidária.

Sobre a questão, Wautiez, Soares e Lisboa, afirmam que a economia solidária 

conjuga-se com a promoção de um novo paradigma capaz de:

Avaliar a solidez da sociedade, seu grau de confiança e coesão 
social, indicando situações limites e evidenciando pontos de não-
retorno, alargando, portanto, as possibilidades de acompanhamento 
das ações humanas, nas quais, a contabilização monetária apenas 
compõe um subconjunto (2003, p. 177).

Para Filho e Laville (2004), as experiências de economia solidária possuem ainda uma 

característica que lhes é peculiar: estão fortemente vinculadas a um quadro territorial11 específico 

de pertencimento, o que sugere admitir que a economia solidária possui um forte enraizamento 

numa base local, e é em relação a esta base que os indicadores para esta economia devem ser 

construídos. 

A construção de indicadores locais para a economia solidária possui importância 

destacada na medida em que, além de possibilitar uma análise mais aproximada do que 

concretamente existe na prática, ainda contribui para a construção de um espaço público de 

debate em que ganha destaque:

Um processo de diálogo entre cidadãos e instituições, de reforço 
dos vínculos sociais, de reflexão conjunta, de transformação dos 
cidadãos em protagonistas responsáveis e comprometidos com seu 
próprio meio (Wautiez, Soares e Lisboa, 2003, p.182).

                                                          
11 O quadro territorial aqui, é compreendido como o espaço socialmente organizado que possui 
recursos humanos, econômicos, culturais e institucionais próprios que expressam o seu potencial de 
desenvolvimento endógeno ( BNDES/PNUD, 2000).  



Apreendida nesta perspectiva, a economia solidária dá sinais de que a sua eficiência 

decorre de variáveis, que ainda que redundem em ganhos econômicos não podem ser 

apreendidos somente do ponto de vista quantitativo e monetário, tendo em vista, os benefícios não 

mensuráveis de caráter qualitativo proporcionados por esta economia.

Mediante esse raciocínio, Gaiger (2003) sugere que o próprio conceito de eficiência na 

economia solidária supõe uma revisão, já que habitualmente é empregado numa perspectiva 

concretamente tangível, ou seja, capaz de mensurar os meios empregados para a realização dos 

fins. Assim concebido, tal conceito não se adequa as análises das experiências de economia 

solidária, cuja eficiência resulta especialmente da presença de elementos não monetários.

Se por um lado o conceito de eficiência na economia solidária ganha um caráter 

qualitativo que possibilita apreender o nível de satisfação geral dos associados, por outro, indica 

Gaiger (2003), esta economia também supõe uma ressignificação da noção de eficácia que via de 

regra refere-se aos fins a serem alcançados e a possibilidade de atingi-los.

Na lógica da economia solidária, a eficácia não se restringe à consecução de objetivos 

e necessidades materiais, pois ainda que não ignore a presença de tais elementos, cumpre 

destacar que a eficácia compreendida mediante a racionalidade peculiar da economia solidária, 

envolve também a satisfação de demandas sócio-culturais e ético-morais. Esta combinação de 

elementos presentes na economia solidária é o que conduz Gaiger a afirmar que:

Acompanhar o desempenho da economia solidária significa assumir 
como padrão de medida os valores dessa outra economia. Esta (...), 
reconhece o valor de uso e o valor de vínculo entre as pessoas 
como superiores ao valor de troca dos bens e serviços, fazendo com 
que a busca de uma vida melhor, de sustentabilidade, justiça social 
e qualidade de vida se tornem critérios de avaliação da dinâmica 
econômica (Gaiger, 2003:183). 

No entanto, esclarece o referido autor, essa formulação, é teórica e funciona como 

uma referência para analisar as organizações solidárias no sentido de apontar os aspectos “novos 

e promissores” que essas experiências estão apresentando. Dessa forma, “o conceito deve ser 

entendido principalmente como um instrumento para a verificação de casos concretos (...)”

(Gaiger, idem, p. 136).



Gaiger ressalta que embora as avaliações das experiências de economia solidária 

indiquem que estas “apresentam um enorme potencial de revigorar energias de setores populares 

excluídos, de emancipação e de apropriação de tecnologias produtivas e organizacionais (...)”, o 

autor chama a atenção para o fato de que “no horizonte que se descortina, (...) não se apresentam 

teorias e modelos alternativos portadores de uma nova totalidade, em ruptura plena com as 

determinações atuais” (idem, p.140).

É essa compreensão que induz Gaiger (idem, p.141) a afirmar que a economia 

solidária deve ser apreendida enquanto tipo ideal12, pois ainda “aguarda-se dos empreendimentos 

solidários um passo decisivo para conferir credibilidade e gerar densa adesão social aos 

propósitos de uma nova arquitetura mundial”.

A preocupação em ressaltar o caráter emancipatório das experiências de economia 

solidária, embora legítima, não implica numa renuncia à análise crítica e rigorosa das referidas 

experiências, que devem ser na compreensão de Santos (2002:26) apreendidas mediante ao que 

ele designa de hermenêutica das emergências13·.

Nesse sentido, a economia solidária deve ser entendida como “a expressão teórica de 

comportamentos tendenciais, e não como madura e completa manifestação do que efetivamente 

existe na realidade” (Razeto, 1999, p.44). 

Se por um lado não existe ainda elementos concretos que possibilitem afirmar que as 

experiências de economia solidária na prática conseguem implementar os valores intrínsecos a 

sua proposta teórica-conceitual, por outro lado, é certo que o sentido atribuído a economia 

solidária está se ressignificando, de uma ação considerada paliativa, a economia solidária é 

atualmente considerada uma estratégia de desenvolvimento que se coaduna diretamente com a 

perspectiva do desenvolvimento como liberdade.

A proposta da economia solidária e a perspectiva do desenvolvimento como liberdade 

se aproximam especialmente em dois momentos. O primeiro, quando ambas se ancoram na 

compreensão de que os recursos financeiros são indispensáveis para impulsionar a ampliação da 

                                                          
12 O que Weber classifica de tipo ideal se relaciona a compreensão de que “tudo aquilo que se afirma de uma 
ação concreta, seus graus de adequação de sentido, sua explicação compreensiva e causal, seriam hipóteses 
suscetíveis de verificação” (1980, p.14).
13 A hermenêutica das emergências refere-se a uma perspectiva que interpreta de maneira 
abrangente a forma como as organizações, movimentos e comunidades resistem a hegemonia do 
capitalismo e aderem a alternativas econômicas baseadas em princípios não capitalistas (Santos, 
2002:26). 



qualidade de vida. Porém, a qualidade de vida não está unicamente associada à obtenção de 

recursos financeiros, dependendo, pois de outras garantias não mensuráveis.  

O segundo momento dessa aproximação ocorre quando, tanto a perspectiva do 

desenvolvimento como liberdade quanto a perspectiva da economia solidária podem impulsionar a 

condição de agente livre das pessoas, ao mesmo tempo em que a efetivação positiva do 

desenvolvimento e das experiências econômicas solidárias depende dessa condição.       

Por corresponder a múltiplos aspectos inter-relacionados , os processos 
de desenvolvimento e economia solidária demandam a existência de uma 
pluralidade de instituições públicas e privadas além de organizações não 
governamentais e entidades cooperativas com capacidade de articular e 
implementar experiências de desenvolvimento.

Diversas organizações se destacam na promoção de experiências práticas de 

economia solidária. Porém na perspectiva do desenvolvimento como liberdade e da economia 

solidária é indispensável que essas instituições e organizações demonstrem habilidade em 

articular valores monetários a recursos não tangíveis; habilidade em agenciar interesses e 

demandas e capacidade para potencializar a competência dos indivíduos para que se tornem, 

mediante a garantia das condições necessárias, responsáveis pelos seus próprios processos de 

ampliação das condições de vida.   

No Brasil, dentre as diversas organizações que executam experiências práticas de 

economia solidária, destaca-se a CUT. 

No próximo item tentaremos identificar se o registro da trajetória da CUT presente em 

seus documentos internos, aponta elementos que sugerem ser a Central, um ator capaz de 

impulsionar a expansão das liberdades e contribuir para que os indivíduos assumam a condição 

de livre agente, mediante a expansão das suas capacidades participativas.     

1.3 A Trajetória da CUT: elementos que sugerem a 
capacidade da Central em potencializar a expansão das 
liberdades. 

A Central Única dos Trabalhadores representa a materialização de um 
amplo movimento de renovação do sindicalismo brasileiro que teve início na década
de 1970 na região do ABC paulista, mais especialmente entre os trabalhadores 
metalúrgicos.  

Naqueles anos de regime político autoritário, as lideranças sindicais 
gozavam da confiança e da tutela do Estado e pautavam as suas atividades em 



consonância com o que era oficialmente permitido. É que havia, naquele período, 
uma contenção de qualquer ação sindical fora do controle estatal. A existência de 
estruturas sindicais só era possível mediante o reconhecimento legal do Ministério 
do Trabalho Indústria e Comércio. A estrutura sindical era congelada e submetida ao 
controle do Estado.

Diante dessa realidade, parcelas de trabalhadores desenvolveram um sentimento de 

descontentamento em relação à postura de conivência das lideranças sindicais com o regime, e com 

a omissão em relação às condições de vida e trabalho a que estavam submetidos os trabalhadores. 

O descontentamento, embora tenha surgido da crítica a organização sindical oficial, não 

se deu pela via da negação desta estrutura. A adoção de uma nova matriz discursiva14 e a 

inauguração de um novo padrão de ação sindical foram sendo paulatinamente construídos por 

dentro, na efetivação da prática cotidiana sindical.

Isso foi possível porque alguns dirigentes sindicais tiveram a capacidade e a 

sensibilidade necessárias de absorverem e estimularem as inquietações, demandas e resistência dos 

trabalhadores nas bases e canalizá-las para o interior do sindicato, porém sem romper oficialmente 

com este, mas usando de suas capacidades participativas e expandindo-as de forma a construir um 

outro padrão de ação sindical. 

Aliada a capacidade em alterar o padrão sindical vigente, o movimento de renovação do 

sindicalismo brasileiro também se revelou capaz de impactar a luta de resistência ao regime político 

conferindo aos pequenos embates defensivos, inicialmente confinados aos locais de trabalho, uma 

rápida visibilidade externa vindo posteriormente caracterizar-se como uma ação coletiva com caráter 

de manifestação pública de massa, que extrapolava os muros das fábricas e se afirmava na cena 

política como a força motriz da redemocratização do país (Costa, 1983), e passando a ser 

convencionalmente chamado de novo sindicalismo (Marco Antônio de Oliveira, 1994).

Projetando-se externamente com a marca da autonomia e da contestação (Sader, 1988) 

esta corrente sindical, embora minoritária nos anos 1970, patrocinou grandes greves nesse período, 

alterando o percurso das relações de trabalho e inaugurando um novo patamar na história do 

movimento sindical brasileiro. 

No início da sua trajetória, o novo sindicalismo, não apresentava uma postura crítica ao 

regime político a consciência política dessa corrente sindical, vai se formando processualmente, a 

partir de suas próprias experiências cotidianas, vivenciadas pela capacidade que os dirigentes 

sindicais demonstravam em:

Explorar brechas legais, objetivos e formas de ação considerados 
legítimos, para defenderem os interesses dos associados e, através 

                                                          
14 Quando me refiro a esta categoria, faço-o ancorada na elaboração de Sader, para o qual : “Os diversos 
discursos que lemos ou escutamos numa sociedade num dado período (...), podem ser remetidos a matrizes 
discursivas que compõem nessa sociedade e nesse tempo, um modo - e suas variações – de nomear seus 
problemas, objetivos, valores” . (SADER, 1988, p. 59)



de sutis e progressivos deslocamentos de significados, um discurso 
de conciliação vai se tornando em um outro, da contestação (Sader, 
1988, p.182).

Sem que houvesse uma intencionalidade prévia, o novo sindicalismo trouxe para a esfera 

pública, demandas trabalhistas que se gestavam no espaço da produção, mas também demandas 

que extrapolavam o ambiente de trabalho e que estavam circunscritas em questões mais gerais 

intrinsecamente relacionadas com a luta pela cidadania.

Esse período de redefinição e afirmação de uma nova concepção e prática sindicais 

configura-se como um fato extremamente importante no cenário político brasileiro, provocando 

profundas alterações na cena política do país, como assinala Armando Boito Júnior:

Depois de um longo período em que a quase totalidade dos 
sindicatos oficiais esteve a serviço da ditadura militar, a crise 
econômica e política do final dos anos 70 criou a oportunidade para 
a afirmação de um novo sindicalismo a partir da luta dos 
metalúrgicos do ABC. Desde então, a luta sindical de massa 
reconstituiu-se, e parte do sindicalismo brasileiro se afirmou como 
movimento reivindicativo e político. Foi um movimento fundamental 
na luta contra a ditadura militar e contribuiu para a ampliação dos 
direitos sociais na Constituinte, (...). Além dessa presença 
importante nos acontecimentos políticos e sociais, o sindicalismo foi 
a principal força responsável pela criação do Partido dos 
Trabalhadores (1998, p: 126):

O final da década de 1970 e o início da década de 1980 apontam um novo patamar para 

o sindicalismo brasileiro, situado bem acima daquele papel de interlocutor dos trabalhadores fabris 

nos conflitos trabalhistas, o movimento sindical transcendeu as questões imediatas da própria 

categoria e, despertando a atenção da sociedade, inaugurou uma nova etapa na esfera política do 

país provocando deslocamentos na geografia do poder, como assinala Rodrigues:

A sociedade civil foi tomada de surpresa. De repente, os 
trabalhadores que raramente eram mencionados nos jornais da 
grande imprensa e que, quando se faziam presentes, apareciam 
apenas nos cadernos de economia, passam a ocupar as primeiras 
páginas de todos os periódicos e nos noticiários de rádio e televisão. 
Com seu efeito, conseguem se colocar – de um momento para o 
outro – no centro das atenções políticas em todo país (1997, p. 64-
5): 



Paradoxalmente, esse movimento de renovação do sindicalismo brasileiro ocorreu num 

ambiente político autoritário onde as oportunidades de participação careciam da permissão estatal 

para existir, inclusive as próprias estruturas sindicais. 

Porém, o que mais chama a atenção é o fato de um grupo de sindicalistas imersos nessa 

realidade sindical permeada de restrições oficiais, conseguir expandir a sua capacidade de 

participação construindo por dentro da estrutura sindical oficial, um novo padrão de ação sindical.

Esse fato é uma demonstração pública da capacidade daquela corrente sindical em 

expandir a oportunidade de participação ainda que “vigiada” e solidariamente se auto-construir 

enquanto agente livre capaz de aproveitar a oportunidade cerceada para expandir e qualificar as suas 

capacidades participativas.

O novo sindicalismo foi se confirmando e se legitimando na cena política 

como um ator capaz de agenciar demandas mediante o uso de suas capacidades 

participativas que se confirmou mesmo em um ambiente político autoritário. Foi essa 

capacidade que permitiu aquela corrente sindical ser a grande protagonista do 

processo que culminou com a fundação da CUT.

Fundada em 1983 no âmbito do I Congresso da Classe Trabalhadora, 
organizado pelos sindicalistas do ABC Paulista, com a participação de 5.059
trabalhadores pertencentes a 912 entidades, a CUT, segundo seu estatuto:

É uma organização sindical de massas em nível máximo, de caráter 
classista, autônomo e democrático, cujos fundamentos são: o compromisso 
com a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, 
a luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento no 
processo de transformação da sociedade brasileira em direção à 
democracia e ao socialismo (1983, Capítulo I, artigo 2º)
.

O fato da CUT ter emergido numa conjuntura política institucional 

autoritária, contribuiu para que esta Central na sua gênese apresentasse um caráter 

eminentemente reivindicativo, em função da inexistência de espaços democráticos 

de participação e interlocução que não favorecia a adoção de outras estratégias de 

luta que não fossem a reivindicação e a pressão.

Porém, apesar do caráter enfaticamente reivindicativo, a CUT demonstra 

também na sua origem a capacidade de ampliar demandas incorporando à pauta 

sindical elementos que extrapolavam o universo do trabalho, conforme refletem as 

Resoluções do I CONCUT, 

Contra as restrições à organização sindical; contra o desemprego; pela 
estabilidade no emprego; pela redução da jornada de trabalho para 40 
horas; pelo fim da hora extra; contra o arrocho salarial; em defesa dos 



funcionários públicos; contra a política de habitação; pela reforma agrária; 
pela liberdade democrática; pela revogação das cassações dos líderes 
sindicais; pelo rompimento com o FMI e pelo salário-desemprego; Contra 
todo e qualquer tipo de discriminação contra os negros, as mulheres e as 
minorias; Pela defesa das populações indígenas e pela demarcação 
imediata de suas terras. (I CONCUT, 1984)

A capacidade em extrapolar as demandas do universo do trabalho, reflete 

a capacidade da CUT em impulsionar, ainda que de forma acentuadamente 

reivindicativa, a garantia de liberdades substantivas e instrumentais ausentes 

naquela conjuntura.

Observa-se aqui, que até aquele momento não se tratava de impulsionar a 

expansão das liberdades, tendo em vista que muitas das liberdades apontadas por 

Sem como indispensáveis para a ampliação da qualidade de vida e para mobilizar a 

capacidade participativa, sequer estavam à disposição, o que pressupunha 

inicialmente a sua garantia. E era na perspectiva de garantir essas liberdades que a 

CUT incorporava à pauta sindical, reivindicações que extrapolavam as demandas 

trabalhistas. 

Não obstante o perfil evidentemente reivindicativo é possível também 

vislumbrar nas Resoluções dos primeiros Congressos da CUT alguns aspectos que 

evidenciam, ainda que de forma tímida, elementos discursivos que sinalizam uma 

qualificação do seu discurso no que diz respeito ao aprofundamento do nível das 

demandas apresentadas, como nos indicam os documentos do II CONCUT:

A CUT exige a ampliação dos gastos sociais e o controle dos trabalhadores 
na destinação dos recursos e qualidade dos serviços prestados, 
especialmente de programas nas áreas da saúde, educação, transporte, 
saneamento e habitação que são direitos básicos e fundamentais de todos 
os cidadãos e um dever do Estado (1986, p. 11).

Na medida em que exigia o controle social nos processos de tomada de 
decisão em relação à destinação dos recursos públicos e da qualidade dos serviços 
prestados, a CUT estava reivindicando também a disponibilidade de liberdades que 
lhe possibilitasse assumir, mediante o controle social, a responsabilidade pela 
garantia do que chama de “direitos básicos e fundamentais de todos os cidadãos”. 

O que pressupõe antever a capacidade desta Central em, disponibilizadas 
as condições necessárias, assumir a condição de agente livre, uma vez que esta 
condição diz respeito à capacidade em assumir a responsabilidade pela conquista e 
garantia dos elementos considerados importantes para a ampliação da qualidade de 
vida. 

Particularmente o que chama a atenção na CUT é que, embora a 
conjuntura em que foi fundada não lhe favorecesse assumir a condição de agente 



livre em função da ausência de oportunidades sociais adequadas para isso, a 
própria fundação da CUT já é um indicativo da sua capacidade em se auto-construir 
de forma solidária na perspectiva de garantir aquilo que considera importante tanto 
no que diz respeito às questões trabalhistas, quanto no que diz respeito às 
condições de vida externas ao ambiente do trabalho.  

O III CONCUT apesar de manter em evidência o perfil reivindicativo que 

desde cedo caracterizara a CUT, evidencia também um elemento até então ausente 

em suas Resoluções, é a primeira vez que a CUT reconhece que as suas ações de 

resistência devem se articular a ações de intervenção capazes de provocar as 

mudanças que deseja ver efetivadas na sociedade. Nesse sentido, assume que 

aquela conjuntura lhe coloca grandes desafios e que para responder a estes:

Não pode limitar a sua atuação às conseqüências sociais da crise e que 
terá que articular as lutas de resistência com estratégias de intervenção e 
promoção de mudanças profundas na sociedade brasileira (1988, p. 34).

O Congresso em pauta foi o último realizado sob uma conjuntura política 
autoritária, e é a partir deste que se visualizam nos documentos da Central, 
mudanças que sinalizam o início de um processo de ressignificação da atuação 
sindical, quando a CUT sinaliza a necessidade de deslocamentos na sua atuação 
que lhe possibilite articular às suas ações reivindicativas, ações de intervenção, com 
vistas a contribuir para as mudanças que deseja ver realizadas na sociedade 
brasileira. 

A conquista da democracia em 1988 favoreceu a expansão das capacidades 

participativas da CUT, tendo em vista que o novo Texto Constitucional garantia legalmente a 

participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão em relação às políticas públicas, 

e atribuiu ao Estado a responsabilidade em garantir, dentre outras liberdades, a liberdade política que 

assegura dentre outras questões, a participação social na gestão das políticas públicas. 

Essa nova realidade contribuiu decisivamente para que a CUT 
reconhecesse em seus documentos a necessidade de assumir um caráter mais 
propositivo que evidenciasse a formulação de propostas que contribuíssem para 
qualificar as formas de organização e atuação sindical, bem como para efetivar a 
ampliação da qualidade de vida e o aprofundamento da democracia. 

A partir do IV CONCUT, o primeiro Congresso da Central realizado numa 
conjuntura democrática, a CUT aprofunda em suas Resoluções aquilo que 
palidamente já se visualizara no III CONCUT: o reconhecimento da necessidade de 
ampliar a sua participação:

Considerando que o debate sobre o enfrentamento da crise e a retomada 
do desenvolvimento ocupará o centro das atenções nos anos 1990, a CUT 
deve intervir decisivamente nesse debate incorporando novos temas, 
atualizando seu discurso e adotando uma prática voltada para o conjunto 
da classe trabalhadora. A CUT não pode estar alheia às transformações 
que se operam no mundo inteiro e aos novos temas e questões que elas 
colocam para o movimento sindical (1991, p. 56).

É nas Resoluções do IV Congresso que a CUT além de reconhecer a 
necessidade de atualizar o discurso, reconhece também que precisa dotar o seu 



perfil com um caráter mais propositivo: “a CUT deve elaborar propostas referentes 
às reformas nas áreas de política industrial, social e em todas aquelas que afetarem 
os níveis de emprego, salário, renda e vida do trabalhador” (IV CONCUT, 1991 p. 
22).

Este caráter propositivo que a CUT reivindicava para si ressurge como elemento central 

nas resoluções do V CONCUT, quando a Central afirma que, “... a resistência, por si só, não é 

suficiente (...)”, e ainda,  

Antes, a palavra de ordem era apenas a resistência, e a luta sindical era 
antes de tudo uma luta democrática. Agora, é preciso prosseguir na 
resistência, mas apresentando claramente as nossas propostas de classe, 
e contrapondo-as às propostas das elites brasileiras. Na atual conjuntura, a 
pura e simples negação das reformas propostas pelas elites, equivale a 
uma posição conservadora, de manter o status quo, herdado dos militares 
e apenas parcialmente modificado pela Constituição de 1988 (p.19).

Se até o V CONCUT a Central ressalta em suas Resoluções a necessidade de atualizar o 

seu discurso e ressignificar a sua atuação se deslocando de um pólo excessivamente reivindicativo 

para um pólo mais propositivo, é no VI Congresso que a CUT confere materialidade a esse discurso 

ao apresentar em suas Resoluções diversas propostas concretas para a política industrial, geração 

de empregos e renda, para o desenvolvimento rural sustentável, para a Segurança Alimentar e para 

uma política de cidadania15 (VI CONCUT, 1997).

Observa-se até aqui que a cada Congresso, a Central demonstra em suas 
Resoluções o aprofundamento daquilo que timidamente já se insinuara nas 
Resoluções do II Congresso: a capacidade em impulsionar a expansão das 
liberdades e assumir a condição de agente livre.

O que percebe-se é uma evolução dessa perspectiva. No II e III 
CONCUTs a capacidade de assumir a condição de livre agente se insinuava apenas 
como um indicativo, porquanto a CUT não dispunha da garantia de liberdades para 
se afirmar enquanto agente livre.

A partir do IV CONCUT numa conjuntura democrática que garantia 
legalmente a disponibilidade de liberdades, a CUT confirma em seus documentos 
internos o aprofundamento da sua capacidade participativa que se verifica tanto no 
nível da formulação propositiva, quanto no nível da prática sindical em que se 
observa a participação da CUT nos novos arranjos institucionais decorrentes da 
redemocratização brasileira a exemplo dos conselhos gestores de políticas públicas.

O que confirma a CUT enquanto um agente com capacidade de 
impulsionar a expansão das liberdades, tendo em vista que a sua participação nos 
espaços de definição de políticas públicas lhe possibilita estimular a expansão 
dessas liberdades. 

Esta característica está presente desde as Resoluções dos primeiros 
Congressos da CUT quando a Central ao ampliar sua pauta de reivindicações 
demandava a garantia das liberdades que considerava importantes, tanto para o 
universo do trabalho quanto para ampliação da qualidade de vida de forma geral. 

O que se verifica a partir do IV CONCUT é que a disponibilidade das condições sociais 

que possibilitam a condição de agente livre garantida pelo texto constitucional de 1988, tanto acentua 

                                                          
15 Para conhecer em detalhes as propostas citadas, consultar as Resoluções do VI CONCUT. 



a capacidade da CUT em impulsionar a expansão das liberdades mediante sua participação nos 

espaços de decisão institucionalizados, quanto a sua participação na definição daquilo que julga 

importante acentua sua condição de agente livre.

Ao dispor da garantia das condições sociais, a CUT aprofunda e amplia a sua 

participação nos processos que decidem sobre aquilo que considera importante. O que favorece a 

sua capacidade em impulsionar a expansão das liberdades.  

Com a disponibilidade das condições sociais, a CUT demonstra em suas Resoluções 

uma motivação para contribuir com a resolução de problemas conforme evidenciam os seus 

documentos: 

É obrigação da Central se empenhar na busca de soluções globais 
para os problemas econômicos, políticos e sociais” (V CONCUT, 
SP,1994 p.11), ou ainda  “a resistência, por si só, não é suficiente. É 
preciso que os trabalhadores (...) também apresentem alternativas (VI 
CONCUT, 1997 p. 38). 

Ao se colocar a responsabilidade de apresentar alternativas, a CUT confirma a sua 

condição de agente livre tendo em vista que esta condição se refere à capacidade que os atores 

possuem, mediante a disposição de condições sociais adequadas, de assumirem a responsabilidade 

pelos seus próprios processos e contribuir para as transformações que desejam ver efetivadas, 

contribuindo dessa forma, para o aumento da eficácia social (Sen, 2000).

A partir do VII Congresso a capacidade da CUT em impulsionar a expansão das 

liberdades e assumir a condição de agente livre, é desafiada diante de um intenso processo de 

transformação no ambiente de trabalho brasileiro que aconteceu durante toda a década de 1990, e 

que colocou novos desafios para o movimento sindical.

As transformações no mundo do trabalho provocadas, sobretudo, pelo processo de 

mundialização dos fluxos produtivos, tecnológicos e informacionais, expôs as empresas a novos 

padrões de competitividade com base na flexibilização do trabalho e do trabalhador.

Esse fato se fez rapidamente sentir no crescimento do trabalho informal ou no 

desemprego, como revelam os a dados abaixo explicitados:

No período que corresponde aos anos de 1989 a 1999, a 
quantidade de desempregados ampliou-se de 1,8 milhão para 7,6 
milhões. no ano de 1989, 64% do total da ocupação brasileira era de 
assalariados e, em 1999, passou para 58,7%. somente no mercado 
formal de trabalho, 3,2 milhões de trabalhadores assalariados
perderam o emprego, sendo 2 milhões pertencentes ao setor 
industrial (...).nos anos 90, a cada cinco ocupações criadas, quatro 
referem-se ao conjunto de trabalhadores autônomos, sem 



remuneração e assalariados sem registro formal Pochmann 
(2001:37).

Os principais impactos desses índices no movimento sindical referem-se à 

descentralização das negociações coletivas e a diminuição da base tradicional do sindicalismo, que 

se deram, através daquele trabalhador formalmente contratado e localizado no interior da fábrica ou 

no serviço público, como nos confirma Glaucos, dirigente sindical da CUT/PE e coordenador da 

ADS/PE:

“Você imagina a seguinte situação: aquela nossa forma tradicional 
de fazer movimento sindical, com o capital organizado, as empresas 
organizadas em grandes conglomerados, a gente sabia exatamente 
onde estava o trabalhador, tudo com carteira de trabalho assinada 
aquela coisa bem fordista, direitos garantidos, linhas de produção, 
você tinha um acesso muito grande ao trabalhador (...). Com as 
mudanças na política brasileira na parte financeira, que abriu o 
capital externo de forma muito forte, desregulamentando as 
empresas que passaram a adotar mecanismos de gerenciamento 
novos, essas mudanças geraram mais desempregos, aquele povo 
que estava organizados nas empresas, nos sindicatos não está 
mais. O setor estatal que era um forte aliado da CUT, privatizado, o 
que gerou mais demissões, a capacidade da CUT foi minguando e 
perdendo força” (depoimento a autora em 03.02.09). 

O desafio que se apresentou para a CUT como decorrente deste quadro, diz respeito à 

necessidade da Central incorporar às suas estratégias de reivindicação e proposição uma dimensão 

executora, tendo em vista que a crise do mundo do trabalho pressionou a CUT a formular alternativas 

de geração de renda para os setores afetados pelos efeitos da crise, como nos revela ainda o 

depoimento de Glaucos:

Quando aquele trabalhador que a CUT ajudou a organizar perdeu a 
condição de trabalhador formal, ele perdeu o vínculo com a 
empresa, mas perdeu também o vínculo com o sindicato, aí 
aconteceu um fato inusitado: os trabalhadores bateram na porta dos 
sindicatos exigindo que os mesmos tomassem medidas para que 
pudesse buscar alternativas de geração de trabalho e renda 
(depoimento a autora em 03.02.09).



Esta realidade levou a CUT a reconhecer nas Resoluções do seu VII Congresso que:   

Diante do aumento do desemprego e da informalidade, os sindicatos 
cutistas não podem se manter numa posição de omissão na qual a última 
relação que tem com os trabalhadores desempregados é a homologação 
da rescisão do contrato de trabalho (2000, p. 76)

Nesse sentido a Central revela que:

Uma estratégia inovadora da CUT no combate ao desemprego e à 
exclusão social é a construção de um projeto de economia solidária, 
visando, por meio da disseminação de empreendimentos econômicos 
solidários, como as cooperativas populares autênticas e de autogestão e as 
empresas de autogestão, ampliar as possibilidades de um desenvolvimento 
econômico com maior distribuição de renda e geração de novas 
oportunidades de trabalho, sob princípios da democracia e da autogestão 
(VII CONCUT, 2000, p. 28). 

Diante dessa reflexão o VII CONCUT decide aprovar a criação de um programa de educação e 

pesquisa em economia solidária:

Com o objetivo de formar uma massa crítica capaz de produzir e 
multiplicar novos processos e alternativas de desenvolvimento, 
tendo por base a economia solidária e o cooperativismo autêntico
(2000, p. 43)

Dentre as diversas ações previstas para serem implementadas através desse programa, aguarda-

se que este consiga,

Viabilizar, linhas de crédito, principalmente junto ao BNDES, que tenham 
tratamento diferenciado (juros, carência etc.) nos casos nos quais os 
trabalhadores, organizados em cooperativas autênticas, tenham a intenção 
de adquirir empresas em dificuldades econômicas, bem como para a 
constituição de novos negócios, com o claro objetivo de manter e/ou gerar 
trabalho, renda e desenvolvimento social (VII CONCUT, 2000, p. 57)

A opção em intervir em economia solidária não é de admirar se considerarmos que a CUT 

durante toda a sua trajetória tem demonstrado um compromisso com a construção de uma sociedade16

socialista. Sendo assim, a formulação de alternativas de geração de renda não podia se dar sob os mesmos 

critérios e valores da economia capitalista.

                                                          
16 Sobre a defesa de uma sociedade socialista ver documentos da CUT



Além do mais, a formulação de alternativas de geração de renda para a CUT, teria que 

evidenciar a possibilidade de incentivar a organização política dos trabalhadores. Foi por causa disso, que 

esta Central optou, segundo Glaucos, pela economia solidária,

Essa visão estratégica da CUT não está apenas restrita à 
organização econômica, ela é econômica, política e social. Ou seja, 
o objetivo é trazer os trabalhadores que estão desempregados pra 
se organizar do ponto de vista econômico pra poder gerar renda e, 
ao mesmo tempo, fazer a discussão com os trabalhadores 
impulsionando para que eles se organizem politicamente no 
sindicato fazendo a discussão sobre a tomada de consciência 
política para que eles possam inclusive, se organizar em partidos 
políticos (entrevista a autora em 03.02.09).

   

Talvez por isso mesmo, a CUT tenha afirmado nas Resoluções do VIII CONCUT que:

Além do caráter econômico, imprescindível para o fortalecimento da 
economia solidária, é fundamental que os trabalhadores desses 
empreendimentos sejam protagonistas de movimentos políticos que 
possibilitem uma maior coesão e identidade deste segmento (2003, p. 71)

Por ocasião do IX CONCUT , a Central reafirma o seu compromisso com a 
economia solidária e expressa que pretende através da sua intervenção em 
processos de economia solidária contribuir efetivamente:

Para mostrar que é possível oferecer juros mais baixos para os 
trabalhadores que querem investir nas suas famílias e comunidades, 
valorizando a economia solidária e o bem-estar social (2006, p. 41).

A leitura dos documentos internos da CUT revela que ao longo de sua 
trajetória a Central demonstrou capacidade em ampliar demandas, portanto de 
impulsionar a expansão das liberdades substantivas mediante o uso das 
capacidades participativas. 

É visível também que este movimento ocorre de forma retroalimentar, em 
que ao aprofundar a capacidade em impulsionar a expansão das liberdades, a CUT 
é ao mesmo tempo influenciada por essa expansão, que via de regra exige a 
incorporação de novos elementos no plano discursivo e deslocamentos na atuação 
da Central.

A evolução da caracterização da CUT enquanto ator com capacidade de impulsionar a 

expansão das liberdades e de se afirmar na condição de agente livre, pode ser observada mais 

especialmente em três momentos.  

Inicialmente sob a égide de um regime político autoritário quando a CUT impacta a cena 

pública com ampliação da sua pauta sindical. 



Num segundo momento por ocasião da redemocratização brasileira, quando a CUT 

atualiza seu plano discursivo e passa a incorporar um perfil mais propositivo em que a sua condição 

de agente livre fica mais evidente  com a sua participação nos espaços de definição de políticas 

públicas. 

E num terceiro momento quando a CUT amplia a sua atuação sindical passando a 

incorporar a esta à execução de atividades econômicas solidárias, fundando para isso uma Agencia 

de Desenvolvimento Solidário - ADS.

No próximo capítulo faremos uma apresentação da ADS e da sua experiência no Vale do 

Pajeú Pernambucano que se materializa mediante a existência da ECOSOL Pajeú, uma cooperativa 

de crédito voltada a atender as demandas por crédito em três municípios do Vale: São José do Egito, 

Tabira e Afogados da Ingazeira.

A história de construção da Ecosol Pajeú e as características dos municípios que ela 

atende também serão objeto do próximo capítulo.       



A CUT e a Economia Solidária: a experiência do Vale do 

Pajeú Pernambucano

No capítulo anterior discorremos sobre a evolução do debate acerca do desenvolvimento 

a partir da emergência do conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, apontamos a 

perspectiva do desenvolvimento como liberdade proposta por Sen (2000) e como esta perspectiva se 

coaduna com a proposta da economia solidária. 

Ou seja, mesmo que a concepção de desenvolvimento da central, expressa em suas 

resoluções, não se encontre a utilização das categorias teóricas de Amartya Sen, existe uma simetria 

entre as proposições da CUT sobre os objetivos a serem alcançados pelo desenvolvimento e a noção 

elaborada por Sen (2000). 

Isto porque, encontra-se em ambos os códigos discursivos pelo menos três percepções 

convergentes: a crítica a noção de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico; a 

idéia de que o objetivo do desenvolvimento deve ser a melhoria da qualidade de vida das pessoas; 

que esta melhoria deve ser objetivada ampliando a capacidade dos indivíduos em relação a sua 

atuação no meio social e político.

Ao apresentarmos a economia solidária como estratégia para o desenvolvimento como 

liberdade, pontuamos que se percebe especialmente a partir da década de 1990 no Brasil, diversas 

experiências práticas de economia solidária protagonizadas por atores governamentais e não 

governamentais, dentre os quais se destaca a CUT. 

Com o objetivo de identificar na trajetória da CUT em que medida a Central reflete em 

suas Resoluções a capacidade de impulsionar a expansão das liberdades, realizamos uma análise 

dos seus documentos internos, especialmente das Resoluções dos seus Congressos. 

Neste capítulo, falaremos da estratégia da CUT em intervir no desenvolvimento através 

do fomento de experiências de economia solidária mediante a criação da ADS e como esta estratégia 

se materializa em três municípios do Vale do Pajeú mediante a experiência da ECOSOL Pajeú.  

2.1 A Agencia de Desenvolvimento Solidário: a capacidade 

materializada da CUT em impulsionar a expansão das 

liberdades. 

Fundada em 1999 pela CUT, a ADS é o instrumento que confere 

materialidade a proposta da Central em intervir em processos de desenvolvimento 

com foco na economia solidária. Para orientar a sua atuação a ADS persegue os 

seguintes objetivos:



Construir novos conhecimentos cooperativistas e associativos; 
ampliar o acesso dos trabalhadores às informações sobre políticas 
públicas e mercado; incentivar organizações de empreendimentos 
solidários e autogestionários em âmbito local, regional, estadual e 
nacional; construir alternativas para a organização dos 
desempregados em torno de empreendimentos de geração de
trabalho e renda da CUT; ampliar o relacionamento entre a CUT e a 
economia solidária em fóruns institucionais que discutam projetos de 
lei e assuntos correlatos ao tema (www.ads.org.br, acesso em 
09.02.09).   

A proposta da CUT para a ADS é que esta se firme como alternativa de 

inclusão social em resposta à carência de referenciais de geração de trabalho e 

renda. Porém, a CUT considera que a consolidação da ADS enquanto um projeto de 

inserção social requer a sua vinculação a um projeto mais amplo de 

desenvolvimento que deverá ter como fundamento básico, 

Uma forte base social, a democracia social e econômica, a inclusão 
social, a distribuição de renda e a integração regional. O projeto 
cutista para o desenvolvimento tem também como princípios básicos 
a sustentabilidade e o controle social. (...) (VII CONCUT, p. 43).

No sentido de formalizar a articulação dos empreendimentos econômicos 

gestados pela a ADS a processos de desenvolvimento local, a CUT definiu da 

seguinte forma a missão da Agência,  

Promover a constituição, fortalecimento e articulação de 
empreendimentos autogestionários, buscando a geração de trabalho 
e renda, através da organização econômica, social e política dos 
trabalhadores, inseridos num processo de desenvolvimento 
sustentável e solidário (ADS 2000 mimeo).

Esta perspectiva formulada pela CUT confirma o que Filho e Lavile (2004) 

revelam sobre as experiências de economia solidária no que diz respeito ao fato de 

que, a partir da década de 1990, estas experiências apresentam como uma de suas 

principais características a inscrição de sua dinâmica em processos de 

desenvolvimento.  



E é esta característica que a CUT pretende imprimir as experiências de 

economia solidária fomentadas pela ADS, conforme sugerem as Resoluções do VII 

CONCUT, que deliberou que a ADS deve “contribuir com a construção de 

alternativas de desenvolvimento social e sustentável” (Resoluções do VII CONCUT, 

2000:56).

Ao deliberar que as iniciativas de economia solidária gestadas pela ADS 

vinculem-se aos processos de desenvolvimento local, a CUT mais uma vez se 

insinua enquanto agente com capacidade de ampliar demandas e, portanto, de 

impulsionar a expansão das liberdades, na medida em que a inserção destas 

experiências no desenvolvimento local pressupõe a incorporação de outros 

elementos no seu plano de atuação que extrapolam as questões específicas dos 

empreendimentos econômicos solidários e que estejam também relacionados a 

questões mais amplas de desenvolvimento.

Embora a vinculação dos empreendimentos econômicos solidários ao 

desenvolvimento local seja uma orientação geral, a atuação da ADS deve ser 

dialogada com as especificidades de cada realidade, porém, sem perder de vista os 

eixos que a CUT considera estratégicos para a consolidação do seu projeto em 

economia solidária.   

Para a CUT, os projetos de economia solidária fomentados pela ADS devem ser 

decorrentes de um amplo processo de mobilização e de organização social, porque a CUT considera 

que o projeto não deve ser da ADS, e sim da comunidade para onde ele se destina que deve ser 

motivada a construir seus próprios processos de desenvolvimento. Daí que um eixo considerado 

estratégico para o funcionamento da ADS é a organização comunitária. 

Um segundo eixo considerado estratégico diz respeito à organização da atividade 

produtiva. Nessa perspectiva a ADS deve organizar os empreendimentos econômicos solidários entre 

si e com atores sociais que possam promovê-los, visando à elaboração e implementação de projetos 

de Complexos Cooperativos.

Os complexos cooperativos são constituídos por um conjunto de empreendimentos 

econômicos solidários com afinidade setorial e territorial desde que organizado pela presença ativa 

de políticas intercooperativas comuns (Magalhães e Todeschini, 2000).

A cooperação entre os empreendimentos amplia as suas condições de sustentabilidade, 

de inovação, de autonomia e de incorporação de um número crescente de novos empreendimentos e 

expansão de oportunidades de trabalho.

São as políticas intercooperativas que dão a qualidade cooperativa de um complexo de 

empreendimentos, tais políticas podem estar consolidadas em instituições específicas, como 

cooperativas de crédito, agências de comercialização, centros de desenvolvimento tecnológico ou 



órgãos de gestão de todo o sistema, como cooperativas de segundo grau (centrais ou federações)

(idem).

Entretanto, não é a presença destas instituições que determina a existência do complexo, 

e sim as políticas que elas executam, prestando serviços a todas ou a uma grande parte dos

empreendimentos que compõem o complexo.

Um eixo também considerado estratégico se refere à organização política dos 

empreendimentos, no sentido de fortalecer a ação política nacional na luta por mudanças estruturais 

nas políticas de desenvolvimento, na legislação e nas políticas públicas. 

Tendo em vista a definição deste eixo, a CUT, a ADS, as Cooperativas e os sindicatos 

que as apóiam, reconheceram a necessidade de constituir uma central de empreendimentos 

solidários de âmbito nacional, com capacidade de aglutinar forças em torno de um projeto de inclusão 

econômica e social, de democratização nos locais de trabalho, de participação no capital e nos 

ganhos gerados pelo próprio trabalho. 

Nasce assim a proposta de criação da União e Solidariedade das Cooperativas e 

Empreendimentos de Economia Social do Brasil - UNISOL Brasil, que tem como um dos seus 

objetivos a representação política nacional dos empreendimentos econômicos solidários fomentados 

pela CUT/ADS. 

A UNISOL Brasil, além de conferir representação política aos empreendimentos 

solidários, tem também o objetivo de, 

Suscitar o debate - em âmbito nacional, Regional, Estadual e local -
quanto às necessidades de modificações nas legislações correlatas 
à economia solidária e ao cooperativismo, influenciando nos 
respectivos legislativos para a adequação à atual realidade, bem 
como para a criação de mecanismo de incentivo, fomento e de 
apoio, concernentes aos interesses de toda a sociedade brasileira 
(www.unisolbrasil.org.br, acesso em 01.04.09).

Alem da organização política, a ADS também organiza a atividade financeira, 

impulsionando os trabalhadores para constituição de cooperativas de crédito com o objetivo de que 

estas dinamizem o desenvolvimento local. 

Estes empreendimentos de crédito deverão fortalecer o Sistema ECOSOL – Cooperativa 

Central de Crédito e Economia Solidária -, criado em 2002 pela CUT para representar as 

cooperativas de crédito fomentadas por esta Central. 

O objetivo do Sistema é organizar uma rede de instituições financeiras locais de caráter 

coletivo e solidário para impulsionar o desenvolvimento local, tendo em vista que para a CUT as 

cooperativas de crédito devem compor o quadro organizacional promotor do desenvolvimento nos 

espaços sociais onde estão localizadas. 

A CUT considera também estratégico que a ADS acompanhe as mudanças nas 

legislações que afetam a operação das cooperativas de produção e serviços e também das 

cooperativas de crédito, de modo a intervir nestes processos mediante a formulação de propostas de 



legislação e de políticas públicas para o desenvolvimento e crescimento da economia solidária no 

Brasil. 

Com a finalidade de melhorar as condições institucionais para o desenvolvimento da 

economia solidária, a ADS atua em parceria com prefeituras municipais na implantação de processos 

de desenvolvimento local e políticas públicas locais, principalmente na constituição de Agências de 

Desenvolvimento Local e Sistemas Locais de Crédito, que são formas de integrar e articular diversas 

políticas públicas que exercem influência nos processos de geração de trabalho e renda em 

empreendimentos solidários, tais como políticas de geração de emprego, seguridade social, 

educação, tributária, industrial, entre outras.

A mobilização social para mudanças na legislação, especialmente, da legislação do 

cooperativismo, da legislação tributária e do sistema financeiro é também considerada foco prioritário 

da ação da ADS. 

Na medida em que a ADS é o instrumento que materializa a proposta da CUT em intervir 

no desenvolvimento, é também a expressão da ampliação das capacidades de intervenção política da 

CUT e a sua confirmação enquanto ator capaz de se auto-construir e ressignificar a sua atuação 

diante das diversas realidades conjunturais que marcam a sua trajetória. 

Além disso, a ADS é também a expressão de um processo de ressignificação da atuação 

sindical da CUT que ao longo de sua trajetória tem demonstrado um perfil mais propositivo em 

detrimento do perfil de conflito que caracteriza a sua origem. 

No entanto, embora faça sobressair com maior evidência o caráter propositivo da CUT, a 

ADS é ao mesmo tempo depositária de todos os elementos que caracterizam a Central, porquanto 

combina em suas estratégias aspectos que remetem à reivindicação, a mobilização, a formulação, e 

a proposição.    

Cumpre esclarecer que o papel da ADS não é o de criar empreendimentos econômicos 

solidários, e sim impulsionar a formação destes empreendimentos, mediante ações de mobilização, 

de formação e organização de atores considerados estratégicos, a fim de que estes de acordo com 

suas realidades assumam a responsabilidade pela construção dos seus próprios processos de 

desenvolvimento.

O que se destaca enquanto novidade neste arranjo é que para além de confirmar a CUT 

como um agente com capacidade de impulsionar a expansão das liberdades, a ADS é também a 

sinalização ainda que tênue, de um novo deslocamento na atuação sindical da CUT, em que se 

percebe a Central sorrateiramente se metaforseando de agente impulsionador da ampliação das 

liberdades a agente facilitador da expansão das liberdades, mediante um novo caráter que começa a 

lhe configurar enquanto agente executor de oportunidades que podem promover a expansão das 

liberdades. 

Isto porque, ao possibilitar a criação de arranjos produtivos que visam a superação de 

privações econômicas de seus associados (emprego e renda), a CUT realiza um duplo movimento: 

em primeiro lugar amplia sua atuação como ator político que tem como centralidade de seus objetivos 

as reivindicações do mundo do trabalho; segundo, ao proporcionar a superação de situações de 

privações econômicas na vida de seus cooperados, através do envolvimento e da responsabilidade 



dos próprios associados, estas superações significam expandir a capacidade dos indivíduos no 

sentido atribuído por Sen (2000).  Segundo este autor;

“o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas e destituição social sistemática, negligencia dos serviços 
públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos (...) a expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, 
como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento” (Sen: 
2000, p 10/18).

A execução de atividades que podem expandir as liberdades configura-se para a CUT 

como a possibilidade de gerar trabalho e renda como também organizar os trabalhadores e fortalecer 

o movimento sindical. Se a geração de renda significa sempre a remoção das privações de caráter 

econômico (mesmo que em pequena escala e que não elimine essas privações em sua totalidade), a 

participação nos espaços associativos – sindical, cooperados e outros – pode significar a remoção de 

privações sociais e simbólicas, tais como destituição social e baixa estima dos indivíduos 

pertencentes aos segmentos socialmente subalternos e excluídos socialmente. Esta destituição social 

sistemática é uma das privações vivenciadas pelos trabalhadores rurais, especialmente as mulheres.

Nesse sentido, a CUT decidiu que a ADS deverá desenvolver as suas ações em 

economia solidária através de sindicatos filiados a esta Central como nos revela Glaucos, diretor da 

ADS no Estado de Pernambuco. Em sua avaliação, “tem que fortalecer o sindicato e pra fortalecer o 

sindicato quem tem que tocar essa ação estratégica é o sindicato”.

O que é compreensível se considerarmos que fortalecendo os seus sindicatos, 

conseqüentemente a CUT também é fortalecida, o que poderia não ocorrer se ela envolvesse na sua 

proposta de economia solidária sindicatos filiados a outras Centrais Sindicais.

Somado a isso, as mudanças que aconteceram no mundo do trabalho 

repercutiram fortemente no movimento sindical provocando um déficit no número de 

filiados em função do aumento do desemprego e da flexibilização do trabalho, o que 

provocou no jargão militante “uma esvaziada no movimento sindical” (Glaucos, 

entrevista à autora em 03.02.09).

Sendo assim, é razoável supor que ao adotar novas formas de 

intervenção, a CUT incorpore a participação dos sindicatos a ela filiados, tendo em 

vista que as conseqüências do reordenamento no mundo do trabalho se fizeram 

sentir especialmente nos sindicatos.  

Além do mais, a efetivação de experiências econômicas solidárias 

demanda cooperação entre os atores, e a cooperação pressupõe a existência de 

confiança tendo em vista que os atores só se associam entre si quando tem o 

mínimo de expectativa de retorno verossímil para as suas vidas que justifique a sua 



participação em processos cooperativos, e esta expectativa se explica em alguma 

medida pela existência de laços de confiança (Putnam, 2000). 

Logo, sendo os sindicatos filiados a CUT é mais provável a existência de 

laços de confiança que em tese, tornariam os sindicatos mais receptivos a proposta 

de economia solidária da Central através da ADS. 

Para viabilizar a proposta de economia solidária da CUT, a ADS possui uma estrutura 

organizativa que envolve um escritório nacional e sete escritórios estaduais distribuídos nos Estados 

do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Paraíba e Pernambuco.

Resguardadas as orientações gerais, cada escritório tem autonomia para decidir o que 

implementar em suas áreas de localização. No estado de Pernambuco/PE no nordeste brasileiro, a 

ADS optou em iniciar a sua intervenção no Vale do Pajeú onde fomentou a criação da Cooperativa de 

Crédito Rural de Economia Solidária do Pajeú - ECOSOL Pajeú, voltada para a Agricultura Familiar. 

No próximo tópico descreveremos o cenário que a ADS/PE elegeu para 

iniciar sua experiência. Apresentaremos a mesorregião do Vale do Pajeú na qual se 

localizam os municípios onde a experiência está sendo implementada e, 

descreveremos os elementos que validam a atuação sindical da CUT e dos três 

sindicatos envolvidos na proposta da ADS/CUT para construir o processo de criação 

da ECOSOL na Vale do Pajeú.   

2.2 Em Cena: o Vale do Pajeú

Situado na mesorregião do Sertão de Pernambuco, a mesorregião do Vale 

do Pajeú compreende 17 municípios, que juntos, englobam uma área de 8. 663 Km², 

ou aproximadamente 8% do território estadual 17. A mesorregião do Vale do Pajeú é 

denominada de sertão pernambucano devido as características geo-morfológicas. 

No século XVI, predominava no contexto da economia do sertão 

pernambucano uma estreita vinculação do binômio algodão/gado com as demais 

atividades econômicas desenvolvidas na região. A população encontrou nesse 

binômio até o século XX uma fonte de geração de emprego e renda.
                                                          
17 A contextualização da região na qual a ECOSOL está inserida, tem como referência as informações que 
constam dos seguintes documentos: diagnóstico elaborado pela ADS/CUT no ano de 2000;   Plano Territorial de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Sertao do Pajeu – PE, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial do MDA em 2007.



O desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas à cultura 

algodoeira e a criação de gado, provocou no início do século XX, o surgimento do 

primeiro complexo rural da região do sertão, onde as relações de produção estavam 

centradas em pequenos agricultores, proprietários ou não da terra, os quais 

cultivarem o algodão, lavouras de subsistência de milho e feijão e praticavam a 

pecuária extensiva. 

Este primeiro complexo rural da região do sertão favoreceu, a partir da 

década de 50 o surgimento das indústrias de beneficiamento de algodão originando 

um complexo algodoeiro estadual e regional. Fato que demandava, dos produtores 

rurais um aumento na produção de matéria prima.

Para escoar a produção, os produtores rurais contavam com a 

intermediação de corretores localizados em quase todas as cidades da região, os 

quais atuavam como agentes das “usinas de algodão”. Estas usinas eram 

responsáveis pelo beneficiamento da matéria prima cuja comercialização 

extrapolava o ambiente local alcançando inclusive o mercado internacional. 

O setor pecuário também era demandatário da produção algodoeira, 

especialmente em momentos de prolongada estiagem, em que o farelo de algodão 

considerado uma importante fonte protéica animal servia de suplemento alimentar 

na pecuária.

A demanda pela produção de algodão era contínua o que possibilitava a 

agregação de valor ao produto ocasionando a geração de emprego e renda local.

Em função desse cenário, surgiram várias cooperativas agrícolas que 

proporcionavam aos associados o acesso ao crédito e ainda atuavam como 

fornecedoras de insumos.

Porém, no final dos anos 1970, o setor agrícola foi surpreendido com uma 

grande crise que se fez sentir na diminuição vertiginosa da área plantada, fato que 

ocasionou o encerramento de atividades de estabelecimentos comerciais e 

agroindustriais do complexo agroindustrial, afetando a própria economia da região.

A crise foi causada em parte pela conjuntura econômica, tais como a 

queda do preço do algodão no mercado internacional em função do excesso de 

matéria prima existente no mercado e na redução do montante de crédito rural 

disponível. Soma-se a esses fatos a ausência de tecnologia que possibilitasse 



conviver com pragas e doenças, a exemplo das perdas na produção algodoeira 

ocasionadas pelo inseto popularmente denominado de bicudo.

Esta conjuntura desencadeou um processo de eliminação das unidades 

produtivas que não eram competitivas e das unidades agroindustriais, produzindo 

um desemprego estrutural em função do fechamento de postos de trabalho no setor, 

provocando na região uma redefinição econômica, embora a agricultura ainda 

representasse a principal base de sustentação da economia local. 

Nesse sentido, o sertão pernambucano, nas décadas de 1980 e 1990 foi 

palco de um novo processo de desenvolvimento econômico onde ergueu-se uma 

estrutura produtiva moderna nas áreas de perímetros irrigados voltados para a 

fruticultura que aliada ao setor avícola, despontam na região como grandes 

catalisadores  do complexo agroindustrial. 

Estas novas atividades resultaram da interferência das políticas públicas 

de incentivos na sua implantação e funcionamento, em que se destacam recursos 

financeiros provenientes da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste -

SUDENE via Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, bem como do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. 

Contudo, a disponibilidade de incentivos não foi suficiente para atenuar a 

baixa performance social regional, como a pobreza, a falta de acesso a educação 

formal , a concentração fundiária e o baixo nível tecnológico da produção.  

A situação é ainda mais grave quando se trata de pequenos produtores 

rurais, que continuam desenvolvendo suas atividades de forma tradicional com forte 

ênfase nas lavouras de subsistência e na pecuária extensiva.  

Se os produtores rurais donos dos pólos irrigados e dos grandes setores 

avícolas enfrentam dificuldades no desenvolvimento de suas atividades pela 

ausência da intervenção do Estado em garantir mecanismos de repasse de 

tecnologia apropriada para essas atividades, os trabalhadores rurais alem da 

ausência de tecnologia, ao contrário dos médios e grandes produtores rurais, ainda 

contam com muitas dificuldades no que diz respeito ao acesso as instituições 



formais de crédito e de finanças, fato que dificulta ainda mais a sua participação no 

processo de dinamização produtiva 18.   

Não obstante este contexto o que particularmente chama a atenção nessa 

região, segundo Mônica Schrõder (2004), é o fato da mesma apresentar-se 

enquanto um terreno fértil para processos de mobilização e proposição como afirma 

no resultado da sua pesquisa de campo. Segundo esta autora:

Há no Sertão do Pajeú uma grande capacidade de mobilização e 
proposição da sociedade civil, dado o conjunto das organizações 
governamentais e não governamentais, de conselhos municipais, 
sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, associações 
comunitárias, entre outras entidades, que atuam na região apoiando 
processos organizativos e produtivos dos agricultores (Schrõder, 
2004:72). 19

Este cenário de “grande capacidade de mobilização” nesta mesorregião, 

segundo a autora, é resultado da atuação histórica de um expressivo número de 

organizações não governamentais, especialmente de projetos de associativismo e 

desenvolvimento comunitário de organizações da Igreja Católica. 

Segundo dados do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 

– PTDRS o movimento sindical dos trabalhadores rurais no Vale do Pajeú é 

organizado e forte. A atuação de diversas ONGs e de movimentos sociais 

relacionados às lutas de trabalhadores(as) rurais e de agricultores(as) sem terra, 

confere a região uma boa capacidade de mobilização e de articulação dos atores 

sociais.

Esta capacidade de organização e de articulação entre os atores sociais 

da região é inclusive apontada no PTDRS como uma das potencialidades que 

caracterizam a região.  E foi exatamente esta característica que fez o Vale do Pajeú 

                                                          
18 Segundo diagnóstico elaborado pela SDT/MDA a dificuldade no acesso ao crédito foi apontada como um dos 
principais problemas da região. 
19 A afirmação da autora ancora-se na atuação do PDHC. Projeto que resulta de um acordo firmado em 2000 
entre o FIDA, ONU e o Governo Federal Brasileiro, por intermédio da SAF/MDA. O projeto vem sendo 
desenvolvido no semi-árido nordestino em parceria com Universidades, centros de pesquisa e ONGs. Sua 
atuação se relaciona à segurança hídrica, relações de gênero, acesso ao crédito através da organização econômica 
e social dos agricultores, entre outras ações (www.projetodomheldercamara.org.br). Na atuação da ONG 
Diaconia (conformada por Igrejas Evangélicas), CMN, CPT e Cáritas Brasileira, Centru e DED (que  atuaram no 
passado).    



ser escolhido como cenário para a atuação de um projeto pioneiro de economia 

solidária da CUT no Estado de PE, como nos confirma Glaucos,    

A gente foi para o Vale do Pajeú porque o capital social lá é muito 
forte, o movimento sindical lá é muito forte e a gente precisava de 
base social para fazer isso, de um referencial que tivesse 
efetivamente representatividade que fosse liderança (entrevista a 
autora 03.02.09). 

Ocorre que o Vale do Pajeú conforma um pólo sindical composto por 13 

sindicatos rurais e desses, nem todos são filiados a CUT – apenas 05 - o que a 

princípio já inviabilizaria a atuação da CUT/ADS em toda a região. Além do mais, 

esse seria um número de atores considerado elevado para aquele momento inicial.

Nesse sentido, foram escolhidos três sindicatos rurais dos municípios de 

Tabira, São José do Egito e Afogados da Ingazeira20.  Sendo o município de Tabira 

eleito para sediar a ECOSOL em função de sua localização geográfica facilitar o 

deslocamento dos demais municípios. 

O município de Tabira, localiza-se a 398 km da cidade do Recife, capital 

do Estado de PE. Possui uma população de  24.031 habitantes, destes, 15.919 

residem na área urbana e 8.112 são residentes da área rural.  

Segundo dados do diagnóstico realizado pela CUT/ADS em 2001, 

coerente a tradição que caracteriza o Vale do Pajeú, o município de Tabira possui 

uma significativa trajetória em processos que envolvem mobilização e organização.  

Consta ainda no referido diagnóstico que as diversas organizações 

existentes no município têm desempenhado um importante papel na gestão pública 

local através de suas participações nos mais diversos conselhos e comissões de 

políticas públicas municipais.

                                                          
20Inicialmente, a ECOSOL nasce da articulação entre três sindicatos. No entanto, ao longo do seu percurso mais 
um sindicato passa a fazer parte da cooperativa. Mas,  para efeito de análise, nesse trabalho faremos 
consideração aos três sindicatos que fundaram a ECOSOL por dois motivos que julgamos pertinente esclarecer. 
O primeiro é de que o quarto sindicato envolvido aderiu ao processo quando já estávamos realizando a pesquisa, 
e o segundo é de que, contrariando a estratégia inicial pensada pela CUT, este sindicato não é filiado a Central, e 
aqui nos interessa especificamente analisar a capacidade da CUT em ampliar as liberdades. Indagado sobre a 
alteração na estratégia inicial, Glaucos, nos informou que a mudança se deve ao fato da Central ter decidido 
ampliar a sua ação, envolvendo sindicatos que não são filiados a nenhuma Central, como forma de ganha-los 
para conformar o campo de sindicatos que conformam a CUT.



O município de São José do Egito fica a 394 km da cidade do Recife, 

possui uma população de 29.443 habitantes, sendo 17.673 localizada na área 

urbana e 11.770 na área rural. 

Em São José do Egito chama à atenção a existência de um número 

razoável de empreendimentos de caráter cooperativos21, o que em tese sinaliza 

certa predisposição para atividades de caráter associativo. 

O município de Afogados da Ingazeira dista 397 km da cidade do Recife. 

Possui uma população de 32.916 habitantes, sendo 23.143 localizados na área 

urbana e 9.773 na área rural. É considerado o município pólo do Sertão do Pajeú 

sendo referência para os demais municípios no que tange aos mecanismos de 

ações institucionais do Estado e da União.. 

Neste município, destaca-se a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais - STR do município de Afogados da Ingazeira que inaugurou 

uma importante iniciativa na área de controle social, mediante formação de um 

Fórum de Políticas Públicas cujos objetivos são: demandar políticas públicas de 

desenvolvimento rural sustentável e ao mesmo tempo dispor de um instrumento de 

acompanhamento à execução orçamentária no que tange a essas políticas. 

Foi nesse contexto que a CUT/PE, através da ADS contou com uma forte 

base de mobilização para a organização dos trabalhadores rurais em torno de uma 

Cooperativa de Crédito: A ECOSOL/Pajeú. O que respaldou a escolha segundo 

Glaucos, foi o fato dos “três sindicatos terem uma tradição de luta e de mobilização”

(entrevista a autora em 03.02.09). Este depoimento é reforçado pelos dirigentes 

sindicais da região. Segundo João, dirigente sindical do STR de Afogados da 

Ingazeira: “a gente do movimento sindical sempre teve uma boa reputação em 

relação ao conceito organizativo a gente sempre foi exemplo em nível de 

organização”. (entrevista a autora 04.02.09)

Esta concepção é também expressa por Djalma, presidente do STR do 

município de Tabira: “são três sindicatos considerados entre os de melhor nível de 

                                                          
21 Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes do Vale do Pajeú,  Cooperativa Agrícola Mista de Apoio aos 
Pequenos Produtores Rurais de São José do Egito, Cooperativa dos Avicultores e Suinocultores do Alto Pajeú 
Ltda, Cooperativa Agropecuária de São José do Egito, Cooperativa de Crédito do Pajeú, Associação dos 
criadores de Caprinos e Ovinos do alto Pajeú, Associação de Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais 
de Timbaúba. Fonte: Diagnóstico da região do Pajeú, elaborado em 2001 pela CUT/ADS



organização, de mobilização, de nível de quadros disponíveis para assumir tarefas 

assim mais ousadas” (entrevista a autora 02.02.09).

Os depoimentos acima se confirmam na fala de Lourdinha dirigente 

sindical em São José do Egito, que afirma, “eu considero sem medo de estar 

fazendo injustiça com os outros, são os três sindicatos mais atuantes do pólo Pajeú” 

(entrevista a autora 03.02.09).  

No tópico seguinte faremos um breve resgate de como se deu o processo 

de mobilização e formação da ECOSOL Pajeú, e o envolvimento dos Sindicatos em 

torno da construção do projeto de economia solidária da CUT/PE para a região do 

Vale do Pajeú.

2.3 ECOSOL Pajeú: mobilização e formação 

A história da ECOSOL Pajeú começou no ano de 2000 quando a CUT/ADS iniciou um 

processo de sensibilização dos sindicatos rurais dos municípios de Tabira, São José do Egito e 

Afogados da Ingazeira, na perspectiva de que estes aderissem a sua proposta de criação de uma 

cooperativa de crédito para beneficiar os trabalhadores da agricultura familiar dos três municípios. 

Indagado sobre as grandes dificuldades desse processo, Glaucos, 

destaca que: “a primeira dificuldade foi o descrédito por parte dos dirigentes 

sindicais, a região tem muita experiência negativa, tem uma ou outra positiva” 

(entrevista a autora em 03.02.09).

Na região do Pajeú algumas cooperativas foram fundadas com o objetivo 

formal de organizar a produção e a comercialização dos produtos agrícolas da 

região, no entanto, os trabalhadores rurais saíram lesados em função de que eram 

utilizados apenas como fornecedores de mão de obra, não tendo, pois, nenhum 

poder de decisão sobre as resoluções das cooperativas, como indica o depoimento 

a seguir:

Aqui nós temos uma dificuldade de criar cooperativa porque houve 
muitas cooperativas de produção no passado que não foram bem 
sucedidas, pessoas se aproveitaram, não foram capacitadas e não 
tinha gestão democrática então uma série de fatores que quando 
fala em cooperativa, o pessoal já se lembra de experiência negativa 
(Aldeci, dirigente sindical do STR de Tabira em entrevista a autora 
em 02.02.09).   



Chama a atenção o fato de que a região do Pajeú, mesmo possuindo uma 

histórica tradição de organização, possui também um legado de incredulidade no 

que diz respeito a organizações cooperativistas, como revela ainda o depoimento de 

João: “a desconfiança é porque os trabalhadores já participaram de outras 

cooperativas que foram zeradas e sempre foram eles que perderam tudo” (entrevista 

a autora em 04.02.09).

Além do mais, segundo dados do diagnóstico que a ADS/CUT elaborou 

em 2001, nos três municípios de inserção da cooperativa, cerca de 90% dos 

produtores associados a cooperativas são proprietários de terra, e as cooperativas 

atuam essencialmente como uma entidade de comercialização de insumos, e 

quando possível como agente de crédito captando recursos dos agentes financeiros 

para empréstimo aos associados. 

Não é de causar admiração que esta caracterização provoque 

desconfiança nos trabalhadores rurais, uma vez que eles não são grandes 

proprietários de terra e também não apresentam uma demanda consistente por 

insumos, tendo em vista a maior parte de sua produção ser de subsistência não 

permitindo-lhes também  uma regularidade no fornecimento de produtos ao 

mercado. 

Diante desse quadro é compreensível que a desconfiança no 

cooperativismo tenha sido a maior dificuldade encontrada pela ADS/CUT ao tentar 

ganhar a adesão dos dirigentes sindicais a sua proposta de fundar uma cooperativa 

de crédito. 

Convencê-los seria a primeira dificuldade a ser superada. Nesse sentido, nos conta 

Glaucos: “foi realizada uma reunião, duas reuniões, três reuniões, muitas reuniões até que se 

convenceram pela criação da cooperativa de crédito”. (entrevista a autora em 03.02.09)

O que conferiu legitimidade à proposta, segundo Glaucos, foi a confiança 

e o reconhecimento que os sindicatos têm na atuação sindical da CUT. Em sua 

avaliação:

“O que dá credibilidade é a CUT. Por que é que eu consegui abrir as 
portas dos sindicatos para discutir isso? Porque eu cheguei lá não 
foi representando a ADS, foi representando a CUT, cheguei como 
diretor da CUT e deixei claro que quem estava bancando essa 



estratégia política era a CUT, a ADS é o instrumento pra poder 
implementar a estratégia política (entrevista a autora em 03.02.09).

O depoimento acima é confirmado por Lourdinha dirigente sindical do STR 

de São José do Egito. Para ela, os sindicatos só se apropriaram da proposta em 

função da mesma ter sido uma iniciativa da CUT, “os sindicatos só encamparam 

essa proposta porque veio da CUT” (entrevista a autora em 03.02.09).

Convencidos da proposta, os sindicatos indicaram nomes de cada 

município para compor uma equipe que passou por um processo de capacitação e 

foi responsável pela mobilização e também pela implantação do projeto da 

cooperativa de crédito. 

Embora coubesse ao sindicato indicar os membros da equipe, alguns 

critérios regeram a escolha e a indicação dos nomes. Um dos critérios era o de que 

as pessoas indicadas teriam necessariamente que ser lideranças locais, fosse 

sindical ou comunitário. A justificativa era a de que:

Pra poder ter a capacidade de reproduzir a estratégia, chamar os 
trabalhadores pra junto dessa estratégia, tinha que ser liderança, 
não podia ser qualquer pessoa. Podia ser o melhor técnico do 
mundo, conhecer tudo sobre as linhas de crédito, mas se não 
tivesse eco na hora de defender a idéia... pra quê a gente ia precisar 
dessa pessoa? Tem mais, não podia pairar sobre essa pessoa 
nenhuma dúvida sobre a sua honestidade (Glaucos entrevista a 
autora em 03.02.09) 

Com a equipe preparada teve início a mobilização nas comunidades com 

o objetivo de divulgar a idéia e ganhar a adesão de um maior número possível de 

trabalhadores para a proposta de fundação da cooperativa de crédito, como nos 

afirma Glaucos:

“a intenção desse trabalho na base era democratizar o processo e a 
decisão de construir a cooperativa, e depois da cooperativa formada 
potencializar a inclusão de novos sócios porque tinha havido uma 
discussão inicial com eles” (entrevista a autora em 03.02.09).

O que também não foi fácil porque o descrédito no cooperativismo tanto 

era presente entre os dirigentes sindicais, quanto nos trabalhadores na base. Como 



forma de convencer os trabalhadores na base, a equipe de mobilização adotou 

como estratégia enfatizar o elemento da auto-gestão.

Segundo Juscelina, sócia fundadora da ECOSOL e membro da Comissão 

de mobilização, a idéia da auto-gestão foi disseminada como a principal estratégia 

da equipe na tentativa de convencer os trabalhadores de que a proposta da 

ADS/CUT era viável em função de que, a cooperativa seria um banco deles. Em seu 

relato ela destaca que:

Nós divulgamos que essa cooperativa seria um banco dos 
trabalhadores rurais. Não um banco de ricos, de pessoas isoladas, 
mas sim de pessoas de um nível igual (...), seria um banco nosso, 
uma comunidade de irmão, que tinha direitos e também deveres e 
que eles teriam sua integração, iam poder participar sem nenhuma 
restrição (entrevista a autora em 02.02.09).

O depoimento abaixo revela que a estratégia parece ter sido viável, na 

medida em que a confiança dos trabalhadores rurais nas lideranças sindicais e a 

afirmação destes de que a nova proposta não repetiria o modelo de gestão 

verticalizado das experiências anteriores. Um dirigente sindical do STR do município 

de Afogados da Ingazeira relata desta forma sua relutância inicial e depois sua 

adesão ao projeto:

Eu não tinha nenhuma simpatia pelas experiências de cooperativa 
que a gente tinha na região (...). Nenhum modelo de gestão tinha 
funcionado, só que ainda não tinha sido  mostrado para nós  aqui, a 
autogestão, onde os trabalhadores eram capacitados para 
administrar a sua própria cooperativa e não um sabido no meio do 
grupo que sabia de tudo e que fazia tudo. Eu comecei a acreditar 
por causa do modelo de gestão apresentado pra gente desde o 
começo (João entrevista a autora em 04.02.09).

Se por um lado, a garantia do elemento da auto-gestão favoreceu a 

superação da desconfiança na base, por outro lado, a confiança que os 

trabalhadores depositam em seus sindicatos parece ter sido decisiva para que 

aderissem a proposta da ADS/CUT apresentada pelos sindicatos, segundo o

depoimento de um participante do grupo de discussão focal: 



Nós nos associamos porque confiamos no sindicato, na proposta do 
sindicato. O sindicato quando incentiva a gente fazer qualquer coisa, 
a gente se sente mais seguro por conta que é um órgão que 
representa a gente e tem pessoas muito competentes que trabalham 
no sindicato e por isso a gente fica com os pés no chão pra poder 
seguir qualquer orientação que o sindicato der (membro do grupo de 
foco)

Segundo depoimento de Sebastião, dirigente sindical do STR de Afogados 

da Ingazeira, o fato da proposta ter sido do sindicato teve um peso significativo 

porque,    

O trabalhador conhece o sindicato, conhece o trabalho do sindicato. 
O sindicato conhece o trabalhador e a gente tem acesso ao 
sindicato. O sindicato está mais perto (...) é mais fácil acreditar nele 
do que em qualquer outra instituição (entrevista a autora em 
04.02.09).

Percebe-se também nos depoimentos que a confiança depositada na CUT 

através dos sindicatos e a confiança depositada nos sindicatos através dos sócios, 

também se verifica entre estes, servindo de sustentação das relações de 

cooperação entre eles, conforme expressa no depoimento a seguir, 

Se seu Zé de Zulmira quiser um projeto e for preciso qualquer um de 
nós assinar, a gente assina tranqüilamente, a gente não tem medo 
dele veacar a gente, até porque ele não vai fazer isso, é qualquer 
pessoa aqui que precise, porque a gente acredita uns nos outros, 
jamais a gente vai deixar de acreditar uns nos outros porque se a 
gente não acreditar, também não tem jeito de nada ir pra frente 
(membro do núcleo de foco).

A confiança foi o elemento que possibilitou a fundação da ECOSOL Pajeú 

num contexto de acerba desconfiança em ações cooperativistas. Se por um lado a 

memória de experiências não exitosas do passado dificultou inicialmente a adesão a 

proposta de criação da cooperativa de crédito, por outro, a confiança nos dirigentes 

sindicais construída pelos laços de reciprocidades comunitárias permitiu que essa 

desconfiança inicial fosse removida

A confiança que a CUT mobilizou não apenas confirma a sua capacidade 

propositiva como, sobretudo evidencia o reconhecimento que os seus sindicatos 

demonstram em sua atuação sindical. O que em tese lhe credencia a intervir em 



processos de desenvolvimento com foco na economia solidária, tendo em vista que 

a confiança é um elemento chave para a efetivação das experiências de economia 

solidária.A confiança é capaz, segundo Putnam, (2000) de gerar cooperação, na 

medida em que;

“Um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que 
depositem ampla confiança uns nos outros é capaz de realizar muito 
mais do que outro grupo que careça de confiabilidade e confiança” 
(Putnam, 2000, p. 38). 

No entanto, convém registrar que para Putnam não é qualquer confiança 

que gera cooperação, mas aquela que emana das regras de reciprocidade22, dos 

espaços de participação cívica23 e da convivência intima com o outro24, que juntos 

compõem o que ele classifica de capital social.  

Para a economia solidária a confiança traduz-se em solidariedade, 

entretanto, cumpre chamar a atenção para o fato de que nesta economia a idéia de 

solidariedade se ancora numa concepção que segundo, Filho e Laville se define,  

Nem tanto quanto solidariedade abstrata (estatal), pois se trata de 
indivíduos engajando-se voluntariamente em projetos coletivos 
concretos, emanados do seio da sociedade civil, e não meros 
assistidos, gozando ou tendo acesso a certos direitos de modo 
passivo. Nem tampouco, trata-se, por outro lado, de uma forma 
típica de solidariedade tradicional (...), pois a ação organizacional 
tende a não se fechar num pequeno grupo de beneficiários. A 
vocação de tais iniciativas, parece ser a de combinar a dimensão 
pública da primeira com a força dos laços comunitários da segunda, 
resultando em dinâmicas comunitárias abertas à alteridade, ou que 
se projetam num espaço público” (Filho e Laville, 2004:20).  

Ou seja, a solidariedade inerente à economia solidária, possui uma 

dimensão que é pública e que se materializa num agir na esfera pública. E é 

exatamente essa dimensão, que confere à economia solidária “uma dimensão 

                                                          
22 As regras de reciprocidade são apontadas por Putnam (2000:183), como de dois tipos: “reciprocidade 
balanceada - que refere-se a permuta simultânea de itens de igual valor e reciprocidade generalizada que diz 
respeito a uma contínua relação de troca que a qualquer momento apresenta desequilíbrio ou falta de 
correspondência, mas que supões expectativas mútuas de que um favor concedido hoje venha a ser retribuído no 
futuro”.
23 Os espaços de participação cívica são sistemas que se caracterizam por relações horizontais, dos quais as 
cooperativas e os sindicatos são exemplos.
24 Esta confiança é o que Putnam classifica de “confiança direta” proveniente dos laços de proximidade 
favorecidos pelas relações de vizinhança. 



política fundamental” (Laville e Filho 2004), que impulsiona os indivíduos a 

envolverem-se em atividades políticas mais gerais na busca pela resolução de 

problemas que são coletivos (Baquero, 2000). 

Na perspectiva do desenvolvimento como liberdade a confiança é também considerada 

elemento importante para a efetivação do desenvolvimento, tendo em vista que as pessoas não são 

vistas de forma passiva, mas sim como agentes de mudanças. 

Nesse sentido para que as pessoas sintam-se estimuladas a construir seus próprios 

processos de desenvolvimento e envolvam-se em ações que demandem cooperação e que 

redundem na efetivação do desenvolvimento e na ampliação da qualidade de vida, é indispensável a 

existência de laços de confiança que lhes possibilitem lidar umas com as outras de forma confiável 

(Sen, 2000). .  

E foi a confiança o elemento que possibilitou a ADS/CUT materializar a 

proposta de intervenção em economia solidária no Vale do Pajeú, fomentando a 

criação da Cooperativa de Crédito ECOSOL Pajeú. 

As cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a 

forma de sociedade cooperativa, tendo por objeto a prestação de serviços 

financeiros aos associados (Pinheiro, Marcos, 2006).    

No Brasil as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e seu 

funcionamento deve ser autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil. Seus administradores 

estarão expostos a Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492) em caso de má 

gestão ou gestão temerária de Instituição Financeira (www.cooperativismodecredito.org.br, acesso 

em 07.03.09)

O Brasil é o 19º país do mundo com maior expressão no cooperativismo 

de crédito. Em abril de 2007 o Brasil possuía 1.422 cooperativas de crédito, 

distribuídas em 3.690 postos de atendimento e com 3,6 milhões de associados 

(idem).

A ECOSOL Pajeú compõe estas estatísticas. Fundada em dezembro de 

2002, a ECOSOL Pajeú tem como missão “ser a organização alternativa de serviços 

financeiros para a agricultura familiar promovendo o desenvolvimento solidário e 

sustentável” (ECOSOL Pajeú, 2008, mimeo). 

Quanto aos seus objetivos são estes,

1. Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos 

associados em suas necessidades pessoais e atividades específicas, 

com a finalidade de: melhoria de condições de vida sua e da sua 



família fomentando a produção e a produtividade rural, bem como a 

sua industrialização e circulação,

2. A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o 

cooperativismo e associativismo, através da ajuda mútua, da 

economia sistemática e do uso adequado do crédito. 

Como meio para atingir seus objetivos a ECOSOL Pajeú realiza suas 

atividades mediante a disponibilidade dos seguintes serviços de microfinanças: 

crédito pessoal; crédito para aposentados; Crédito agroecologico; crédito para 

custeio, crédito rural especial; crédito pré-aprovado (limite em conta); crédito do 

fundo rotativo solidário; aplicação pré-fixada (30,60,90,120 1 180 dias).   

Além dos serviços relacionados diretamente ao acesso ao crédito, a 

ECOSOL Pajeú, disponibiliza ainda os seguintes serviços: acompanhamento aos 

Núcleos de Cooperados; Capacitação Sobre Cooperativismo; Agentes de Crédito; 

Crédito Orientado (Técnico Agrícola).   

Os agentes de crédito são responsáveis em disseminar informações 

importantes sobre filiação de novos sócios, preencher propostas de crédito, fazer 

cadastro socioeconômico, organizar as comunidades em núcleos comunitários; 

realizar planejamento e levantamento de demandas dos núcleos; mobilizar os 

agricultores para participar de reuniões e assembléias; apresentar a cooperativa aos 

agricultores e quando estes se convencerem contribuir para facilitar todo os trâmites 

burocráticos. Para desempenhar este papel os agentes passam por cursos de 

formação e estão em constante atualização. 

A sede da Cooperativa fica localizada no município de Tabira em função 

deste se situar entre os municípios de Afogados da Ingazeira e São José do Egito, 

facilitando o acesso dos dois municípios. Sem sede própria a ECOSOL Pajeú 

funciona numa sala cedida pelo STR daquele município25. 

Porém, com o intuito de facilitar a vida dos associados, a ECOSOL Pajeú firmou parceria 

com os STRs dos municípios em que não está presente fisicamente através de sua sede para realizar 

atendimento uma vez por semana.

Nestes atendimentos são realizadas todas as transações que seriam feitas na própria 

sede. Com o aumento da movimentação a tendência é a abertura de PACs (postos de atendimentos 

cooperativos) em cada município.

                                                          
25 A ECOSOL aprovou recentemente projeto junto ao MDA para financiamento da construção da sede própria. 



Como forma de garantir a presença da Cooperativa nas comunidades dos 

municípios base de sua atuação e facilitar a auto-gestão da Cooperativa, a ECOSOL 

Pajeú conta com a existência de 40 núcleos comunitários.

Os núcleos são formados pelo agrupamento de associados de uma 

determinada comunidade ou várias comunidades com proximidade geográfica que 

possibilite a capacidade de reunião. Os núcleos têm o papel de ser os “olhos” da 

cooperativa, nas comunidades são eles quem abonam a entrada de novos sócios, 

avalizam créditos, controlam a aplicação e o retorno dos recursos à cooperativa. 

Numa mesma comunidade pode haver vários núcleos organizados, uma vez que um 

núcleo pode ser constituído a partir de cinco sócios. 

Estes núcleos elegem um representante que é normalmente chamado de 

coordenador que tem o papel de ser um multiplicador da proposta da cooperativa 

dentro de seu núcleo e em outros que tenham proximidade, para isso recebem 

capacitação e se reúnem periodicamente para estarem atualizados das mudanças 

que afetem diretamente a ação dos agricultores dentro da cooperativa.

A idéia é que o núcleo seja responsável pelo cumprimento das normas 

que regem a cooperativa. Ao abonar a entrada de um sócio, o núcleo também se 

responsabiliza pelo pagamento do crédito adquirido. Então, quando um sócio por 

algum motivo não pode pagar a parcela do empréstimo é o núcleo ao qual ele 

pertence quem se responsabiliza por isso.  

Numa situação como esta, os procedimentos adotados são previamente discutidos e 

acordados no núcleo como nos revela Djalma, dirigente sindical do STR de Tabira: “a gente se reúne 

e toma a decisão. Quem vai definir é uma reunião com todas as pessoas que fazem parte do núcleo. 

Vamos conversar e ver qual o seguimento”.

Quanto a isso importa registrar que nenhum cooperado passou pela 

situação de ter que deixar de ser sócio da cooperativa em função do não pagamento 

do crédito adquirido. 

Aguarda-se que o cumprimento dessas normas consolide e amplie as 

relações de confiança e que estas, venham a redundar em maior cooperação no 

sentido de que a confiança na cooperativa contribua para ampliar o seu quadro de 

sócios, aumentando o seu capital social e beneficiando o maior número possível de 

pessoas, com a liberação de novos e maiores créditos.



Além dessas responsabilidades, os núcleos também possuem a 

prerrogativa de realizar pré- assembléias. Glaucos descreve esse mecanismo e seu 

papel na vida da cooperativa:

Quando chega a época da assembléia geral, eles fazem uma 
espécie de pré-assembléia, chamamos assim porque ela não tem 
poder de decisão, no entanto ela possibilita aprofundar as 
discussões com a base, uma vez que eles vão discutindo nos 
núcleos as dificuldades e as propostas daquele núcleo para a 
cooperativa. Quando chega o dia da assembléia eles vão articulados 
porque já fizeram a discussão na base. Eles estão criando 
instrumentos de gestão democrática, que atrai e que gera confiança 
(entrevista a autora em 03.02.09).

Os núcleos estão se articulando para ampliar seu poder de intervenção na 

cooperativa, incluindo dentre as suas prerrogativas, o poder de ser a primeira 

instância de aprovação da linha de crédito que hoje é a cooperativa. 

Ao invés do sócio ir primeiro a cooperativa pedir o empréstimo, ele iria 

inicialmente ao núcleo, seria este o primeiro aval para a liberação do empréstimo. 

Para Glaucos:   

Parece bastante razoável que quem dê o aval pra liberar o 
empréstimo seja a comunidade que é quem conhece a pessoa. O 
núcleo conhece aquela pessoa, eles têm uma relação muito 
próxima, se eles moram perto, eles sabem quem é caloteiro ou não, 
sabem quem cumpre ou não, os seus deveres (entrevista a autora 
em 03.02.09).

Em outros termos este depoimento é confirmado por um cooperado, ao 

avaliar que o conhecimento das pessoas da comunidade que os membros do 

núcleo possuem é uma condição para que a cooperativa não realize operações que 

possam trazer prejuízos aos cooperados:

A gente confia uns nos outros, porque nós nascemos praticamente 
juntos. Tem pessoas aqui que viram outras nascer, tava na casa 
dele no dia que o outro nasceu. Então aqui não tem ninguém de 
outro lugar, nós conhecemos todo mundo, sabe do procedimento de 
todo mundo. A gente conhece pessoa por pessoa e sabe se ela tem 
condições de se enquadrar numa cooperativa pra gente não poder 
correr o risco de colocar uma pessoa que prejudique a cooperativa e 
prejudique a gente também (membro do grupo de foco). 



O depoimento acima confirma a idéia de Filho e Laville (2004), para os 

quais, a economia solidária possui um forte enraizamento numa base local porque 

esta economia possui uma dimensão que é comunitária, que está calcada em laços 

de proximidade e de parentesco.

Os laços de proximidade ao proporcionarem a confiança favorecem a 

organização dos indivíduos frente a sua condição de pobreza ou a ausência de 

acesso as instituições formais de crédito, que tão bem caracteriza as populações de 

pequenas comunidades e municípios. Para Abramovay, a importância dos laços de 

proximidade reside em que estes: “permitem uma forma de coordenação entre os 

atores capaz de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de 

convertê-lo em base para empreendimentos inovadores” (Abramovay, 2003:2).   

Em pequenas comunidades as finanças fazem parte de uma rede de 

relações em que há um entrelaçamento de aspectos financeiros, sociais e pessoais. 

Foi essa constatação que levou Abramovay (2003:22), ao analisar, a vida financeira 

das famílias que compõem a ECOSOL/Pajeú afirmar que:

Os laços financeiros, (...), são infinitamente mais ricos que os 
contidos na frieza impessoal da noção de “serviços bancários 
formais”. Eles são parte de uma rede de relações de proximidade e 
não existem como esfera institucional autônoma da vida social.  

É o que revela também o depoimento de um cooperado ao destacar a 

diferença entre a ECOSOOL/Pajeú e um banco oficial. Em seu depoimento afirma 

que:

A cooperativa faz muita diferença porque as pessoas já têm 
conhecimento do que a gente passa na roça. Eles conhecem o 
agricultor porque ele, apesar de estar lá dentro da cooperativa, é 
agricultor também, ele conhece a gente mais do que ninguém, do 
que um bancário do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica que 
nunca foi num roçado e não sabe o que é um roçado. As pessoas 
são conhecidas, são trabalhadoras também. Os trabalhadores têm 
direito de pelo menos conversar com as pessoas que estão lá, tem 
mais oportunidade da gente chegar porque não é o doutor que ta lá. 
Porque o doutor fica mais complicado da gente conversar com ele, a 
gente também não entende que danado ele diz, mas o trabalhador 
fala a língua da gente e a gente sabe o que ele fala, então fica mais 
fácil da gente chegar e conversar (membro do grupo de foco). 



A idéia expressa de que com o “doutor fica mais complicado da gente 

conversar” aponta para uma dimensão presente nas relações entre a lógica 

comunitária dos trabalhadores rurais e a lógica impessoal das instituições de crédito. 

Mais que isso, temos na assimetria destas duas lógicas a razão para uma das 

destituições sociais sistemática dos indivíduos pertencentes as classes sociais 

subalternas da sociedade. O “doutor” é sempre o outro construído subjetivamente 

como “superior” por dominar códigos de linguagens e conhecimentos que estes não 

têm.

Para os pequenos trabalhadores rurais as relações são personificadas,

porque eles não tendo outra coisa para empenhar, empenham a palavra, mas para 

que a palavra seja expressa como garantia, é necessário que exista um interlocutor 

que se faça entender, ou nas palavras dos próprios cooperados “que fale a língua 

deles”. 

O quadro acima descrito foi ainda mais aprofundado pelo processo de 

complexificação dos serviços bancários, cujos dispositivos de acesso tornaram-se 

bastante sofisticados incorporando elementos tais quais: conta on line, cartões 

magnéticos, e tantos outros que não fazem parte do universo referencial dos 

trabalhadores rurais, porque requerem um nível mínimo de escolarização e de 

acesso a conhecimentos informatizados dos quais estes trabalhadores estão 

excluídos.

Acrescente-se a isso que essa sofisticação traduz-se também em relações 

mais impessoais, uma vez que torna desnecessária a presença de um agente para a 

realização de parte significativa das atividades bancárias. 

Diante do exposto é compreensível que os cooperados sintam-se mais 

acolhidos pela ECOSOL Pajeú do que pelos bancos oficias, tendo em vista que, 

segundo Abramovay: “quanto mais pobres as famílias e as regiões em que vivem, 

menos os bancos fazem parte dos círculos sociais de proximidade nos quais se 

apóiam os indivíduos em sua reprodução social” (Abramovay 2004:26).

Talvez seja esta um elemento responsável pela crescente evolução no 

quadro de sócio econômico da ECOSOL Pajeú, que no ato de sua fundação contou 

com a associação de 34 sócios, e hoje possui um quadro composto por 634 sócios 



distribuídos nos quatro municípios base de atuação da Cooperativa. Certamente que 

o principal elemento que explica este crescimento se encontra na efetividade dos 

resultados da cooperativa enquanto instrumento de acesso ao credito (ECOSOL 

Pajeú, 2008, mimeo).

O valor do capital social26 também foi elevado de R$ 5.100,00 em 2002 

para 147. 287,86 em 2008, além de ter havido também uma evolução na tomada de 

empréstimos que em 2002 foi de 53.000,00 passando para 308.061,62 em 2008. O 

que significa mais recursos disponível para empréstimo e especialmente sinaliza a 

consolidação financeira da Cooperativa (idem). 

Porém, na medida em que aumentou a demanda e a disponibilidade de 

crédito, aumentou também a inadimplência que em 2002 era de 3% e em 2008 

passou a se situar na casa dos 7,82% acima do permitido pelo Banco Central que é 

5% 27 (idem).

Outra preocupação diz respeito ao valor do capital social, embora se 

constate uma evolução no seu valor este ainda é considerado baixo. O que não é de 

admirar considerando a composição do público da ECOSOL Pajeú que é de 

trabalhadores rurais familiares, cuja maior parte da produção é de subsistência com 

um poder aquisitivo muito baixo.  

No caso de uma Cooperativa de crédito o que compõe os recursos 

financeiros é a cota-parte dos sócios, se estes são pobres, o capital social da 

cooperativa conseqüentemente será baixo.   

Não obstante as dificuldades, a ECOSOL Pajeú ao passo que reflete a 

materialização da capacidade da CUT em impulsionar a expansão das liberdades, 

também reflete a capacidade da CUT em ela mesma disponibilizar a garantia das 

liberdades, tendo em vista que as organizações econômicas solidárias idealmente 

proporcionam aos seus sócios algumas liberdades instrumentais que podem facilitar-

lhes o acesso à vida que desejam viver. 

                                                          
26 O capital social de uma cooperativa é formado pelo conjunto das quotas partes que são a propriedade 
individual (privada) de cada cooperado. Apesar das cooperativas não serem privadas, as quotas parte são, pois 
não podem ser comercializadas a terceiros, mas apenas aos cooperados. (www.unisol.org.br, acesso em 
21.02.09)

27 Durante o período de nossa visita de campo tivemos a oportunidade de participar de uma pré assembléia em 
que um dos pontos da pauta era a questão da inadimplência. Como era uma pré-assembléia, sem caráter 
deliberativo, a discussão foi mais informativa ficando para ser aprofundada na assembléia geral de sócios.



Dentre estas liberdades ganham destaque:

 As liberdades políticas que no caso de um empreendimento econômico 

solidário traduz-se no exercício das capacidades participativas mediante a 

auto-gestão que pressupõe o envolvimento dos sócios nos processos de 

decisão internos; 

 As facilidades econômicas que facilitam o acesso ao consumo, a produção 

e/ou a troca. Na economia solidária, especialmente no cooperativismo de 

crédito isso ocorre por meio da disponibilidade do crédito; 

 As oportunidades sociais que podem ser disponibilizadas pela educação. A proposta da 

economia solidária envolve processos educativos e formativos;  

 As garantias de transparência nas transações financeiras. Na economia solidária o exercício 

da autogestão, em tese garante transparência aos processos, e;

 A segurança protetora, que na prática é uma rede de segurança social, capaz de assegurar 

proteção aos indivíduos quando estes, independente do motivo, se encontrar em situação de 

privação ou de vulnerabilidade. É o que se propõe a economia solidária.   

O processo de criação da ECOSOL Pajeú evidencia a capacidade da CUT 

em impulsionar a condição de agente livre tendo em vista que desde o início, a 

ADS/CUT atribuiu a responsabilidade pela efetivação da proposta aos sindicatos e 

posteriormente aos próprios cooperados, mediante o exercício da auto-gestão, onde 

todos devem se empenhar na busca pela resolução dos problemas.

Segundo a perspectiva do desenvolvimento como liberdade a condição de 

agente livre, só se confirma se houver disponibilidade das liberdades que garantam 

aos indivíduos levarem o tipo de vida que consideram importantes. Ao acessar estas 

liberdades os indivíduos têm a sua auto-estima elevada, o que favorece o seu 

envolvimento. Claro que o “tipo de vida que considerem importante” está relacionado 

com a construção sócio histórica de padrões de acesso a bens materiais e 

simbólicos de uma sociedade.

No próximo capítulo analisaremos a partir da fala dos atores que 

compõem a ECOSOL Pajeú, em que medida a Cooperativa se efetiva enquanto 

instrumento capaz de impulsionar a expansão das liberdades na vida dos 

cooperados, e favorecer a sua capacidade em se afirmar enquanto agente livre, 



responsáveis pela construção de seus próprios processos de desenvolvimento 

mesmo que se pode discutir a escala em que isso ocorre. 

Ou seja, a efetividade do projeto da Cooperativa não pode ser avaliada a 

partir de padrões idealizados de acesso ao consumo de bens materiais e simbólicos. 

O que significa que devemos avaliar sua efetividade – o mesmo ocorre em relação 

às políticas públicas de forma geral – tendo como referencia a situação anterior e 

posterior do acesso ao crédito, bens e serviços pelos associados.  Para isto, a 

avaliação dos cooperados são os parâmetros para essa avaliação. 



A ECOSOL Pajeú Vista Por Dentro: uma avaliação da sua 

efetividade na percepção dos seus participantes 

No capitulo dois conferimos visibilidade a ADS como expressão da materialização da 

proposta da CUT em intervir em economia solidária. Descrevemos o percurso que nos foi narrado 

pelos próprios cooperados e dirigentes sindicais que através dos seus depoimentos nos revelaram a 

trajetória de sensibilização e mobilização que culminou com a fundação da ECOSOL Pajeú. 

Destacamos ainda no segundo capítulo a dinâmica da região do Vale do Pajeú onde se 

inscreve a experiência avaliada e chamamos a atenção para alguns elementos que na visão dos 

dirigentes sindicais e dos próprios cooperados, pontuam a atuação sindical dos municípios de Tabira, 

São José do Egito e Afogados da Ingazeira, palcos da atuação da ECOSOL Pajeú. 

No segundo capítulo conferimos ainda evidência ao elemento da confiança como o móvel 

que possibilitou a fundação da Cooperativa num contexto de desconfiança em processos 

cooperativos. 

A partir da fala dos atores que compõe a ECOSOL Pajeú, faremos neste capítulo uma 

avaliação da efetividade da Cooperativa na vida dos cooperados, e em que medida a efetividade dos 

objetivos da Cooperativa concretizou efetivações que sugerem a expansão das liberdades que eles 

consideram importantes para levar a vida que desejam.

De acordo com o quadro teórico esboçado no primeiro capítulo (Sen; 2000), ao dispor 

das liberdades que julgam indispensáveis para viver da forma que desejam, os indivíduos se sentem 

motivados para cuidar de si mesmos e para influenciar o mundo, contribuindo dessa forma, para o 

aumento da eficácia social, portanto, para a efetividade dos processos de desenvolvimento.

Porém, Amartya Sen (2000) nos lembra que a efetividade do desenvolvimento depende 

da livre condição de agente, condição esta que se relaciona ao fato de que se lhes forem 

disponibilizadas as oportunidades sociais adequadas os indivíduos são capazes de se auto-

construírem e assumirem de forma solidária a condução pelos seus próprios processos de 

desenvolvimento.

Assim, quanto maior a capacidade do desenvolvimento disponibilizar as oportunidades 

adequadas para que os indivíduos assumam a condição de livre agente, maior a probabilidade do 

desenvolvimento promover efetivações na vida dos indivíduos  mediante as oportunidades que ele 

mesmo disponibilizou e que mobilizou os indivíduos a assumirem a condição de agente. 

Esta condição é o que Sen (2000) classifica de razão da eficácia e corresponde ao papel 

instrumental da liberdade nos processos de desenvolvimento, constituindo-se no seu principal meio. 

A sua importância reside em que, diferentes tipos de liberdades estão inter-relacionados 

influenciando positivamente o desenvolvimento.

Nesta abordagem o desenvolvimento é avaliado mediante a sua capacidade em eliminar 

privações, ampliar a qualidade de vida e promover efetivações na vida das pessoas mediante a 

expansão das liberdades que as pessoas acham importante disporem. 



É ancorada na perspectiva do desenvolvimento como liberdade que avaliaremos a partir 

da fala dos cooperados, dirigentes sindicais e diretores da ECOSOL Pajeú, em que medida a 

Cooperativa revela capacidade em provocar efetivações na vida de seus sócios, eliminando privações 

e expandindo as liberdades, favorecendo dessa forma a condição de livre agente dos seus 

cooperados.  

3.1 Na Percepção dos Cooperados da ECOSOL Pajeú

As diversas formas de exclusão social são sempre variedades de privação de liberdades, esta 

se materializa sob os mais diversos aspectos e matizes e apesar de fortemente atravessada pela 

condição econômica, não fica a esta circunscrita. 

O que se revela enquanto privação para uma pessoa pode não ser sentida ou percebida da 

mesma forma por outra, porque aquilo que se configura enquanto privação está fortemente enraizado 

numa base específica de pertencimento. Daí que enquanto uns tem privação relacionada à 

segurança alimentar, outros têm privação relacionada à cultura, por exemplo.

Entretanto, as privações não se materializam de forma tão distintiva umas das outras, tendo 

em vista que a privação de uma liberdade pode desencadear outros tipos de privações, da mesma 

forma que a eliminação de uma privação pode promover de forma não intencional a eliminação de 

outras privações.  

Embora a privação no sentido da falta seja elemento fundante do cotidiano da vida em 

qualquer base de pertencimento (Montenegro, 2000), não equivale dizer que se manifesta de igual 

forma em todos os contextos, se considerarmos as especificidades de cada realidade aliada à 

trajetória individual e coletiva de cada um. 

Pelas mesmas razões, a eliminação das privações por meio da disponibilidade de 

oportunidades sociais e da expansão das liberdades, embora manifeste efetivações semelhantes na 

vida das pessoas, também promove resultados peculiares na vida de cada uma delas.

Mesmo se considerarmos as efetivações semelhantes promovidas pela eliminação da 

privação de alguma liberdade na vida de um grupo de pessoas com trajetórias de vida marcadas 

pelas mesmas privações, não equivale afirmar que estes resultados se expressam da mesma forma 

na vida de cada uma delas, porquanto a forma que cada pessoa se apropria destas efetivações, 

também se relaciona com a sua trajetória de vida coletiva, mas especialmente particular.

É o que se verifica na ECOSOL Pajeú. Em alguns aspectos, as efetivações que a 

Cooperativa promove na vida dos seus cooperados se materializam de forma semelhante na vida de 

todos eles, noutros aspectos, estas efetivações se materializam de forma bem individual na vida de 

cada um deles.    

Estimulados a falar das mudanças que ocorreram em suas vidas após a adesão ao 

projeto de economia solidária da CUT no vale do Pajeú, os cooperados inicialmente relacionam o 

acesso ao crédito como uma das principais mudanças:  



“Antes da ECOSOL eu vivia correndo atrás de agiota. Sofria muito 
para pagar, até para me associar à cooperativa tive dificuldade 
porque não tinha dinheiro da cota parte. Depois que me associei foi 
um alívio, como o juro é bem mais baixo do que com o particular 28, 
tive mais facilidade pra pagar” (membro do grupo de foco).

Em quase todos os depoimentos, o acesso ao crédito é um dos principais elementos 

destacado como elemento importante para demarcar um antes e um depois na vida dos associados. 

Outro participante do grupo focal destaca que:

“Pra mim, a grande mudança que a cooperativa trouxe pra minha 
vida é que hoje eu não pego mais dinheiro com agiota. Quando a 
gente pega dinheiro com um agiota, paga até 10% de juros ao mês 
e tem que pagar rápido, porque é juro sob juro. Na cooperativa o 
juro é bem mais baixo e você tem de um a dois anos para pagar e 
isso já é muita vantagem” (membro do grupo de foco)

O empréstimo tomado sob a forma da agiotagem29 indica uma situação de vulnerabilidade 

econômica extrema que leva os indivíduos a recorrer a este tipo de transação financeira como o 

último recurso para sanar suas privações.

A prática da agiotagem no Brasil é considerada uma contravenção, o que coloca as pessoas 

que recorrem a este tipo de transação financeira numa posição de desconforto na medida em que ao 

recorrer à agiotagem as pessoas correm o risco de no mínimo ser responsabilizadas como cúmplices 

de uma transação econômica ilegal. Fato este que pode lhe render inclusive problemas com a justiça. 

Além disso, ao explicitar uma situação de extrema vulnerabilidade econômica, a recorrência a 

agiotagem pode ser considerada como a incapacidade das pessoas em organizar a sua vida 

financeira. Ser caracterizado como alguém incapaz de organizar suas próprias finanças pode 

ocasionar um sentimento de nulidade capaz de provocar um déficit na auto-estima das pessoas, 

reservando-as a uma situação de dificuldade no tocante a capacidade de tomar iniciativa e de tomar 

decisões. 

Portanto, ao disponibilizar o crédito a ECOSOL Pajeú está promovendo uma importante 

efetivação na vida dos seus sócios, porquanto está favorecendo a ruptura de um círculo vicioso e 

ilegal que é a prática da agiotagem.

A referência ao crédito e como este possibilitou o acesso a bens materiais também é 

recorrente na fala dos entrevistados, “com o crédito da cooperativa realizei o sonho da minha vida, 

comprei dois ha de terra e reformei a casa”, ou ainda, “a gente fica mais contente sabendo que pode 

                                                          
28 Particular na linguagem dos sócios é o agiota.
29 “Especulação financeira sobre fundos, câmbios ou mercadorias com o fim de obter lucros exagerados” (Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa).  



acessar um dinheiro para fazer as coisas que a gente quer. Poder ter as coisas que a gente quer em 

casa, poder comprar roupa, melhorar a vida” (membro do grupo de foco).

O crédito disponibilizado pela Cooperativa possibilita que os associados utilizem os recursos 

para obter os mais diversos bens e serviços. Trata-se de uma utilização individualizada na qual o 

associado decide como utilizar a partir de seus interesses. Enquanto no depoimento acima o 

participante do grupo focal destaca a compra de utensílios domésticos e vestimenta, outro associado 

destaca o investimento que realizou na melhoria habitacional, a qual segundo seu depoimento 

implicava na resolução de um antigo problema de saúde relacionado às condições de moradia: 

“Eu tinha um problema alérgico e por causa disso eu tinha que 
mudar o forro da casa para PVC, eu nunca teria dinheiro para fazer 
isso se não fosse a ecosol. E eu mudei o forro, botei PVC, então 
isso foi uma melhoria que teve na minha vida, uma melhoria de 
saúde” (membro do grupo de foco).

Ora, um indivíduo que tem um problema de saúde cuja cura depende da possibilidade de 

melhorar o seu espaço de moradia, este indivíduo ao acessar as condições que lhe permitam ter a 

saúde restabelecida, está ampliando a sua qualidade de vida. O que provavelmente repercutirá na 

elevação da sua auto-estima.    

Possuir uma casa, ampliar de forma qualitativa o espaço de moradia e dispor de dinheiro 

para aquisição de móveis e utensílios domésticos, são efetivações que não se expressam de forma 

tão visível, porquanto se referem muito mais a reprodução da esfera privada, mas isso não retira a 

sua importância, porque numa sociedade de mercado o acesso ao consumo denota uma mobilidade 

social, que a princípio se evidencia na aquisição de bens que as pessoas valorizam com o objetivo de 

tornar a vida melhor.  

A importância creditada ao consumo é compreensível se considerarmos que numa 

sociedade de mercado a impossibilidade de acessar os bens materiais e simbólicos disponíveis se 

configura enquanto uma privação de liberdades, porquanto imersos numa realidade em que o 

consumo se relaciona a qualidade de vida, não poder consumir denota uma suposta incapacidade 

dos indivíduos em acionar as condições que lhes favoreçam ampliar a sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, embora considerando que o desenvolvimento não prescinde unicamente 

do uso muito ampliado dos mercados, isso não exclui a relevância das facilidades econômicas, tendo 

em vista que estas têm um papel básico na vida das pessoas, que é o de contribuir para a eliminação 

de outras privações, inclusive simbólicas, como sugere o depoimento abaixo:

“A ECOSOL me ajudou a descobrir outro mundo que não conhecia. 
Até palavras que eu não conhecia aprendi. Conheci projetos, viajei 
pra outros estados, conheci novas pessoas. Tudo isso por causa da 
ECOSOL então a ECOSOL me trouxe muito conhecimento, abriu 
minha mente” (membro do grupo e foco).

Conhecer outro mundo, fazer descobertas, ampliar o conhecimento e a rede de relações 

sociais compõem os recursos simbólicos que as pessoas consideram importantes para a sua vida.



Tão importantes quanto os recursos financeiros os recursos simbólicos contribuem 

significativamente para elevar a auto-estima, e ampliar as possibilidades dos indivíduos acionarem 

outras liberdades e efetivá-las, expandi-las de forma a acionar novas efetivações. 

Outra efetivação que se percebe na fala dos cooperados diz respeito a ampliação das 

suas capacidades participativas, em grande medida favorecida pelo exercício da auto-gestão. 

Percebe-se pelos depoimentos, que a ECOSOL Pajeú tornou-se lugar privilegiado para o 

aprendizado da participação que se expressa na capacidade de falar, reivindicar, discutir e defender 

idéias:

“Eu era muito tímida, não sabia falar, tinha vergonha, mas quando 
entrei na ECOSOL e comecei a fazer parte primeiro do núcleo na 
minha comunidade e depois das reuniões na cooperativa, hoje não 
fico mais calada com nada que eu acho errado, falo mesmo na 
frente de quem for. Mas eu não era assim não, foi convivendo na 
ECOSOL que eu aprendi. Porque a cooperativa é o nosso banco, 
todos nós somos donos dela, então eu não posso ver uma coisa 
errada no meu banco que vai me prejudicar e prejudicar meus 
companheiros e ficar calada” (membro do grupo de foco). 

Neste depoimento destacam-se duas questões importantes: ao associar-se a 

Cooperativa a entrevistada destaca a ampliação de seu espaço de atuação social e como esta 

ampliação proporcionou uma postura ativa nos relacionamentos sociais. Também destaca a 

percepção de “ser dona” da Cooperativa e por isso sente-se responsável pelo desempenho do 

projeto. 

Esse aspecto, da ampliação do espaço social e da mudança na subjetividade, também é 

destacado por outra participante do grupo de foco, ao afirmar que:

“Passei a fazer parte das reuniões da associação da minha 
comunidade, antes até eu ia de vez em quando, mas não falava, 
não abria a boca, só quem falava eram os homens e nem era todos, 
agora eu falo e eles dizem assim: ta é sabida! E to mesmo, porque 
na cooperativa ou a gente aprende ou nada vai pra frente” (membro 
do grupo de foco).

A mudança na forma de atuar no espaço público é enfatizada 

especialmente pelas mulheres. A condição de associada possibilitou um 

aprendizado social que antes não existia. Outra participante afirma que: “Participar 

da ECOSOL mudou a minha vida. Antes eu não falava em público, sempre tive 

vergonha de falar na frente das pessoas, eu era uma pessoa muito sem 

esclarecimento das coisas” (membro do grupo de foco).  

Esta ruptura que se traduz na capacidade de falar, reivindicar, discutir e defender idéias 

se reverte no reconhecimento dos indivíduos quanto a sua capacidade de escolha, de decisão, o que 

lhes favorece a condição de livre agente.  



A possibilidade de poder decidir foi elemento determinante para uma prática de ruptura 

com o medo de se expor, de falar publicamente, porque a tomada de decisão em espaços coletivos 

implica na exposição de pontos de vista e na negociação de interesses. Aspectos que prescindem da 

fala. 

A capacidade de falar sinaliza a possibilidade de mudanças na vida destas pessoas haja 

vista que vencer a timidez e romper o medo de se expressar em público evidencia uma abertura para 

a interação com outras pessoas e também para com outros processos, o que amplia as 

possibilidades dos indivíduos em acionar outras liberdades disponibilizadas, como as liberdades 

políticas que lhes proporcionam a possibilidade de participar dos espaços públicos, a exemplo dos 

conselhos de políticas públicas, “hoje eu não tenho mais vergonha de falar nos conselhos, me 

exponho, aprendi a me expressar, dialogar, dizer o que penso”(membro do grupo de foco).

Esta fala confirma a perspectiva apresentada por Sen (2000) de que a expansão das 

liberdades contribui para motivar as pessoas a se envolverem em processos coletivos que 

almejam ampliar as condições de vida, como é o caso dos conselhos de políticas públicas.

Os conselhos se propõem a formular e monitorar as políticas públicas sociais 

destinadas a eliminar as privações que impedem as pessoas de levar o tipo de vida que 

consideram importante. Ocorre que a possibilidade destas políticas atingirem o que se propõem e 

promover efetivações na vida das pessoas depende, dentre outros aspectos, da capacidade dos 

conselheiros em se fazer ouvir, portanto de saber falar. 

Quanto maior a capacidade dos conselheiros em se expressar, maior as chances 

deles contribuírem com o processo de formulação e monitoramento das políticas públicas, o que 

em tese pode se reverter no aprofundamento qualitativo da política em questão.

O que confirma a tese de Sen (2000), para quem as liberdades dos indivíduos, 

sobretudo, as liberdades políticas ao se materializarem através de uma atuação concreta no espaço 

público, tanto podem potencializar a política pública, no sentido de torná-la mais próxima dos seus 

objetivos, portanto, de qualificá-la, quanto a política pública pode potencializar a expansão da 

capacidade dos indivíduos agirem nos espaços públicos, uma vez que, estes espaços ao 

democratizarem as decisões em relação a questões que estão diretamente relacionadas a ampliação 

da qualidade de vida estão oportunizando a aquisição de novos conhecimentos, que podem também 

contribuir para que as pessoas expandam a sua participação para outros espaços relacionados a 

promoção da qualidade de vida. 

Pelas falas dos cooperados percebemos ainda que a ECOSOL Pajeú provocou de forma 

não intencional algumas efetivações na vida dos seus cooperados. Quando nos referimos a não 

intencionalidade das efetivações significa dizer que a ECOSOL Pajeú para além dos resultados 

previstos nos seus objetivos, provocou outros resultados pelos quais ela não esperava. 



Uma destas efetivações se reflete ao fato de que ao disponibilizar as facilidades 

econômicas e impulsionar a expansão das capacidades, a ECOSOL Pajeú contribuiu para que as 

mulheres dessem início a um movimento de ressignificação do lugar que ocupam no espaço 

doméstico. Como avalia uma participante do grupo de foco: 

“Mudou a parceria em casa. O meu marido passou a me respeitar 
mais. O dinheiro ajuda pra isso, porque quando é só o homem que 
pega no dinheiro ele é quem manda, mas a mulher pegando 
também, o negócio fica mais equilibrado” (membro do grupo de 
foco).

A referência ao deslocamento do lugar da mulher no ambiente doméstico foi o elemento 

mais presente na fala das cooperadas e aparece sempre acompanhada de um discurso auto-

valorativo em que as mulheres se reconhecem como pessoas hoje respeitadas, pelo fato de poderem 

dispor de recursos financeiros para levarem o tipo de vida que desejam. 

No entanto, é prudente chamar a atenção para o fato de que se é certo que as facilidades 

econômicas favorecem a autonomia das mulheres, é certo também que o acesso a renda nem 

sempre é suficiente para que as mulheres consigam romper com o ciclo de dominação masculina, 

especialmente na existência de laços afetivos e familiares. 

Se por um lado não é possível relacionar imediatamente o acesso a renda a mudanças 

significativas na estrutura das relações de gênero e nos papéis sociais historicamente atribuídos as 

mulheres, por outro lado é possível relacionar a dificuldade das mulheres em romper com a situação 

de dominação em função da privação desta liberdade.    

Segundo Manuel Castells (1999:171), não obstante os avanços que se 

verificam no universo feminino no que diz respeito à conscientização das mulheres e 

a sua inserção no mercado de trabalho, ainda persistem situações de dominação e 

violência justamente “em virtude da ira masculina ante a perda do poder”.

O que leva este autor a afirmar que embora estes avanços sejam 

fundamentais não apenas para as mulheres, mas também para a humanidade, isso 

não significa dizer que estes avanços se configurem ou venham a se configurar 

“numa revolução de veludo”, tendo em vista que “a paisagem humana da liberação 

feminina está coalhada de cadáveres de vidas partidas” (Castells, 1999:171).     

O que nos faz lembrar Sen (2000), quando este afirma que nem todas as privações são 

determinadas ou unicamente determinadas pelo viés econômico, da mesma forma que nem todas as 

privações são eliminadas ou unicamente eliminadas por meio da disponibilidade e do acesso a renda, 

do que é ilustrativa a situação de mulheres chefes de famílias, portanto com acesso a renda, mas que 

ainda são vítimas de dominação e violência masculina praticadas pelos seus próprios companheiros. 

Entretanto isso não exclui a importância da renda individual, pois esta como também nos 

lembra Sen (2000), é um meio indispensável para expandir as liberdades que as pessoas desejam 



desfrutar. Considerando esta premissa, uma mulher com autonomia financeira, em tese dispõe de 

maiores condições para romper com a dominação a ela atribuída do que uma mulher que não acessa 

renda e que para isso depende do seu companheiro. 

As possibilidades de ampliação das capacidades participativas proporcionadas pela 

ECOSOL também aparece na fala das mulheres como algo importante, uma vez que elas percebem 

que a sua participação nos espaços públicos, amplia seus conhecimentos e favorece a aquisição de 

novos saberes e informações que antes não lhes era permitido acessar, pela sua condição de 

confinamento ao espaço doméstico. Nesse sentido uma cooperada afirma no grupo de foco que: 

“Lá em casa meu marido passou a me respeitar mais, antes eu só 
fazia dirigir fogão, hoje participo da cooperativa, do sindicato e do 
conselho de desenvolvimento rural sustentável. Quando eu chego 
em casa tenho assunto, novidades, é diferente de quando eu só 
dirigia fogão que só entendia de coisa de casa, de menino” (membro 
do grupo de foco). 

Em vários depoimentos as mulheres destacam o fato de que a participação na 

Cooperativa proporcionou uma ampliação de seu horizonte social e uma mudança em seu papel no 

grupo familiar. A condição de cooperada possibilitou uma efetivação importante em suas vidas ao 

possibilitar uma ressignificação de seu lugar social, especialmente na aquisição de um bem simbólico 

importante na sociedade ocidental contemporânea. Trata-se de possuir as habilidades necessárias 

para atuar em diversos espaços sociais e interagir com os diversos códigos discursivos destes 

espaços. Outra participante do grupo de foco destaca que:

“Eu era uma pessoa muito sem esclarecimento das coisas e foi por 
falta de esclarecimento que tive um filho sozinha aos 17 anos, mas 
por quê? Por que eu vivia isolada, não tinha conhecimento de nada, 
não tinha informação, depois que entrei na ECOSOL comecei a 
participar do sindicato e no sindicato passei a fazer parte do 
movimento de mulheres. Quando eu entrei no movimento de 
mulheres passei a ter mais informações sobre sexo, sexualidade. Se 
eu tivesse essas informações antes eu não teria tido um filho aos 
dezessete anos, hoje eu converso com meu filho, oriento sobre 
doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, digo pra 
ele ter cuidado, dou camisinha e tudo a ele” (membro do grupo de 
foco). 

As privações específicas do universo feminino decorrem tanto de privações materiais, 

quanto de privações simbólicas, estas mais difíceis de serem identificadas, e conseqüentemente 

mensuradas, porquanto dizem respeito à subjetividade de cada mulher, a sua trajetória de vida, e a 

menor ou maior capacidade das mulheres reelaborarem a sua situação de privações e revertê-la de 

forma positiva para suas vidas.

Contudo, é importante sublinhar que esta capacidade não está dada a priori, ela é 

construída mediante a disponibilidade de facilidades econômicas, liberdades como educação, e a 



disponibilidade de espaços públicos de socialização onde as mulheres possam ser estimuladas e 

encorajadas a reelaborar a condição de dominação a qual estão secularmente submetidas, uma vez 

que a participação das mulheres nestes espaços contribui para a conscientização e politização dos 

seus papéis sociais, mesmo na ausência de uma ideologia feminista articulada como é o caso da 

ECOSOL Pajeú (CASTELLS, 1999, p. 224).     

Nos depoimentos que se seguem identificamos que as facilidades econômicas e a 

ampliação das possibilidades de participação que se abriu para as mulheres com a sua adesão a 

ECOSOL, também contribuíram de forma não intencional para que estas mulheres ressignificassem a 

vivencia da afetividade em suas relações de conjugalidade, conforme revelam as falas a seguir. Uma 

cooperada afirma que sua participação no espaço público proporcionada pela Cooperativa: 

“Mudou a minha relação com o meu marido. Com o crédito comprei 
máquina de costura, passei a costurar ganhar meu dinheirinho, hoje 
me visto melhor, mais elegante, me apresento melhor, passo uma 
boa impressão. Melhorou muito a minha auto-estima e o meu marido 
notou, passou a dizer que eu tava mais bonita, que eu to bem e com 
isso melhorou minha relação com ele “(membro do grupo de foco).

Ou seja, mesmo que os objetivos da Cooperativa não contemplem mudanças nas 

relações de gênero, ao ascenderem à condição de membros da Cooperativa as mulheres tiveram 

uma efetivação não intencional em suas vidas. Enquanto os membros masculinos da Cooperativa 

destacam o acesso ao credito como o elemento mais importante para a melhoria da qualidade de 

vida viabilizada pela condição de associado, as mulheres destacam as mudanças subjetivas e o novo 

lugar nas relações sociais que passaram a ocupar. Estas mudanças dizem respeito tanto ao espaço 

público, como no espaço familiar. Outra participante do grupo de foco destaca que:

O que mudou mesmo é que agora a gente se sente mais valorizada 
até pelos maridos, eu tiro por mim meu casamento ficou muito 
melhor, sabe por quê? Porque eu me sinto mais solta, mais livre, 
mais bonita porque hoje eu participo da vida da cooperativa, das 
atividades do sindicato, do movimento de mulheres. Eu me sinto 
mais valorizada mais inteligente, melhorou minha auto-estima
(membro do grupo de foco). 

Embora o objetivo deste trabalho não seja discutir as efetivações de gênero na vida das 

mulheres a partir de sua adesão a ECOSOL, consideramos importante demonstrar de que forma a 

política de crédito promovida pela Cooperativa, portanto a garantia da liberdade econômica, fez 

emergir outras liberdades que se inter-ligam impulsionando a promoção de outras liberdades e o 

acesso a novas efetivações nem sempre previstas, como é o caso da ECOSOL Pajeú.

Além de possibilitar a eliminação de uma privação econômica, a ECOSOL também 

contribui para ampliar a auto-estima das pessoas que se sentem valorizadas por fazerem parte de um 

empreendimento que lhes abre a possibilidade de acessar outras liberdades que consideram 

importantes para sua vida, sejam estas materiais e/ou simbólicas. 



No próximo tópico identificaremos a partir da fala dos diretores da ECOSOL Pajeú, qual a 

percepção que têm em relação à capacidade da ECOSOL em eliminar as privações e expandir as 

liberdades que eles julgam ser importante para a vida dos cooperados.    

3.2 Na Percepção dos Diretores da ECOSOL Pajeú

No tópico anterior avaliamos as efetivações decorrentes da expansão das liberdades 

promovidas pela ECOSOL Pajeú na vida dos cooperados a partir da fala dos próprios cooperados. 

Neste tópico avaliaremos estas efetivações na perspectiva dos diretores da ECOSOL Pajeú, tendo 

em vista que o lugar que estes atores ocupam são diferentes, o que a priori pode sugerir o 

aprofundamento da avaliação sobre a experiência aqui em análise.

De forma semelhante à fala dos cooperados, a fala dos diretores da ECOSOL Pajeú ao 

falar da efetividade da Cooperativa na vida dos seus sócios refere-se ao acesso ao crédito como a 

efetivação mais importante, segundo podemos constatar através do depoimento de Carlos Veras

(entrevista a autora em 04.02.09), membro do conselho administrativo da ECOSOL, para quem, “a 

grande mudança foi o acesso ao crédito”, porém o depoimento revela um elemento ausente na fala 

dos cooperados. 

Ao destacar que a grande mudança foi o acesso ao crédito, Carlos Veras (entrevista a 

autora em 04.02.09), acentua logo em seguida: “mas a mudança mesmo é a orientação no crédito”.   

Quando faz referencia a orientação do crédito isso significa que ao acessar o crédito para 

a produção, o cooperado recebe informações de como aplicar os recursos para ampliar a sua

produção, passando inclusive a contar com assistência técnica que no campo orienta a atividade 

produtiva, o que segundo ainda o mesmo depoimento, se “reverte no aumento da produção, na 

ampliação da renda e conseqüentemente na qualidade de vida”.

Nesta mesma direção aponta Cláudia, presidente da ECOSOL Pajeú, “a grande 

mudança é que hoje os trabalhadores têm compreensão do que é o crédito, pra quê serve, como 

deve ser aplicado para que dê retorno e não deixe os cooperados endividados” (entrevista a autora 

em 04.02.09).

Ter aprendido a “transformar o empréstimo em negócio”, como revela Socorro, diretora 

administrativa da ECOSOL Pajeú (entrevista a autora em 05.02.09)), parece ter sido, na percepção 

dos diretores da ECOSOL a grande mudança que ocorreu na vida dos cooperados.

Quando se trata de pequenos agricultores familiares um dos grandes entraves 

verificados no tocante a produção, é a suposta inabilidade dos agricultores em organizar a 

produção para comercialização, portanto, de transformar a sua atividade produtiva em negócio. 

Porém, esta suposta inabilidade não se trata de uma característica inata destes trabalhadores, 

mas decorre de algumas variáveis que marcam a trajetória dos agricultores familiares no Brasil. 



Segundo Tânia Barcelar (1998), historicamente a estrutura fundiária brasileira esteve 

caracterizada pela presença da grande propriedade e pelas vantagens e benefícios que a ela 

foram concedidas pela via estatal, estas vantagens eram sempre justificadas pela idéia de que era 

a grande propriedade o agente maior do progresso. Esta justificativa acabou por negar a 

importância e a viabilidade da agricultura familiar ao longo dos anos enquanto agente importante 

para o desenvolvimento. 

A ausência de reconhecimento da agricultura familiar para o desenvolvimento acabou 

relegando os agricultores familiares a uma condição de nulidade que se verifica, dentre outros 

aspectos, na sua dificuldade em lidar com a própria produção, ou seja, com o seu próprio trabalho, 

uma vez que a produção da agricultura familiar era vista apenas como subsistência, sendo o 

pequeno excedente comercializado em pequenas escalas dentro do próprio limite da comunidade 

ou no máximo do município, na perspectiva de garantir o acesso a bens de primeiras 

necessidades não produzidos pelas suas atividades produtivas.   

Ora, se a atividade dos agricultores familiares era considerada de subsistência, isso 

significa dizer que ela não carecia se organizar em bases produtivas para o mercado. Dessa 

forma, os agricultores familiares também não precisavam ser orientados para acionar os 

dispositivos mercadológicos que lhes possibilitassem a inserção no mercado de forma competitiva.     

Porém, a partir dos anos 1990 este quadro vem passando por significativas alterações 

em que se verifica por parte do Estado brasileiro o reconhecimento deste setor como importante para 

a promoção do desenvolvimento. Neste sentido percebe-se a disponibilidade de políticas e 

programas públicos que objetivam favorecer os processos de organização da produção para 

comercialização em escalas cada vez maiores possibilitando aos agricultores familiares a inserção da 

sua produção no mercado. 

Ocorre que a inserção da agricultura familiar no mercado depende sobremaneira da 

capacidade dos agricultores familiares em planejar a organização da produção. Condição antes 

nunca exigida. O que faz com que os trabalhadores da agricultura familiar careçam de orientação no 

sentido de organizar a sua produção para que esta atenda as exigências de mercado.  

A organização da produção envolve diversos momentos e aspectos ainda não totalmente 

assimilados pelos trabalhadores, dentre estes aspectos destaca-se a importância de um aprendizado 

que possibilite os trabalhadores acessarem o crédito de forma planejada e racional, sob pena do 

crédito vir a ser um problema a mais na vida dos trabalhadores colocando-os numa situação de 

endividamento. 

Ao orientar a utilização do crédito e disponibilizar assistência técnica aos cooperados 

com vistas a agregar qualidade e valor à produção, a ECOSOL Pajeú está promovendo uma 



importante efetivação na vida dos cooperados que pode vir a se traduzir na ampliação da qualidade 

de vida, mediante a renda obtida através da atividade produtiva que lhe permitirá acessar as 

liberdades que estes trabalhadores e suas famílias têm como importantes para a sua vida. 

A fala dos diretores da ECOSOL Pajeú ao enfatizar a orientação do crédito para a 

produção, enquanto este elemento é ausente na fala dos próprios cooperados, denota que enquanto 

para os cooperados a grande efetivação se traduz no acesso ao crédito propriamente dito, para os 

diretores a grande efetivação da ECOSOL Pajeú na vida dos cooperados está no crédito orientado. 

Não desconsiderando a importância da orientação do crédito para a vida produtiva dos 

cooperados, é provável que a ênfase a este aspecto conferida pelos diretores da ECOSOL Pajeú seja 

uma forma destes, chamar a atenção para aquilo que vem desenvolvendo junto aos cooperados, o 

que lhes confere reconhecimento e legitimidade profissional.  

O fato de chamarmos a atenção para esta possibilidade é uma forma de demonstrarmos 

que as pessoas quando falam, ainda que se refiram ao mesmo assunto e a fala destaque elementos 

semelhantes, sempre é possível identificar diferenças de percepção que decorrem dos lugares 

sociais que as pessoas ocupam.

Uma efetivação bastante apontada pelos cooperados e ausente na fala dos diretores da 

ECOSOL Pajeú, se refere ao fato de que as facilidades econômicas disponibilizadas pela Cooperativa 

contribuíram para que os cooperados deixassem de depender da prática da agiotagem. 

A ausência deste elemento na fala dos diretores pode ser entendida como um 

desconhecimento por parte destes, da real situação que caracterizava a vida econômica dos 

cooperados antes da ECOSOL Pajeú, o que é compreensível se considerarmos que acionar recursos 

através da agiotagem não é uma condição da qual as pessoas se orgulham, pelo contrário, ao sugerir 

a incapacidade individual das pessoas, a prática da agiotagem, via de regra se operacionaliza em 

surdina.  

Entretanto, ainda que não haja referencia direta a autonomia dos cooperados em relação 

à prática da agiotagem, há referencia ao fato de que o crédito disponibilizado pela ECOSOL Pajeú 

também contribuiu para que os cooperados saldassem dívidas contraídas junto a bancos oficias 

como revela o depoimento de Cláudia, “quando a ECOSOL foi fundada muitos sócios estavam 

inadimplentes com os bancos oficias e muitos cooperados pegaram o primeiro crédito para saldar 

essas dívidas com os bancos” (entrevista a autora em 04.02.09).

Independente da fonte de endividamento o fato que merece destaque é que a ECOSOL 

Pajeú ao disponibilizar o acesso ao crédito, está impulsionando a emergência de outras liberdades 

antes inalcançadas pelos cooperados em função das suas privações econômicas. 

Ora, na medida em que a Cooperativa possibilita aos seus sócios saírem da condição de 

inadimplentes está abrindo para estes a possibilidade de acessarem outras liberdades que estes 

julgam indispensáveis para a sua vida, tendo em vista que a situação de inadimplência os 

impossibilita acessar bens disponíveis no mercado que só podem ser acessados depois de verificada 

a sua condição de endividamento, portanto, de pagamento. 

Neste caso uma pessoa que apresente histórico de inadimplência tem a sua capacidade 

de consumo reduzida, pois os estabelecimentos comerciais e bancários só disponibilizam os seus 



serviços ante a garantia de retorno. Se em “condições normais” já é difícil para os trabalhadores 

rurais acessarem estes serviços, uma vez que estes trabalhadores não possuem renda declarada, 

quanto mais difícil será numa situação em que figuram como inadimplentes no mercado.

Portanto, favorecer a reversibilidade desta condição é promover novas efetivações na 

vida das pessoas que podem se expressar, dentre outros aspectos, na sua capacidade em consumir 

aquilo que desejam para melhorar a sua condição de vida, ou seja, é favorecer a ampliação da sua 

capacidade de consumo, condição importante para que as pessoas sintam-se incluídas, tendo em 

vista que numa sociedade de mercado, a medida da inclusão social varia de acordo com a 

capacidade que as pessoas demonstram em consumir e adquirir bens materiais e simbólicos.

Neste sentido, a ECOSOL Pajeú tem ampliado o leque de oportunidades como revela 

Carlos Veras, “tem gente que através do crédito pessoal comprou casa própria” (entrevista a autora 

em 04.02.09).

Na realidade da agricultura familiar, sobretudo no nordeste, é comum a chamada 

“moradia de favor”, onde o agricultor e sua família mora ou trabalha em terras cedidas e em troca 

entrega parte de sua produção como pagamento para o verdadeiro proprietário.

Esta condição provoca um quadro de incertezas em relação ao futuro destas pessoas. 

Esta atmosfera de incertezas pode ser minimizada com o acesso a casa própria, tendo em vista que 

ao adquirir a casa própria, as pessoas passam a se sentir mais seguras em relação ao seu futuro e o 

da sua família (Denes Vieira: 2008).

Neste caso, a efetivação econômica promovida pela ECOSOL Pajeú na vida dos seus 

cooperados pode resultar no acesso a outras efetivações não previstas e difíceis de serem 

identificadas, porquanto se referem à subjetividade das pessoas e diz respeito a sentimentos de 

confiança e segurança importantes para os processos de desenvolvimento.

Uma pessoa confiante e segura quanto ao seu futuro e de sua família apresenta maiores 

condições de ser impulsionada a assumir a condição de livre agente, se envolvendo em espaços 

públicos onde se dá a definição de condições promotoras da qualidade de vida não apenas para ela 

própria como para um coletivo mais amplo.     

A expansão das capacidades participativas dos cooperados é também ressaltada pelos 

diretores da ECOSOL Pajeú, ao afirmarem em seus depoimentos que:

“Hoje vários cooperados fazem parte dos conselhos, sobretudo, os 
de desenvolvimento rural sustentável, mas não é só isso, o mais 
importante que eu percebo é que a intervenção dos cooperados no 
âmbito dos conselhos gestores de políticas públicas está mais 
qualificada. Porque fazer parte dos conselhos qualquer um pode 
fazer, agora ter uma participação qualificada não é qualquer um.  
Além do mais, eu também vejo que ampliou a participação por mais 
dois motivos, um é que nas últimas eleições municipais vários 
sócios da cooperativa foram candidatos tanto ao legislativo quanto 
ao executivo municipal, dois, aumentou o número de sindicalizados”. 
(Carlos Veras entrevista a autora em 04.02.09). 



Neste depoimento observa-se um dado importante para a avaliação do significado que a 

Cooperativa terminou adquirindo no cenário político local. O aprendizado social na Cooperativa 

possibilitou aos trabalhadores rurais atuar na agenda pública local e disputar espaços de poder. 

Segundo avaliação de Cláudia Rejane a condição de cooperado exigiu um aprendizado social que 

terminou possibilitando uma maior intervenção dos cooperados em outros espaços políticos sociais. 

Para esta diretora:

“A gente percebe que eles se tornaram mais participativos. Eu 
acredito que os núcleos comunitários ajudaram muito pra isso. 
Porque é nos núcleos que eles resolvem as questões referentes à 
Cooperativa, então isso exige deles uma maior participação, porque 
para resolver, discutir, propor, tem que participar” (entrevista a 
autora em 04.02.09).    

Percebe-se a partir destes depoimentos uma aproximação entre a percepção dos 

diretores da ECOSOL Pajeú e dos cooperados no tocante a expansão da participação destes. O 

que em tese amplia a possibilidade de confirmação da informação especialmente porque a mesma 

informação é repassada por atores que ocupam lugares diferentes na Cooperativa. 

Tanto na fala dos cooperados quanto na fala dos diretores da ECOSOL Pajeú, os 

núcleos comunitários são apontados como espaços importantes para o exercício da participação. 

O que é pertinente considerar uma vez que os núcleos estão mais próximos dos cooperados, o 

que em tese, facilita a participação se considerarmos dois aspectos.

O primeiro é que num espaço de participação conformado por pessoas ligadas por 

laços de vizinhança, pressupõe-se que estas pessoas se conhecem, o que pode facilitar para que 

se sintam mais a vontade para expressar suas idéias. Segundo, os processos de participação 

implicam também em custos materiais e simbólicos para aquelas pessoas que se dispõe a 

participar. 

Ora, quanto mais distantes geograficamente os espaços de participação estiverem 

das pessoas, mais dificuldades elas terão em participar uma vez que ao precisarem se deslocar 

significa que terão custos financeiros, o que nem sempre é possível.

No caso da ECOSOL Pajeú, em que o público participante é composto por 

trabalhadores rurais, o deslocamento até a sede da cooperativa além de envolver recursos para 

custear passagens, implica ainda em um dia de trabalho a menos, porque ao se ausentar do 



trabalho os cooperados deixam de produzir, o que pode também ser considerado um custo para 

eles.

Considerando-se estes aspectos a participação dos cooperados pode de fato ser 

favorecida pela existência dos núcleos comunitários. 

No entanto, considerando-se também que os espaços de participação envolvem 

situações de conflitos, uma vez que abrigam idéias e pontos de vista diferenciados entre os 

participantes, convém chamar a atenção para um aspecto apontado por Abramovay (2001).

Para este autor, não obstante os laços de proximidade favorecer processos que 

exigem cooperação, estes laços podem também dificultar a tomada de decisão e a resolução de 

problemas em espaços públicos, uma vez que os participantes estão ligados por laços que 

pressupõe relação de amizade.

A existência de laços de amizade pode inibir os indivíduos a expressar suas idéias, 

especialmente quando estas são contrárias as dos demais. Nestes casos, o silêncio ou a omissão 

diante de determinadas situações pode ser compreendido como uma forma dos indivíduos não se 

indispor com as pessoas que lhes são próximas, e que via de regra em pequenas comunidades, 

conformam uma teia de relações as quais muitas vezes os indivíduos recorrem em momentos de 

necessidade. 

No entanto, é importante também ponderar que nem sempre este comportamento 

decorre de um cálculo racional em que as pessoas avaliam que ao se posicionar pró ou contra a 

alguém que lhe é próximo, vai resultar num esgaçamento desta teia. Algumas vezes este 

comportamento é mediado por um sentimento de afeto que decorre dos laços sociais que as une, 

como sugere Abramovay:   

Participar de reuniões públicas representa um custo para os 
indivíduos, um investimento de tempo que só será realizado se eles 
tiverem uma expectativa verossímil de retorno: não necessariamente 
de um retorno imediato em dinheiro, mas de uma compensação no 
próprio reforço dos laços sociais, na ampliação da capacidade de 
contar com a ajuda, com as idéias e a colaboração dos outros 
(2001, p. 07).



Concordamos que os laços de proximidade tanto podem contribuir para impulsionar 

processos participativos que demandam cooperação, quanto podem dificultar estes processos 

pelos motivos já citados. A preponderância de um ou outro aspecto depende sobremaneira do 

nível de maturidade política das pessoas que lhes possibilite fazer distinções entre aquilo que se 

refere à esfera privada e a esfera pública.

Ocorre que aquilo que chamamos de maturidade política não está dada a priori, o que 

supõe a sua construção, especialmente se considerarmos que no Brasil, especialmente no 

nordeste, há um déficit de participação em função dos longos anos de autoritarismo em que se 

destaca a privação das liberdades políticas.

Na ausência destas liberdades os indivíduos não foram socializados para atuar nos 

espaços públicos. Considerando, pois, que a história da democracia no Brasil é ainda muito 

recente, a aquisição de uma maturidade política que molde positivamente a intervenção dos 

indivíduos nos espaços públicos requer ainda um longo aprendizado que será tanto mais 

acelerado quanto mais estiverem disponíveis as oportunidades políticas, das quais os núcleos 

comunitários da ECOSOL Pajeú é um exemplo.        

  Um elemento ainda referente à ampliação das capacidades participativas dos sócios 

apontado por um diretor da Cooperativa, mas que não se verifica na fala dos cooperados é o fato 

destes terem concorrido a cargos eletivos na grande política.

É possível que a ausência deste elemento na fala dos cooperados se dê em função de 

que estes não associam essa condição como algo importante em sua vida pelo fato de que os 

processos eleitorais desta natureza, não se relacionam diretamente com a vida cotidiana dos 

cooperados. Enquanto que para o diretor, provavelmente pelo lugar que ocupa tanto na 

Cooperativa, quanto no movimento sindical este seja um elemento importante, visto que se 

relaciona com as atividades que desenvolve. 

Importa ainda destacar que os diretores da ECOSOL Pajeú, a exemplo dos 

cooperados, também apontam a elevação da auto-estima como uma importante efetivação

promovida pela Cooperativa na vida dos seus sócios. Claudia Rejane afirma que:  



“Eu percebo que os cooperados vêem a ECOSOL de forma 
diferenciada, eles se sentem donos, sempre passam na cooperativa 
para saber como estão as coisas, perguntam, dão sugestões, eles 
se reconhecem capazes de ter um empreendimento, um banco que 
é deles, e isso aumentou a auto-estima deles” (entrevista a autora 
em 04.02.09). 

Também em relação ao significado distinto que a experiência da Cooperativa tem para os 

cooperados e as cooperadas, uma diretora avalia que:

“As mulheres ganharam mais autonomia ao ter seu próprio dinheiro, 
além disso, aprenderam a lidar com dinheiro, a organizar as 
finanças, a acessar recursos porque hoje elas sabem como acessar 
recursos” (Socorro entrevista a autora em 05.02.09).   

A diferença está em que entre os cooperados a referência a elevação da auto-estima 

se verifica exclusivamente na fala das mulheres denotando deslocamentos nas relações de 

gênero, enquanto que entre os diretores, embora isso também se verifique, eles se referem ao 

elemento da auto-estima de forma mais ampla, como efetivação na vida dos cooperados de uma 

forma geral.

Até aqui evidenciamos a partir da fala dos cooperados e dos diretores da ECOSOL 

Pajeú de que forma estes percebem a importância da Cooperativa para a promoção de 

efetivações na vida dos seus sócios.

No próximo tópico evidenciaremos na perspectiva dos dirigentes sindicais em que 

medida os elementos apontados nos tópicos anteriores pelos cooperados e diretores da ECOSOL 

Pajeú convergem ou divergem da percepção dos sindicalistas. 

Consideramos importante atentar sobre a visão que os dirigentes sindicais têm em 

relação ao projeto, uma vez que a relação destes com os cooperados é anterior a fundação da 

ECOSOL Pajeú o que lhes possibilita identificar com mais nitidez as mudanças que ocorreram na 

vida dos cooperados após a sua adesão a Cooperativa. 



3.3 Na Percepção dos Dirigentes Sindicais 

Para os sindicalistas, a primeira grande mudança proporcionada pela ECOSOL Pajeú 

na vida dos seus sócios foi a facilidade no acesso ao crédito aliada a orientação na aplicação dos 

recursos. Ao reconhecer isto, Luiz Carlos, vice presidente do STR de São José do Egito, também 

aponta que esta é a grande diferença entre a Cooperativa e um banco oficial. Em avaliação 

destaca que:

“A cooperativa facilitou o acesso ao crédito de forma diferente, muito 
melhor do que o banco oficial, além dos juros serem mais baixos. A 
diferença é que o banco libera o crédito, mas não acompanha a 
aplicação, não orienta, não dá assistência técnica aos projetos que 
são financiados com o recurso que ele mesmo empresta. O banco 
não ta preocupado se o agricultor ta aplicando bem pra poder pagar 
não, mas a ECOSOL ela acompanha, ela orienta” (entrevista a 
autora em 03.02.09).  

   

A orientação ao crédito diminui os riscos de endividamento e conseqüentemente de 

inadimplência, tendo em vista que ao receber orientação para aplicação dos recursos os 

cooperados passam a ter maiores probabilidades de aplicá-lo corretamente e efetivá-lo mediante o 

incremento de sua produção tanto no que diz respeito à organização quanto à comercialização.

O incremento e a ampliação da capacidade produtiva dos cooperados podem 

contribuir para que estes acessem outras liberdades que também se reverterão em novas 

efetivações em sua vida, na medida em que a ampliação da capacidade produtiva pode se fazer 

sentir no aumento da renda dos cooperados possibilitando a estes acionar tanto do ponto de vista 

material quanto simbólico, as condições de consumo que julgam importantes para a sua vida.

Por outro lado, ao orientar o crédito, a ECOSOL Pajeú além de contribuir para a 

expansão das efetivações na vida dos cooperados, está também favorecendo a garantia do 

retorno deste dinheiro para a Cooperativa. O que é importante tendo em vista que a inadimplência 

em sistemas cooperativos decorrentes da associação de pequenos trabalhadores rurais como é o 



caso da ECOSOL Pajeú, compromete seriamente as atividades financeiras, pondo em risco a sua 

execução, uma vez que estas dependem em grande medida dos próprios cooperados e de sua 

movimentação financeira através da utilização dos serviços disponibilizados.

O fato de a cooperativa ter contribuído para livrar os cooperados da recorrência a 

agiotagem também é pontuada no depoimento de Djalma, presidente do STR do município de Tabira. 

Em seu depoimento destaca que:

“Eu acho que do ponto de vista da mudança o que mudou mesmo 
foi que muitos cooperados antes da ECOSOL viviam nas mãos dos 
agiotas que usurpam, depois da ECOSOL essa realidade mudou, a 
gente não ver mais os trabalhadores correndo atrás dos agiotas e 
nem ver os agiotas correndo atrás deles para cobrar” (entrevista a 
autora em 02.02.09)

Este depoimento revela uma situação de constrangimento vivenciada pelos cooperados 

quando na ausência do crédito disponibilizado pela Cooperativa.

Ao possibilitar a reversibilidade desta situação, a ECOSOL nas palavras de Aldeci,

tesoureiro do STR do município de Tabira, “está dando dignidade aos cooperados”, o que realmente 

faz sentido se considerarmos que uma pessoa endividada, com os credores lhe cercando 

publicamente para lhe cobrar dívida, é uma pessoa que pode inclusive ter a sua liberdade de ir e vir 

tolhida em função de que pode se sentir constrangida em circular nos espaços públicos ante a 

ameaça de ser abordada diante de outras pessoas, o que pode também comprometer a confiança 

que as pessoas lhes depositam. 

Quando motivado a falar da sua percepção em relação à expansão das capacidades 

participativas dos cooperados, José Pedro, secretário de finanças do STR do município de São José 

do Egito, afirma que:

“Tem alguns cooperados que nem vinham ao sindicato e hoje vem, 
contribuem com o sindicato. A ECOSOL ajudou na participação 
porque as pessoas foram acreditando, muita gente entrou sem 
acreditar e no processo se envolveu, passou a defender a 
cooperativa. Até pessoas que não participavam do sindicato hoje 
participam e valorizam o sindicato” (entrevista a autora em 
03.02.09).

Os depoimentos revelam elementos já apontados em momento anterior neste trabalho, 

confirmando aquilo que os diretores e os cooperados já sinalizaram em relação à expansão das 

capacidades participativas proporcionadas pela ECOSOL Pajeú.

A ruptura com o medo de se expressar em público também é observada pelos 

sindicalistas, conforme podemos constatar em seus depoimentos:



“Os que tinham medo ou vergonha de se expressar agora falam, eu 
penso, que é de forma espontânea que eles falam porque o dinheiro 
é deles desperta o interesse
O que eu vejo é que as pessoas mudaram a fala, mudou a 
intervenção no sindicato, gente que era muito tímida nunca falava 
nas reuniões, mas hoje fala porque o dia a dia na ECOSOL tem 
ajudado a mudar (Vylsomary entrevista a autora em 04.02.09).  

No mesmo sentido outro dirigente sindical diz que:  

“Eu vejo que eles deixaram de ser tímidos, aprenderam a falar. Eles 
criticam, dão propostas tanto na cooperativa como no sindicato. E o 
mais interessante que eu acho é que eles mesmos conquistam mais 
sócios para a cooperativa, defendendo a cooperativa para os outros”
(Lourdinha entrevista a autora em 03.02.09). 

Expandir as capacidades participativas não se restringe ao aumento da participação 

no sentido quantitativo, porque uma pessoa pode ser sócia de uma cooperativa ou de um sindicato 

e a sua participação ser resumida a presença nas reuniões e assembléias, sem que esta pessoa 

apresente condições de ter uma intervenção mais qualificada no sentido de contribuir para 

influenciar decisões. 

Em algumas situações o que dificulta a qualificação da intervenção reside exatamente 

na timidez em se expressar na frente de outras pessoas. Em situações como esta a ruptura da 

timidez traduz uma importante efetivação na vida desta pessoa tendo em vista que amplia as suas 

chances em se fazer ouvir, portanto de influenciar decisões.

Pelo que indicam os depoimentos a expansão das capacidades participativas dos 

cooperados da ECOSOL Pajeú tanto se evidencia na ampliação quantitativa da sua participação 

que se verifica no aumento do número de sindicalizados, no aumento do número de sócios na 

Cooperativa e também na participação dos sócios nos conselhos gestores de políticas públicas, 

quanto também se verifica no nível de intervenção dos cooperados nestes espaços, pelo menos é 

o que se constata na fala de Vilsomary “os cooperados que fazem parte dos conselhos contribuem 

para a tomada de decisões” (entrevista a autora em 04.02.09)

Outro aspecto ressaltado na fala de Vilsomary é que esta percebe que a expansão da 

participação dos cooperados se vislumbra também na aquisição da capacidade em tomar 



decisões, de ser pró-ativo no sentido de buscar novas alternativas que aprofunde e amplie as 

efetivações proporcionadas pela ECOSOL Pajeú, “a participação na cooperativa fez com que as 

pessoas participassem de outras coisas, outros projetos de outras organizações que desenvolvem 

ações para melhorar a vida das comunidades” (entrevista autora em 04.02.09).

Este depoimento traduz exatamente o pensamento de Sen (2000) quando este afirma 

que a disponibilidade de oportunidades sejam estas sociais, políticas ou econômicas que proporcione 

aos indivíduos acionar as condições que lhes permitam ampliar as suas condições de vida contribui 

para mobilização da sua auto-estima, o que aumenta as chances dos indivíduos se sentirem 

estimulados a cooperar com os processos de desenvolvimento. 

A formação de novas capacidades administrativas e de gestão também foi apontada 

como uma efetivação importante na vida dos cooperados. Em sua avaliação das mudanças 

proporcionadas na vida dos cooperados, Monica, diretora da secretaria de Juventude do STR de 

Tabira, diz que: 

O que eu vejo também é que eles aprenderam a entender de 
gestão, de administração de recursos, aprenderam a tomar decisão, 
e isso que eles aprenderam com a cooperativa eu vejo que eles 
levam pra outros lugares, pra dentro de casa, pra dentro dos 
conselhos, das associações, (...). (entrevista a autora em 02.02.09).

O depoimento caracteriza a ECOSOL como um ambiente de novos aprendizados 

como afirmam também os cooperados em seus depoimentos. A aquisição de novos 

conhecimentos pode se reverter na ampliação das possibilidades dos cooperados acionarem 

outras oportunidades que se traduzam em mais efetivações em sua vida.   

Se a aquisição de novos conhecimentos por si só não for garantia da capacidade dos 

indivíduos em acessar outras liberdades, representa ao menos a chance de ampliação do círculo 

social em que se movem, e a introdução em suas representações de conceitos e valores que não 

pertenciam necessariamente ao seu ambiente de origem, isso pode ter um papel não desprezível 

nas práticas dos indivíduos (Abramovay, 2001).

A partir da fala dos participantes da ECOSOL Pajeú procuramos extrair os elementos 

que sugerem a capacidade da Cooperativa em impulsionar a expansão das liberdades, que no 

contexto da realidade em que se inscreve a experiência aqui analisada são consideradas 



importantes pelos cooperados no sentido de ampliar as suas condições de vida numa perspectiva 

que se situa acima dos aspectos financeiros.

Da mesma forma procuramos identificar em que medida a expansão destas liberdades 

provocou efetivações na vida dos sócios da ECOSOL Pajeú e em que sentido estas efetivações se 

expressam em suas vidas.    

Procuramos ainda identificar na fala dos participantes da ECOSOL Pajeú de que 

forma os cooperados se apropriam destas efetivações expandindo-as de forma que as efetivações 

por eles acionadas revertam-se em novas efetivações.

O conteúdo das análises nos permite considerar que efetivamente a ECOSOL Pajeú 

proporcionou a remoção de privações econômicas e de destituições sociais que impediam os 

cooperados acionarem efetivações antes difíceis de serem acionadas em função da ausência de 

facilidades econômicas e oportunidades sociais.

No entanto, devido a sua escala não significa que todas as privações econômicas e 

sociais foram removidas, o que não diminui a importância da ECOSOL Pajeú como um 

instrumento para a expansão das liberdades e a promoção de efetivações na vida dos seus 

cooperados.    



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho observamos que o relatório apresentado pela Comissão Brudtland no 

ambiente da Conferencia Mundial sobre meio ambiente, ao divulgar o conceito de desenvolvimento 

sustentável e afirmar que existia uma inter-relação entre problemas ambientais, pobreza e 

desigualdade, contribuiu para politizar o debate acerca do de desenvolvimento e inaugurar um 

processo de complexificação em torno da noção de sustentabilidade. 

Neste processo percebeu-se que a noção de sustentabilidade ganha atribuições de 

sentido diferenciadas de acordo com o lugar de onde falam os atores. Para os países do norte, por

exemplo, a idéia de sustentabilidade significa uma forma moderna de gestão ambiental, enquanto que 

para os países do sul a idéia de sustentabilidade significa a possibilidade de ampliação das condições 

materiais da qualidade de vida de sua população.

O debate que se travou em torno do desenvolvimento sustentável abriu a prerrogativa 

para a adição de várias adjetivações e sentidos que tentam classificar a noção de sustentabilidade de 

acordo com o elemento considerado mais relevante para quem fala. 

Dentre estas atribuições verificamos que a do desenvolvimento como liberdade formulada 

por Sen (2000) é a mais ampla no sentido de que relaciona o desenvolvimento à promoção da 

qualidade de vida mediante a expansão das liberdades. Porém, a qualidade de vida referida nesta 

perspectiva não se resume apenas a ampliação das condições econômicas, mas também a 

ampliação do acesso a vida social e política. 

Além disso, esta perspectiva considera ainda que a efetividade do desenvolvimento 

depende da livre condição de agente dos indivíduos, o que equivale dizer que estes, ao contar com a 

garantia das condições necessárias são responsáveis pelos seus próprios processos de 

desenvolvimento.    

Constatamos a partir do nosso quadro teórico que a estratégia de desenvolvimento que

mais se aproxima do desenvolvimento como liberdade, é aquela que adota a promoção de atividades 

de economia solidária, porquanto esta economia também se propõe a promover benefícios que 

extrapolam a ampliação das condições materiais dos indivíduos e também reconhece que a sua 

efetividade depende sobremaneira do envolvimento pró-ativo dos seus associados, que ocorre 

especialmente mediante o exercício da auto-gestão.     

A partir destas considerações concluímos que a efetividade das experiências de 

desenvolvimento com foco na economia solidária, depende em grande medida da habilidade dos 

seus promotores em articular valores monetários a recursos simbólicos não tangíveis, bem como em 

impulsionar a expansão das liberdades e favorecer a livre condição de agente das pessoas.

Mediante esta constatação procuramos identificar nos documentos da CUT em que 

medida a sua trajetória lhe credencia a promover experiências de desenvolvimento com foco na 

economia solidária.

A análise dos documentos da CUT permitiu identificar em sua trajetória elementos que 

sugerem ser esta Central um ator com acúmulo político e organizativo que lhe favorece intervir em 



processos de desenvolvimento que privilegiam experiências ancoradas na perspectiva da economia 

solidária. 

Ao procedermos à análise dos documentos internos da CUT constatamos que desde a 

sua gênese, embora de forma enfaticamente reivindicativa e mobilizatória, a Central demonstra 

capacidade em impulsionar a expansão das liberdades.

Inicialmente esta condição se revela na ampliação da pauta sindical que passou a 

incorporar demandas que extrapolavam as clássicas reivindicações trabalhistas e que estavam 

diretamente relacionadas com a ampliação da qualidade de vida dos trabalhadores que representava.  

O que nos permite concluir que ao direcionar as suas reivindicações ao Estado e 

pressioná-lo na perspectiva de que este eliminasse as privações por meio da implementação de 

políticas públicas a CUT estava contribuindo ainda que de forma reivindicativa para a expansão das 

liberdades. tendo em vista que segundo Sen (2000) a ausência de políticas públicas é uma forma de 

privação.

Constatamos também nos documentos internos da CUT que a capacidade da Central em 

impulsionar a expansão das liberdades foi ampliada a partir da conjuntura democrática que se 

instalou no Brasil a partir de 1988, quando a CUT passou a ocupar os espaços de participação onde 

ocorrem as discussões referentes ao processo de formulação e controle social das diversas políticas 

públicas. 

Fato que provocou a CUT a fazer novos deslocamentos em sua atuação sindical em que 

se verifica um perfil mais propositivo em detrimento ao perfil reivindicativo e mobilizatório que marcou 

a sua origem. 

Consideramos que a participação da CUT nos espaços de decisão das políticas públicas 

potencializa a capacidade da Central em impulsionar a expansão das liberdades, tendo em vista a 

oportunidade que a Central passa a dispor em influenciar o aprofundamento qualitativo destas 

políticas. O que pode se reverter na expansão das liberdades e na promoção de efetivações na vida 

do público ao qual se destinam estas políticas. 

Os documentos revelam ainda que na década de 1990 as mudanças que ocorreram no 

ambiente do trabalho brasileiro, aliadas a emergência do debate público acerca do desenvolvimento 

desafiaram a CUT a promover novos deslocamentos em sua atuação sindical. Estes deslocamentos 

sugerem um perfil executor que se evidencia na promoção de experiências de desenvolvimento com 

base na economia solidária, em que se destaca a ECOSOL Pajeú.    

Ao fazermos a opção em avaliar a efetividade da experiência da ECOSOL Pajeú, 

buscamos identificar nas falas dos entrevistados quais as efetivações que estes identificam na vida 

dos cooperados após a sua filiação a Cooperativa e de que forma estas efetivações materializam-se 

na vida dos cooperados e traduzem a capacidade da ECOSOL Pajeú, em impulsionar a expansão 

das liberdades e promover efetivações que ampliem a qualidade de vida dos seus sócios.   

Para isso consideramos a idéia de Sen (2000) para o qual o desenvolvimento deve ser 

avaliado mediante a sua capacidade em eliminar as privações que impedem as pessoas acessarem 

as condições que consideram importantes para a sua vida. 



Constatamos que a ECOSOL Pajeú expandiu as capacidades e melhorou a qualidade de 

vida dos seus cooperados ao possibilitar o acesso a bens  materiais e simbólicos que traduzem-se no 

acesso a serviços financeiros, no consumo de bens e serviços, na ampliação da capacidade 

participativa, na elevação da auto-estima, na mudança do papel social das mulheres e na ruptura com 

o medo de se expor em público. 

O que nos permite considerar que efetivamente a ECOSOL Pajeú proporcionou a 

remoção de privações econômicas e de destituições sociais que impediam os cooperados acionarem 

efetivações antes difíceis de serem acionadas em função da ausência de facilidades econômicas e 

oportunidades sociais.

No entanto, não significa que todas as privações econômicas e sociais foram removidas, 

o que não diminui a importância da ECOSOL Pajeú como um instrumento para a expansão das 

liberdades e a promoção de efetivações na vida dos seus cooperados.    

Até porque a efetividade do projeto da Cooperativa não pode ser avaliada a partir de 

padrões idealizados de acesso ao consumo de bens materiais e simbólicos. O que significa que 

devemos avaliar sua efetividade – o mesmo ocorre em relação às políticas públicas de forma geral –

tendo como referencia a situação anterior e posterior do acesso ao crédito, bens e serviços pelos 

associados.  Para isto, a fala dos cooperados foi o parâmetro para essa avaliação. 
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