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Ao longo dos últimos anos a Economia Solidária, dentro das universidades, vem se
constituindo como campo de construção de conhecimento (pesquisa), de práticas (extensão) e
de ensino para a Psicologia, mais especificamente para a Psicologia Social e do Trabalho.
Importante demarcarmos aqui, de que Psicologia Social falamos.

Partindo de

diferentes opções teóricas mas que essencialmente tem em comum o que Spink (2004) definiu
como uma psicologia social autônoma e independente que tem uma ação comprometida e
competente com a busca de utopias, que respeita “as capacidades coletivas expressas em
saberes, práticas e ações organizativas” (p. 109), se distanciando de uma ontologia liberal e
individual.
Esse Simpósio é resultado de três trajetórias construídas na interseção da prática
profissional e/ou acadêmica com o Movimento da Economia Solidária, que culminaram em
três teses de doutorado. Foram baseadas em inquietações e questionamentos vivenciados nas
referidas práticas, e também na crença desse movimento como portador de possibilidades de
emancipação do ser humano, no e pelo trabalho associado e solidário e autogestionário.
Trabalho aqui entendido como constituidor de subjetividades e de intersubjetividades, como
mediador de relações sociais.
Tem por objetivo apresentar e debater os resultados e conclusões dessas pesquisas,
encontrando as sintonias e contradições delas resultantes. Com isso pretendemos demarcar a
importância da inserção da Psicologia Social e do Trabalho, trazendo contribuições para o
entendimento dos processos subjetivos e identitários que permeiam as formas de organização
de trabalho e das relações que compõem as diversas práticas no entorno do movimento de
Economia Solidária. Os trabalhos aqui descritos objetivaram delinear propostas de atuação
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que possam construir e auxiliar na consolidação de espaços e relações sociais concretamente
portadoras do conhecimento em Economia Solidária
O primeiro tema apresentado discute a inclusão social no trabalho produtivo,
focalizando a interlocução entre as políticas de saúde mental e economia solidária. O segundo
tema discute a Economia Solidária como possibilidade de inserção laboral para os jovens e o
terceiro debate do trabalho das Incubadoras de empreendimentos solidários das universidades.
Acreditamos que são três encontros, dos inúmeros possíveis, entre a Psicologia e a
Economia Solidária que portam a construção de conhecimentos que permitem o debate no
qual se entrelaçam as políticas públicas de Estado relacionadas a cada tema, e que tem em
comum a busca por uma sociedade mais justa e humana, portanto mais solidária e inclusiva.
No primeiro tema “Loucura e trabalho: um direito em curso no intercâmbio entre
saúde mental e economia solidária”, partindo da premissa de que o trabalho constitui-se, no
transcurso da história da loucura, como um dos eixos norteadores das práticas de atenção e
cuidado em Saúde Mental tenciona-se discutir e produzir conhecimento sobre esse tema,
assim como operar como intercessor no intercâmbio entre Saúde Mental e Economia Solidária
em curso no Brasil.
Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a relação entre loucura e trabalho no
nascimento da Psiquiatria com o advento do tratamento moral; na Reforma Psiquiátrica
Francesa tanto na Psiquiatria Social e de Setor quanto na Psicoterapia Institucional; na
Reforma Psiquiátrica Italiana e sua Psiquiatria Democrática; na Reforma Psiquiátrica
Brasileira e sua Atenção Psicossocial. Além disso, realizou-se uma intercessão-pesquisa tendo
como recurso metodológico o Dispositivo Intercessor em suas duas inscrições: como práxis
de intercessão (DI) e como Meio de produção de conhecimento (DIMPC).
A práxis de intercessão foi realizada em um Centro de Atenção Psicossocial I no
município de Nova Esperança/PR. O campo de intercessão foi constituído por quatro sujeitos
da experiência da loucura interessados em participar das oficinas de geração de trabalho e
renda (OGTR) que definiram produzir, coletivamente, ganchos para lona de caminhão a
serem comercializados no território fora do CAPS. Construindo, assim, uma práxis produtiva
no âmbito do Arte em Oficina – um projeto em ação coletiva.
Entretanto, o conhecimento produzido nessa pesquisa não se refere ao campo de
intercessão em si, mas sim à intercessão operada na pesquisadora como intercessora
encarnada junto a este. Tendo em vista que o fazer-saber dos sujeitos da práxis produtiva
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pertence a eles mesmos, o que cabe ao intercessor-pesquisador é a tarefa de produzir
conhecimento sobre sua própria práxis de intercessão no campo e oferecê-lo como
possibilidade a outros intercessores.
Para isso, tive como ferramentas o diário de campo e a análise de implicação. Sendo
assim, o conhecimento produzido na práxis universitária através do DIMPC se refere à
produção de uma práxis de pré-incubagem de coletivos de trabalho autogestionário no
contexto do intercâmbio Saúde Mental e Economia Solidária. Lembrando que se trata aqui de
processos de constituição de grupos que podem ou não virem a ser coletivos que tenham
como tarefa o trabalho autogestionário, sua causa a ser.
Diante deste contexto, propõe-se a retomada da concepção de Empresa Social da
Psiquiatria Democrática Italiana como referência ético-política para as ações e estratégias no
campo do intercâmbio entre a Saúde Mental como o mundo da assistência e a Economia
Solidária como o mundo da produção. Tal proposição se justifica pelo fato destas terem como
projeto comum o direito ao trabalho produtivo em outro paradigma de sociedade pautado por
princípios de democracia direta, solidariedade, cooperação e autogestão.
No segundo tema “A Economia Solidária como possibilidade de trabalho para os
jovens”, a autora aponta que dados mostram ser a juventude brasileira a parcela da população
que mais sofre desemprego e precarização das condições de trabalho, sendo mais suscetível a
vínculos de trabalhos informais, mesmo em tempos de diminuição dos índices gerais de
desemprego. Em paralelo, os empreendimentos econômicos da Economia Solidária são
indicados como uma das alternativas para a geração de trabalho e renda, se caracterizando
pela autogestão, cooperação, solidariedade e respeito ao meio ambiente.
Frente a esse cenário a pesquisa teve como objetivo analisar como os jovens, filhos
de trabalhadores da Economia Solidária, manifestam o desejo em dar continuidade ao
trabalho dos pais. Foram eleitos como sujeitos da pesquisa, jovens com idade variando de 16
a 24 anos, filhos de pais que trabalham em empreendimentos da Economia Solidária,
localizados nas cidades de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Nova Tebas e Curitiba - Paraná,
abrangendo áreas urbana e rural. Utilizando-se metodologia qualitativa, foram entrevistados
19 jovens, empregando-se entrevistas semi estruturadas.
No decorrer das análises das referidas entrevistas, verificou-se a necessidade de dar
voz aos pais desses jovens, uma vez que a experiência dos pais era um forte componente da
representação que os jovens apresentavam. Optou-se por obter a narrativa diretamente dos
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pais, a fim de aprimorar nosso entendimento das falas dos jovens. Entrou em cena a questão
geracional e procurou-se identificar o que transmitem os pais e o que herdam os filhos, no que
tange à Economia Solidária como alternativa de trabalho.
Foram identificados três grupos. No primeiro grupo encontramos os pais e filhos que
veem o empreendimento de Economia Solidária como alternativa de futuro para os jovens.
Estão localizados basicamente no empreendimento da área rural. O segundo grupo acredita
que o empreendimento da Economia Solidária pode ser alternativa de futuro, mas ainda não o
é. Este devir está condicionado a recuperarem condições de trabalho e econômicas
semelhantes às que possuíam antes do empreendimento tornar-se coletivo e concerne à
empresa recuperada. Para o terceiro grupo os empreendimentos de Economia Solidária não
são alternativas de futuro para os jovens. O terceiro grupo é representado por participantes
daqueles que assumem a forma de cooperativa ou associação e trabalham com coleta de
materiais reciclados, alimentos, costura e artesanato. O trabalho assalariado e formal ainda
prevalece como modelo idealizado de futuro para a maioria dos entrevistados, embora na
realidade social que enfrentam esse modelo não é regra, mas exceção.
Conclui-se que, com exceção do primeiro grupo, marcado por condições singulares
ligadas à realidade rural, os demais jovens veem a Economia Solidária restrita a uma
alternativa para desemprego e não para o emprego. Ela adquire o sentido de suprir falta de
opção, quando mais nada é possível; e não como uma opção, que daria suporte a novos modos
de vida, de sociabilidade e de novas identidades.
O terceiro tema que compõem o Simpósio apresenta a pesquisa “O trabalho das
incubadoras de empreendimentos solidários do Paraná”. Tem como principal objetivo
apresentar os resultados da pesquisa realizada junto as Incubadoras de empreendimentos
Solidários do Paraná. As incubadoras fazem parte do Programa Nacional de Incubadoras e
Cooperativas Populares – PRONINC que concebem a ideia de que as Universidades podem
criar espaços pedagógicos/projetos com uma equipe de docentes e discentes com intuito de
assessorar e de disseminar a Economia Solidária junto a trabalhadores fora do mercado formal
de trabalho. O processo de acompanhamento prestado por meio das incubadoras para os
grupos de trabalhadores é fundamental, pois é através dessa assessoria que se quer
instrumentalizar e auxiliar na organização do trabalho, na forma e capacitação dos
interessados com base na Economia Solidária.
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A pesquisa aproximou-se das cinco principais Universidades do Paraná localizadas
em: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. Através das entrevistas junto
aos coordenadores e dos trabalhadores assessorados obteve-se as visões do Estado,
Universidade e dos envolvidos em relação a esse tipo de trabalho. Quais as atividades,
dificuldades e os principais significados relacionados ao trabalho das incubadoras.
Mostrou ainda alguns dilemas políticos e estruturais que as Incubadoras passam e
como estas podem se aprimorar para que a Economia Solidária possa se consolidar. Os
depoimentos, demonstraram, que as incubadoras necessitam criar espaços de discussão entre
todos os envolvidos, havendo assim necessidade de maior diálogo com entidades parceiras,
maior divulgação da Economia Solidária no meio acadêmico e que o conhecimento gerado
por estas instituições é fundamental para o futuro dessa proposta em nosso país.
Diante dos achados das pesquisas acima relatadas podemos visualizar a complexidade
do tema. Tema portador de contradições e controvérsias, de dilemas políticos; que tem
carência de políticas públicas e de marco regulatório; dificuldades de estruturação e
sobrevivência dos empreendimentos. Porém, e para nós o mais relevante, é também um
projeto em construção, carregado de possibilidades que ousa desafiar a lógica hegemônica.
O conhecimento das relações desenvolvidas nestas três diferentes pesquisas enseja
que a Economia Solidária possa auxiliar concretamente na melhoria de vida e na inclusão
produtiva dos pesquisados.
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Introdução
A temática que provoca a elaboração deste trabalho nasce da tessitura entre vários
percursos de vida por mim empreendidos: formação acadêmica, prática profissional como
psicóloga em diferentes áreas, prática docente em ensino, extensão e pesquisa. Dessas
experiências surge o desejo de produzir conhecimento, a partir da imbricação entre prática e
teoria, produzindo uma práxis possível no campo da relação entre Loucura e Trabalho
coletivo e autogestionário no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
Sendo assim, o Movimento da Luta Antimanicomial, a Reforma Psiquiátrica e a
Economia Solidária no Brasil são os pontos de partida e a sociedade brasileira, desde a década
de 80 do século XX, o cenário que nos interessa.
Amarante e Torre (2001, p. 76), em uma análise macro sobre o contexto sócio
histórico que nos interessa, apresentam como esse tem sido propulsor de transformações e
mudanças nos modos de vida – costumes, valores, vida cotidiana e espaço e tempo urbanos –
e em dimensões complexas como a democracia, a tecnologia da informação, a produção do
conhecimento pela via da ciência.
Castells (1999, p. 22) nos fala sobre as novas formas de relacionamento entre a
Economia, o Estado e a Sociedade, advindas da interdependência global das economias
mundiais a partir da remodelação da base material da sociedade pelas tecnologias
informacionais. Tal fato acentuou o desenvolvimento desigual não mais entre os países do
Norte e do Sul, mas entre segmentos e territórios dentro de todos eles, constituindo o que ele
chama de “buracos negros de miséria humana na sociedade global”.
Diante desse cenário, Pochman (2011, p. 9) aponta para o fato da mundialização da
economia ter como mote as políticas neoliberais, com forte impacto sobre a produção e o
trabalho. Essa configuração é caracterizada, pelo autor, como um “fogo cruzado contra o
trabalho”, sendo alguns dos principais desafios do final do século XX a contenção e a
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reversão das tendências de desemprego, precarização e exclusão provocadas por essa
conjuntura.
O Brasil também é impactado por essas mudanças advindas do processo de
globalização da economia, da informação e da cultura. Isso acontece em especial no mundo
do trabalho, incluídos nesse os trabalhadores da Saúde Mental que criaram, em 1978, o
Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), fruto da crítica tanto ao tratamento
dispensado aos internos, bem como ao caráter privatista das instituições de saúde no país.
Somam-se a isso as denúncias de fraude na administração do dinheiro público destinado a
essas instituições privadas e do tratamento desumano a que eram submetidos os pacientes
internados nos hospícios. Esse movimento liderou os acontecimentos que fizeram avançar a
Luta Antimanicomial (Tenório, 2002, p.32).
Esta luta política desencadeou a realização da I Conferência Nacional de Saúde Mental
Rio de Janeiro em 1987, com a participação dos trabalhadores da Saúde Mental como
indicados (não como delegados eleitos) e sem a participação de usuários, familiares e
movimentos sociais. Assim como o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental
na cidade de Bauru/SP, também em 1987 com a participação de trabalhadores, usuários e
familiares e dos movimentos sociais, que passou a ser uma constante também nas
Conferências Nacionais de Saúde Mental. Nesse último evento cunhou-se o lema “Por uma
sociedade sem manicômios” do Movimento da Luta Antimanicomial apontando para as
mudanças a serem concretizadas no modelo assistencial.
Nesse cenário de mudanças e crises, desconstrução e reordenação da ordem/desordem
econômica e social com seus impactos sobre as concepções a respeito da loucura e sobre as
formas de se trabalhar, produzir, comunicar e viver, são engendrados movimentos contra
hegemônicos no contexto brasileiro. Dentre eles, o Movimento da Luta Antimanicomial, no
campo da Saúde Mental, e o Movimento da Economia Solidária, no campo do trabalho,
ambos contrapondo os impactos sobre a vida produzidos pelo capitalismo financeiro em
escala global, também denominado por Guattari (1990) como Capitalismo Mundial Integrado
(CMI).
No final da década de 80 do século XX, a intervenção no Hospital Anchieta em Santos
– com a implantação de Núcleos de Atenção Psicossocial, cooperativas sociais, lares
abrigados para os egressos do hospital e associações de usuários, familiares e trabalhadores –,
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entra na cena do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial como um importante
analisador1 que contribuiu para a construção da RP no Brasil.
A partir do evento “Oficina de Experiências de Geração de Renda e Trabalho dos
Usuários dos Serviços de Saúde Mental”, realizado pelos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e Emprego em 2004, a Secretaria Nacional da Economia Solidária (MTE) e a
Coordenação Nacional de Saúde Mental (MS) desenvolvem ações conjuntas no sentido de
mapear as iniciativas de geração de trabalho e renda solidários constituídas pelos usuários
dos serviços de saúde mental. Além disso, retomaram a discussão a respeito da mudança e da
regulamentação da Lei do cooperativismo social – Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999.
Tais ações culminaram com a realização da IV Conferência Nacional de Saúde
Mental – intersetorial em 2010, na qual participaram como delegados e observadores os
usuários e seus familiares, os trabalhadores da saúde mental e os prestadores de serviços,
além de representantes de outras políticas públicas, como a Economia Solidária, a
Assistência Social, a Educação, a Justiça e os Direitos Humanos.
Esta articulação entre a Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da
Saúde e a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego
acontece em âmbito nacional e marca historicamente o encontro entre dois movimentos
sociais (a Luta Antimanicomial e a Economia Solidária) e entre duas políticas (a Reforma
Psiquiátrica e o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento). Ambos têm como
princípio a construção de um projeto de sociedade inclusiva, ética, humanizadora, justa,
solidária e alternativa ao modo de produção capitalista.
Provocada por este contexto, construí minha tese tendo como tema de pesquisa a
Relação entre Loucura e Trabalho no intercâmbio entre Saúde Mental e Economia
Solidária; e, como problema de pesquisa, o interesse em conhecer quais são as dimensões
existentes na constituição de grupos pelos sujeitos da experiência da loucura que possam vir
a se tornar coletivos de trabalho autogestionário. Além disso, conhecer as possibilidades de
contribuição do Dispositivo Intercessor a esse processo como práxis de intercessão no
campo configurado em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), da cidade de Nova
Esperança/PR, através da realização de Oficinas de Geração de Trabalho e Renda (OGTRs).
E, posteriormente, como Meio de Produção de conhecimento realizado após a saída do
1

Analisador é um conceito da Análise Institucional que se refere aos acontecimentos que fazem surgir com força
e intensidade uma análise, produzindo o aparecimento da “instituição invisível” (Lourau, 1993).
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campo, onde a elaboração teórica é produzida a partir da reflexão do intercessor-pesquisador
a respeito de sua ação no campo de intercessão, configurando-se como uma práxis
universitária.
Neste sentido, no campo do acesso do direito ao trabalho, me dediquei à intercessãopesquisa tendo como foco as práticas de inclusão social no trabalho pelos sujeitos da
experiência da loucura. Na atual conjuntura, a Atenção em Saúde Mental no Brasil engloba
as dimensões relacionadas ao direito ao trabalho a partir de dois eixos de ação: a busca por
vagas de trabalho através do sistema de cotas em empresas e o trabalho coletivo através de
oficinas de trabalho, de projetos de geração de trabalho e renda, de constituição de
cooperativas (mesmo que não se formalizem como cooperativas sociais como regulamenta a
Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999).
O interesse de conhecer, contribuir e produzir conhecimento a respeito do trabalho
coletivo dos sujeitos da experiência da loucura em sua relação com a Economia Solidária
está contextualizado na escolha teórica, metodológica e ética pela Psicologia Social Crítica
como referência primordial no campo da ciência; e da Economia Solidária como paradigma
de outro projeto de sociedade. Mesmo sabendo da existência de fragilidades, contradições e
dificuldades nessas referências, as considero importantes elementos para compreendermos a
contemporaneidade e nela intervir no horizonte das possibilidades concretas, mas também no
plano da utopia ativa.
Neste trabalho, ao invés de identificar os sujeitos da práxis no campo da intercessão
como usuários dos serviços de saúde mental, utilizaremos o termo sujeitos da experiência da
loucura, com a intenção de reafirmar a condição de sujeito desses em sua relação com a
loucura presente em suas narrativas de história de vida quando participantes de um processo
coletivo. Para isso, tomamos o conceito de experiência em Walter Benjamin (1993, p. 16) na
publicação Experiência e Pobreza em que o autor, embora não ofereça uma definição
específica para esse termo, oferece uma possibilidade de entendê-lo como algo perdido nas
técnicas do trabalho moderno, assim como as formas narrativas tradicionais de transmissão do
fazer, do saber, da história.
Essas perdas acontecem pela impossibilidade do diálogo e da criação coletiva na
sociedade industrial. Quando se retoma as práticas de diálogo e criação que fazem reviver as
peças do patrimônio humano, reencontramos a experiência tradicional da coletividade – a
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Erfahrung – e podemos, com isso, romper com a perspectiva da vivência do indivíduo
solitário – a Erlebnis - produzindo, assim, contratualidade social.
Quando, nas oficinas de geração de trabalho e renda, constrói-se um espaço de
coletividade onde cada um pode contar/narrar sua história de vida de trabalho e, nesse fio de
conversa, tecer uma história coletiva de relacionamento com a loucura com suas rupturas e
impossibilidades – mas também de sonhos, ideias, projetos e pulsão desejante –, é possível
pensar nesse espaço como um território no qual os que dele participam possam, ao narrar e
compartilhar suas experiências com a loucura, tornarem-se sujeitos na relação com esta.
A construção de um possível território no interior dos dispositivos institucionais da
Saúde Mental como um agenciamento coletivo dos sujeitos da experiência da loucura com os
trabalhadores do CAPS, produzindo práticas que promovam a desconstrução do isolamento, a
superação da tutela e a participação na coletividade pela via do contrato social mediado pelo
trabalho, na perspectiva da Economia Solidária, como um direito humano: eis o cenário, o
contexto e o pretexto para a produção de conhecimento proposta por esta tese.
Sendo assim, justifica-se sua relevância pela pertinência de sua temática no atual
contexto de transformações no mundo do trabalho e na relação com a loucura que engendram
a construção de alternativas de atenção à loucura e ao trabalho. Esse contexto também suscita
a elaboração e formatação de referenciais teórico-metodológico-práticos que venham a
subsidiar a produção de conhecimento no campo da Psicologia que contribua para essas
mudanças em curso no Brasil.
Objetivos
Na tentativa de alcançar o que me propus a realizar, foi preciso produzir algumas
estratégias que também se configuram como objetivos:
 Conhecer e discutir a relação entre loucura e trabalho existente nas históricas práticas
clínicas e sociais que fundamentaram a experiência brasileira nesse campo no contexto
da Saúde Mental em Saúde Coletiva.
 Operar e refletir junto ao cotidiano de um processo de constituição, pelos sujeitos da
experiência da loucura, de um coletivo de trabalho autogestionário dentro de um
dispositivo da Saúde Mental, tendo como contribuição a práxis de intercessão do
intercessor encarnado. Contemplando, também, a imbricação do trabalho na história
da loucura, a dimensão trabalho na Reforma Psiquiátrica Brasileira, as perspectivas
atuais no Brasil no tocante à articulação Saúde Mental e Economia Solidária. Além do
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relacionamento com a equipe de Saúde Mental na construção de estratégias possíveis
ao CAPS, à cidade e às políticas públicas locais para o apoio, fomento e
acompanhamento de iniciativas inclusão social pelo trabalho, assim como o
intercâmbio com outras experiências em curso.
 Realizar e refletir sobre a práxis universitária de produção de conhecimento a respeito
da constituição de coletivos de trabalho autogestionário a partir de uma práxis de préincubagem como uma oferta de possibilidade aos que acompanham experiências de
encontro entre a loucura e o trabalho na Saúde Mental (intercessor trabalhador de
Saúde Mental) e na Economia Solidária (intercessor incubador).
Método
Com a pretensão de produzir práxis, lancei mão de recursos metodológicos que
caracterizam a produção de conhecimento como uma dialogia entre sujeitos, diferentemente
da ciência moderna fundamentada no Positivismo e suas dicotômicas relações entre
indivíduo-sociedade, teoria-prática, sujeito-objeto, quantidade-qualidade, pesquisadorpesquisado, razão-desrazão.
Nessa direção, tomei como recurso metodológico o Dispositivo Intercessor (CostaRosa, 2008) em suas duas inscrições que são a práxis de intercessão (DI) do intercessor
encarnado e o Dispositivo Intercessor como Meio de produção de conhecimento (DIMPC) do
intercessor-pesquisador. Essas duas formas da práxis do intercessor configuram a
intercessão-pesquisa.
O Dispositivo Intercessor é discutido no âmbito do Laboratório Transdisciplinar de
Intercessão-Pesquisa em Processos de Subjetivação e Subjetividadessaúde – LATIPPSS pelo
Grupo de Pesquisa Saúde Mental e Saúde Coletiva do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia e Sociedade da Faculdade de Ciências e Letras/UNESP/Assis, na linha de
pesquisa Atenção Psicossocial e Políticas Públicas.
Sobre o Dispositivo Intercessor pode-se, inicialmente, dizer que este possui duas
modalidades de inscrição: como práxis de intercessão (DI) do intercessor encarnado e como
Meio de Produção do Conhecimento (DIMPC) enquanto práxis universitária do intercessorpesquisador. Essas duas formas da práxis do intercessor configuram a intercessão-pesquisa
(Costa-Rosa, 2008).
De acordo com o autor, o Dispositivo Intercessor como intercessão-pesquisa opera na
produção da práxis junto aos que estão no campo da intercessão no qual o intercessor
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encarnado ocupa o lugar de “+1”, como o “sujeito suposto saber” em Lacan, para depois
desocupá-lo, passando a ser um a mais, atuando como coadjuvante no processo de
intercessão; e, como intercessor-pesquisador, ao produzir conhecimento para além do campo
de intercessão, embora também o inclua, como um operador para outros possíveis
intercessores.
No DI, como práxis de intercessão, o intercessor encarnado inserido no campo de
intercessão, que é a práxis dos sujeitos que o compõem e o fazer-saber por eles produzido,
ocupa a função de um agente que compõe com os coletivos sociais, a partir de uma demanda
endereçada por estes ou de uma iniciativa do próprio intercessor como uma oferta de
possibilidade. Nesta tese, a entrada do intercessor no campo de intercessão foi realizada por
meio de uma proposta feita pelo próprio intercessor e aceita, primeiro pela secretária de saúde
e pela equipe de Saúde Mental de Nova Esperança e, depois, pelos sujeitos da experiência da
loucura atendidos no CAPS I.
No DIMPC, como práxis universitária, que somente acontece após a saída do campo
de intercessão, o intercessor-pesquisador produz conhecimento ao analisar e refletir sobre sua
inserção e práxis nesse campo, tendo como referência as teorias que a subsidiam. O saber
produzido, nesse primeiro momento, apresenta-se como descritivo e propositivo – uma oferta
de possibilidade a outros intercessores, podendo vir a ser um operador em outras intercessões.
As referências epistemológicas e teóricas que fundamentam o Dispositivo Intercessor
como intercessão-pesquisa – na práxis de intercessão no cotidiano da realidade concreta onde
se insere (DI) e na práxis universitária de produção do conhecimento (DIMPC) – são o
Materialismo Histórico com o conceito de práxis; a Psicanálise Lacaniana, com os conceitos
de saber em intensão e saber em extensão; a Análise Institucional, com os conceitos de
analisador e implicação e a Esquizoanálise, com o conceito de dispositivo e de intercessor.
Resultados e Discussão
Com o intuito de conhecer o cenário histórico e político da relação entre loucura e
trabalho busquei discutir a influência da Psiquiatria Clássica, das reformas psiquiátricas na
França e Itália, com maior ênfase, a própria reforma psiquiátrica brasileira que, em seu atual
momento, propõe a efetivação da intersetorialidade entre as políticas públicas que atuam junto
aos sujeitos da experiência da loucura.
Os estudos sobre a relação entre loucura e trabalho aos quais tivemos acesso tratam a
respeito da utilização do trabalho no contexto das práticas clínicas, sociais e econômicas do
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mundo da assistência no decorrer da História da Loucura no Brasil e em outros países.
Nesses, encontramos contribuições sobre a presença da relação entre loucura e trabalho no
nascimento da psiquiatria, no âmbito do tratamento moral e nas reformas psiquiátricas no
século XX, através de dispositivos como oficinas, ateliês e laboratórios, onde o trabalho era
considerado um recurso terapêutico (Lima, 2008); de forma mais específica, nas reformas
psiquiátricas da França e da Itália, onde o trabalho assume, respectivamente, a função de ser
um operador na ressocialização preconizada pela Psicoterapia Institucional francesa e na
reinserção social dos sujeitos da experiência da loucura no contexto do processo de
Desinstitucionalização Italiana (Passos, 2009).
Também encontramos a trajetória da relação entre loucura e trabalho no contexto
brasileiro desde os Hospitais Colônia no início do século XX, com o trabalho sendo um
disciplinador no tratamento moral, até a reforma psiquiátrica no final do mesmo século,
quando este passa a compor a clínica ampliada em sua perspectiva ético-política no contexto
da Atenção Psicossocial (Guerra, 2008).
Tais estudos são de suma importância enquanto produção de conhecimento sobre a
temática que nos interessa por colocarem em evidência a relevância do trabalho nas práticas
de atenção e cuidado em Saúde Mental no transcorrer da História, tendo como maior foco a
intervenção dos trabalhadores da Saúde Mental em seu cotidiano de assistência aos sujeitos da
experiência da loucura.
Entretanto, deixam de realizar a interlocução com esses próprios sujeitos em suas
atividades de trabalho, nas quais estes têm a oportunidade de experienciar a condição de
sujeito trabalhador. Pode-se dizer que o interesse desses estudos recai mais sobre as práticas
clínicas e sociais relacionadas ao trabalho no campo da assistência do que na relação deste
com o mundo da produção.
Neste último, o trabalho representa a possibilidade de acesso dos sujeitos da
experiência da loucura ao direito de participar dos processos de produção e reprodução da
vida através do laço social constituído pelas relações de trabalho para além dos espaços de
atenção e cuidado em Saúde Mental.
É justamente nessa interlocução, nesse intercâmbio entre as práticas atuais
relacionadas ao trabalho no mundo da assistência da Atenção Psicossocial no Brasil e o
mundo da produção na Economia Solidária, que se inscreveu meu interesse em atuar, junto
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com os sujeitos da experiência da loucura, produzindo conhecimento a respeito da relação
entre loucura e trabalho na Economia Solidária.
Sendo assim, busquei construir práticas de diálogo e criação possibilitando, dessa
maneira, o encontro com a experiência da coletividade no contexto do trabalho. Para isso,
provoquei o diálogo sobre a dimensão trabalho, através da escuta das histórias singulares de
vida de trabalho dos sujeitos da experiência da loucura por meio do dispositivo Oficina de
Geração de Trabalho e Renda (OGTR); do encontro com a cidade como mercado de trocas,
do intercâmbio psicossocial e econômico, através do contato com os que não são atendidos e
não trabalham no CAPS; do trabalho cotidiano de planejamento, consumo, produção,
comercialização e autogestão do projeto constituído por eles mesmos.
As OGTR foram iniciadas no dia 24/09/2010 e terminaram no dia 16/12/2011.
Durante esse período, foram realizadas 31 (trinta e uma) OGTRs. Nas primeiras oficinas,
participaram de 07 (sete) a 11 (onze) participantes. No final do processo, quatro pessoas
participaram ativamente e se organizaram coletivamente para a constituição de um projeto de
geração de trabalho e renda a ser desenvolvido dentro do CAPS, onde produzirão ganchos
para lona de caminhão.
As ferramentas com as quais trabalhei foram a cartografia, o diário de campo e o
grupo operativo (que também lancei mão quando do trabalho de campo no mestrado) com a
escuta do processo grupal.
O caminho foi sendo construído no contexto das possibilidades existentes em cada
momento da oficina e através da escuta das histórias de vida de trabalho e de outras, assim
como das ideias sobre atividades produtivas que poderiam ser desenvolvidas. No início, o
grupo era aberto aos que estivessem interessados em participar daquele espaço naquele dia,
mas, com o tempo, configurou-se em um processo grupal em torno da dimensão trabalho e da
possibilidade de vir a ser um trabalhador, desenvolver uma atividade produtiva sem ser
empregado de alguém e gerar alguma renda para si mesmo. Tal questão demarcou uma
identificação de alguns com o projeto e a desistência de outros, que apareciam vez ou outra
podendo participar da oficina; até que o grupo definiu qual seria o seu projeto coletivo e
passou a prospectar suas ações e a realizá-las conjuntamente, ou seja, quando se tornou um
coletivo de trabalho, embora ainda em processo de construção de sua autogestão.
Além disso, dialogarmos sobre a relação dos trabalhadores deste coletivo de trabalho
com o Estado no campo das políticas públicas de Saúde Mental, de Trabalho, de Assistência
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Social, de Previdência Social e de Direitos Humanos. Principalmente no tocante aos
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e à aposentadoria por incapacidade para o
trabalho, bem como sobre suas relações consigo mesmos e com os outros com os quais
estiverem trabalhando, com suas famílias, com os trabalhadores da Saúde Mental e com a
comunidade.
Entretanto, é preciso tecer algumas considerações a respeito desta temática partindo
não exatamente da prática clínica, mas da dimensão ontológica da centralidade do trabalho e
sua relação com a loucura que forjou a produção de práticas clínicas e sociais historicamente
construídas para realizar essa interlocução.
1.

A centralidade do trabalho – tanto na constituição do assujeitamento do

trabalhador alienado na sociedade capitalista, quanto do assujeitamento dos próprios
sujeitos da experiência da loucura considerados alienados pela psiquiatria tradicional e
incapazes para o trabalho e o convívio social. Uma construção e uma estratégia
histórica – uma máquina criadora e gestora de exclusão e de inclusão perversa.
2.

A centralidade do trabalho no processo de enfrentamento da alienação e

da exclusão no contexto dos movimentos libertários a partir da década de 80 no Brasil:


O trabalho como produtor de subjetividade na Economia Solidária,

contrapondo a alienação do trabalhador através da propriedade do seu próprio trabalho
e dos seus meios de produção, construindo outra relação com o mercado como campo
de sociabilidade pela via das trocas simbólicas e materiais nele realizadas, intervindo
no processo de exclusão do mundo do emprego no formato capitalista.


O trabalho como mediador nas relações dos sujeitos da experiência da

loucura consigo mesmos no âmbito das oficinas terapêuticas nos serviços de saúde
mental (trabalho terapêutico) e com os outros, no âmbito das trocas realizadas no
mercado (trabalho como direito humano), provocando a construção de outra
contratualidade social com potência de desconstruir a alienação e a exclusão,
produzindo outras subjetividades.
3.

As dimensões do trabalho nos serviços de Saúde Mental.



O trabalho é somente terapêutico ou é um direito? De qual trabalho

estamos falando?
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Seria possível contemplar a dimensão trabalho como um direito

humano para além do diagnóstico de incapazes para o trabalho?


Seria possível o mundo do trabalho compor com o projeto terapêutico

dos que são atendidos pelos profissionais de Saúde Mental? A intercessão-pesquisa
pode contribuir para a construção desse processo?
Concordamos com Evaristo (2000, p. 97) quando considera o trabalho como o objetivo
mais complexo e paradigmático da reabilitação dos sujeitos da experiência da loucura, tendo
em vista a importância dos valores a ele atribuídos quando se trata da inserção laboral. O
trabalho possui um alto valor simbólico e emocional por criar identidade, auto-estima, sentido
de pertencimento e recursos; assim como por favorecer os intercâmbios sociais.
Além disso, de acordo com o autor, no tocante aos sujeitos da experiência da loucura,
o trabalho tem potência de desenvolver sentido de responsabilidade; de reconstruir o tempo e
a confiança em si; de promover uma progressiva independência financeira e emocional em
relação à família, o que produz reconhecimento pelo sentimento de ser útil por trabalhar; e de
concretizar o direito a ter direitos no campo da cidadania. Enfim, de possibilitar estar nas
coisas, nas relações, no tempo.
Conclusão
O intercâmbio entre Saúde Mental e Economia Solidária, produtor de outras formas de
relação entre loucura e trabalho no contexto brasileiro, configura-se como um “processo
histórico em ato” (Gramsci, 1981, p. 51) em que transformações são engendradas pelos
movimentos sociais da Luta Antimanicomial e da Economia Solidária e práticas sociais são
construídas no campo da inclusão social no trabalho produtivo no cotidiano dos serviços de
Saúde Mental.
Compreendi que o trabalho configurou-se como estratégia de confronto e de luta nos
momentos de crise nos paradigmas da história da loucura. Na crise econômica que
desencadeou a grande internação dos loucos, mendigos, vagabundos e delinquentes; no
advento da psiquiatria como ciência pautada pela noção de sujeito do cogito cartesiano, em
que assume uma função terapêutica disciplinadora na busca pela cura da doença mental
através do tratamento moral; na II Grande Guerra, quando os hospícios abrem suas portas aos
loucos por conta dos bombardeios aéreos e esses conseguem trabalhar nas fazendas da região
sem medicação ou qualquer outra forma de tratamento, não sendo identificados como doentes
mentais; nas reformas psiquiátricas, nas quais é tanto uma estratégia de ressocialização na
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França, de emancipação pela inserção no trabalho produtivo na Itália, de reabilitação
psicossocial e de inclusão social no trabalho produtivo no Brasil.
Suaya (2009, p. 53) considera, a partir de Foucault em “A História da loucura na idade
clássica” (1967/2003), que o trabalho foi o instrumento utilizado no nascimento da psiquiatria
para fazer o corte entre os loucos e os demais degenerados sociais, que foram o objeto de
intervenção da grande internação. A exclusão desse grupo marcou a singularidade do louco
como não incluído no processo produtivo, como incapaz para o trabalho e, portanto, objeto da
assistência do Estado através do tratamento oferecido pela ciência psiquiatria.
De acordo com a autora, o contraponto a essa perspectiva acontece alguns séculos
depois, nos movimentos das reformas psiquiátricas que incluíram o trabalho como o eixo
nuclear de suas práticas onde a disjunção entre loucura e trabalho é transformada em
conjunção.
Retomando o contexto brasileiro, é possível identificar a presença tanto da disjunção,
quanto da conjunção entre loucura e trabalho que acontece pela coexistência, no cotidiano dos
serviços de Saúde Mental, das práticas hegemônicas da psiquiatria e das práticas das reformas
psiquiátricas que contrapõe as primeiras com estratégias de luta e de confronto.
Nessa direção, o que me parece ser fundamental em processos de inclusão social no
trabalho produtivo é, em primeira instância, a reflexão crítica sobre a premissa da
incapacidade para o trabalho historicamente atribuída aos sujeitos da experiência da loucura e
o rompimento com esta marca social, subjetiva e jurídica que atravessa os processos de
transformação social neste campo.
Há que se ter em vista que discutir as dimensões afetas à relação loucura e trabalho é
questionar as teorias clássicas sobre o sujeito. Por isso, é importante conhecer as
potencialidades e respeitar as dificuldades singulares dos que se lançam ao desafio de superar
suas próprias condições de existência.
Tais premissas fundamentaram tanto a práxis de intercessão quanto a práxis
universitária por mim empreendidas.
Na experiência compartilhada com os sujeitos da experiência da loucura como
intercessora encarnada na práxis de intercessão a processualidade foi uma dimensão fundante
na construção do vínculo e das possibilidades que foram sendo testadas e colocadas na
realidade através da ação coletiva.
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Entretanto, no começo, era importante delimitar algumas questões pelo fato de ser o
momento de construir a contratualidade possível e necessária para possibilitar o encontro.
Para isso, era preciso me expressar de forma a ser compreendida porque, mesmo que nada
estivesse previamente estabelecido, havia uma proposta e uma aposta a serem feitas.
Nesse turbilhão, o mais interessante foi o fato de eu ter conseguido deslizar nos
acontecimentos e ir encontrando as brechas para colocar o meu desejo em relação ao campo
social da realidade concreta com a qual lidava, relacionando-o com o desejo dos sujeitos com
os quais me encontrava. Exercitando, assim, o não ocupar o lugar de quem conduz alguma
atividade, mas, sim, na horizontalidade das relações cotidianas.
O dispositivo Oficina de Geração de Trabalho e Renda construído em conjunto com os
trabalhadores do CAPs, embora tenha sido uma proposta feita por mim, delimitou um espaçotempo dentro da instituição onde o trabalho retomaria sua potência de produção e reprodução
da vida e de subjetividade, o que seria concretizado pelo desejo e ação dos que se
interessassem em participar deste processo. Considero que minha práxis de intercessão se
configurou como um processo de pré-incubagem, uma prática social de acompanhamento a
trabalhadores em seu processo de constituição de EESs.
Digo isso porque, diante da realidade social na qual estive inserida, recorri ao
conhecimento que havia me apropriado anteriormente para, no cotidiano da relação com os
sujeitos da experiência da loucura ao agir como intercessora encarnada, produzir a articulação
entre a teoria que me referenciava e a prática social que contribuí para que acontecesse
constituindo, assim, minha práxis de intercessão.
Após o término dessa relação com o campo, me dediquei exclusivamente ao meu
fazer-saber, buscando em minhas referências teóricas e metodológicas as contribuições para
ampliar a produção de conhecimento sobre minha práxis de intercessão. Pretendi produzir, na
medida de minhas possibilidades, um movimento dialético entre a teoria e minha práxis de
intercessão constituída na relação com a práxis produtiva dos trabalhadores na Oficina de
Geração de Trabalho e Renda.
Sendo assim, me foi possível produzir conhecimento através da práxis universitária,
configurada como uma práxis de pré-incubagem construída através da intercessão realizada.
Tal movimento pode ou não ser apropriado pelos que atuam nas práticas atualmente em curso
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no campo social brasileiro, tendo em vista que o conhecimento produzido se configura,
também, como uma oferta de possibilidade.
Por fim, é importante considerar que a inclusão no trabalho produtivo não restaura a
normalidade e não garante o bem estar, tendo em vista as complexas redes de vinculação
social que lhe são inerentes e as implicações dessas na vida subjetiva dos sujeitos da
experiência da loucura. Melhor dizendo, a produção de autonomia não se traduz em busca e
realização de cura, mas antes em possibilidades de emancipação.
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Introdução
A condição de ser jovem é permeada por questões históricas, sociais e econômicas.
Em todo mundo a juventude enfrenta um cenário econômico marcado por altos níveis de
desemprego e precariedade das condições de trabalho. A gravidade da situação pode ser
dimensionada pelos alertas que tem sido lançados pela OIT (Organização Internacional do
Trabalho) desde 2011 advertindo sobre a possibilidade do surgimento mundial de uma
geração de trabalhadores jovens “traumatizada” por uma perigosa mistura de alto
desemprego, crescente inatividade e trabalho precário nos países desenvolvidos e de um
aumento do número de trabalhadores pobres nos países em desenvolvimento, classificando-a
como “uma geração em perigo” (Chade, 2011; OIT, 2010, 2013). Para aqueles jovens que
trabalham aponta que seis em cada dez o fazem em empregos informais, sob a égide da
precariedade de condições, de baixa renda, falta de direitos e instabilidade.
No Brasil, os jovens se inserem no mundo do trabalho em um cenário econômicosocial peculiar. Nos últimos anos, o Brasil assiste a uma melhoria dos indicadores
econômicos, com queda constante do desemprego e melhoria dos índices econômicos, embora
persistam desigualdades. Desigualdades essas que atingem fortemente a juventude e que
levam ao alerta de Spink (2010, p. 6) quando afirma: “Nosso desafio tem rosto e o rosto é
jovem”.
É nesse cenário que os empreendimentos de Economia Solidária aparecem como
possível alternativa de trabalho, destinados principalmente, mas não exclusivamente, aos
excluídos do mercado formal de trabalho. Especificamente no caso dos jovens, esse tipo de
organização do trabalho passa a ser elencado no rol de possibilidades a serem consideradas
pelas políticas públicas (Costanzi, 2009; Brasil, 2013).
Destaca-se que a Economia Solidária vem sendo apontada como alternativa de geração
de trabalho capaz de promover não somente o sustento monetário como também uma resposta
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a inclusão social e emancipação do trabalhador, baseada na autogestão, cooperação,
solidariedade e respeito ao meio ambiente. (Singer, 2002, 2005; França Filho e Laville, 2004;
Gaiger, 2009; Razeto, 1993).
Ao cruzarmos esses dois temas, objetivamos analisar o que pensam os pais e os
jovens, seus filhos, sobre o trabalho nos empreendimentos de Economia Solidária ser
alternativa de trabalho para os jovens.
Tomamos por premissa que as atividades autogestionárias que atravessam (ou
deveriam atravessar) a organização do trabalho nos empreendimentos de Economia Solidária
são construídas no dia-a-dia dos empreendimentos, principalmente por meio de atividades
dialógicas e processos de negociação de significados e realidades (Sato e Esteves, 2002), cada
experiência é única e carregada com a história de vida de cada um dos participantes, com seus
valores, suas crenças, seus medos, suas esperanças. Portanto, essas vivências e histórias
também irão compor o processo de socialização e a constituição da identidade não só dos
trabalhadores mas também dos jovens.
Juventude brasileira e Economia Solidária
Herdeiros de uma realidade marcada historicamente por desigualdades sociais abissais,
a juventude brasileira foi só recentemente galgada a alvo de políticas públicas específicas.
Porém, não a juventude brasileira como categoria vem a ser o sujeito dessas políticas,
mas principalmente uma parcela da mesma, os jovens das classes sociais mais pobres,
excluídos do mercado de trabalho, sujeitos à violência, ou seja, em vulnerabilidade social.
Tiriba

e

Fischer

(2007)

apresentam

relato

de

diversos

empreendimentos

protagonizados por jovens, tendo o trabalho associado como modo de organização, porém não
analisam como se desenvolve essa participação.
Nardi e Yates (2005) e Nardi, Yates, Fernandes e Rodrigues (2006) apresentam dois
estudos sobre a temática jovens (considerados como tal até a idade de 30 anos), subjetivação e
trabalho. Em ambos, concluem os autores, que a inserção dos jovens nesses projetos não é por
identificação com a questão ideológica dos mesmos, mas antes por não encontrarem outra
opção mais rentável e encaram essa etapa como passageira, enquanto não obtém sua entrada
no mercado formal de trabalho.
Os dois estudos reforçam características como a transitoriedade, a falta de opção
melhor e a provisoriedade do vínculo. Essa última é a marca da relação com esse trabalho
pautada por condições de trabalho balizadas por baixa remuneração, não existências de
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direitos trabalhistas, insegurança da continuidade de existência do empreendimento. Disso
resultaria uma frustração pela não possibilidade de planejamento da vida e um futuro melhor.
Socialização e Identidade
Pertencer a empreendimentos de Economia Solidária pode ser, e acreditamos que é,
uma informação importante que irá compor a identidade tanto social como a identidade do eu
(Goffman, 1980). Isso porque acreditamos que essa informação já vem carregada de
significados, de marcação de status social, de relações de trabalho e, portanto, determinante
para compor sua identificação pois o trabalho tem papel de destaque na formação da
identidade na contemporaneidade (Ciampa, 1989).
Sendo esse trabalho focado na juventude, consideramos essencial o processo de
socialização e identidade e o papel da família nesse contexto, bem como as demais instâncias
sociais. Abordando a socialização em uma perspectiva intergeracional, o processo de
transmissão é essencial para o encontro de gerações. Segundo (Tomizaki, 2010, p.329), a
dinâmica entre as ações de transmitir e herdar resultam no desafio de determinar como irão
lidar com sua herança, que pode ser de bens materiais, de bens simbólicos, de microrelações
ou de macrorelações sociais.
Transmitir e herdar: o que transmitem os pais, o que herdam (ou não) os filhos? Mas
essa realidade não é herdada passivamente. A realidade como socialmente construída, na qual
o sujeito vai apropriando-se e internalizando a realidade objetiva, que passará a fazer parte de
sua constituição psíquica e esse processo resulta na possibilidade de ação humana,
contribuindo para a construção da realidade social a que pertence (Berger e Luckmann, 1985).
A relação objetividade e subjetividade está entrelaçada, como observamos em Dubar
(1997, p. 99): “Subjetivamente, a mudança social é, portanto, inseparável da transformação
das identidades, isto é, simultaneamente inseparável dos ‘mundos’ construídos pelos
indivíduos e das ‘práticas’ que decorrem desses ‘mundos”. Essa citação corrobora o que
encontramos em Berger e Luckmann (1985) ao apontarem estes o papel da identidade na
relação estabelecida entre a realidade e a subjetividade e como pode ser modificada ou
transformada.
Ciampa (1989) tendo por base a identidade como um processo de metamorfose,
histórico e inseparável de um projeto político, defende que o estudo da identidade não pode
ser independente do estudo da sociedade. Está sempre a ela atrelado, pois, nesse contexto
histórico e social “em que o homem vive que decorrem suas determinações [de alternativas de
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identidade] e, consequentemente, emergem as possibilidades ou impossibilidades, os modos e
as alternativas de identidade” (1989, p. 72).
Para o autor, o grupo se constitui pelas relações entre seus membros e com o meio no
qual estão inseridos, e ressalta que é pela atividade – agir, trabalhar, sentir, etc, que essas
relações são construídas. Portanto, acrescenta que o trabalho, pela importância dada a ele
“quase sempre sela um destino, é um componente forte na configuração de uma identidade”
(Ciampa, 1990, p. 232).
Ao nos apoiarmos nesses autores, explicitamos nossa ênfase em ser a realidade
inacabada, a ser constantemente transformada por sujeitos que tanto são produtos como
produtores desta. Os conceitos de socialização e identidade e seus desdobramentos nos
permitem tentar elucidar quem são esses homens e mulheres que, inseridos em
empreendimentos de Economia Solidária, possuem uma história singular, mas que
compartilham esse modo de trabalho.
Metodologia
A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada em duas etapas. Na primeira, foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com dezenove jovens, filhos de pais que trabalhavam
em oito empreendimentos de Economia Solidária localizados em cinco cidades do Estado do
Paraná - Brasil. Os empreendimentos compreendiam as seguintes áreas: cooperativa rural;
cooperativa de acessórios de vestuário formada a partir de empresa recuperada; cooperativas
de materiais reciclados, associações de alimentos, de artesanato e de costura.
Os critérios de seleção dos jovens foram definidos a partir da faixa etária adotada pelas
Nações Unidas, que define como jovens aqueles com idade entre 15 a 24 anos. Optamos aqui
pelo recorte de 16 a 24 anos, uma vez 16 anos essa é a idade definida pela Constituição
Brasileira e pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) como a idade mínima permitida
para a inserção no mercado de trabalho.
No decorrer das análises das entrevistas com os jovens, verificamos a necessidade de
dar voz aos seus pais, uma vez que a experiência dos pais era um forte componente da
representação que os jovens apresentavam. Optamos por obter a narrativa diretamente dos
pais, a fim de aprimorar nosso entendimento das falas dos jovens. Nessa segunda etapa,
realizada um ano após a primeira, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com nove
pais/tios dos mesmos jovens da primeira etapa.
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A análise das entrevistas seguiu os procedimentos da Análise de Conteúdo (Bardin,
1977).
Resultados e Análise
Foram identificados três grupos distintos. Ressaltamos que não encontramos
discrepâncias significativas das visões entre pais e filhos dentro de cada grupo.
- A Economia Solidária como alternativa aos jovens
Esse grupo está localizado na área rural e formado por agricultores familiares. Tanto
os pais quanto os jovens expressam estratégias e lógicas de ação que colocam o
empreendimento de Economia Solidária - uma cooperativa - como portadora de esperanças.
Esperança de crescimento pessoal esperança de melhoria das condições de vida, esperança de
desenvolvimento local, esperança da permanência dos jovens no campo. Nesse caso a
cooperativa é o que permitirá a transformação da esperança em realidade.
Nesse grupo, o trabalho de cultivo de frutas não se faz coletivamente, apenas a
operação de venda é feita em conjunto. Encontramos uma liderança ativa, a qual é
reconhecida como democrática, paciente, que trabalha para o sucesso de todos. Acreditamos
encontrar aqui o que Veronese (2008) define como liderança solidária e que, segundo a
autora, concede ao empreendimento maior capacidade de enfrentar as dificuldades e
obstáculos do trabalho.
A adesão à cooperativa permite também acesso à assistência técnica, captação de
recursos e participação em programas governamentais de compras dos seus produtos. Essas
são condições que seriam imensamente mais difíceis de serem obtidas, caso continuassem
como pequenos agricultores isoladamente.
Para os pais, os filhos são a continuidade de seu projeto e para isso os incentivam a
continuarem seus estudos, não mais para ir morar na cidade, mas para permanecer no campo.
O êxito da cooperativa, simbolicamente, é o sucesso em deixar algo para os filhos que lhes
garanta a continuidade da vida no local de residência. É possibilitar uma nova identidade, de
agricultores familiares bem sucedidos, aos filhos, em um cenário onde imperam grandes
cooperativas agroindustriais, das quais foram excluídos. Essa nova identidade buscada se
diferencia da portada pelos pais à medida que é composta por agricultores com estudo, que
praticam uma agricultura com tecnologia desenvolvida, alinhada com preocupações
ambientais, para os quais a permanência no campo é vista como uma opção e não como uma
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alternativa frente à inexistência de outras perspectivas. Os filhos, por sua vez, compartilham
dessa esperança com seus pais.
Ao contrário dos jovens dos outros empreendimentos, ter carteira assinada não é vista
como a situação idealizada a ser obtida, pois, historicamente não é essa a realidade do campo.
Do mesmo modo com que se envolvem no trabalho da propriedade rural familiar,
agora o fazem na cooperativa. Acreditamos ser esse um dos diferencias em relação aos outros
grupos. Os jovens relatam participar não só do cultivo das frutas, mas também de viagens
técnicas, da tomada de decisões, de repasse de conhecimentos que envolvem a cooperativa,
sabem as condições de vendas dos produtos, etc., ou seja, não parecem reproduzir aqui a
organização taylorista de trabalho. Não nos deparamos com situação semelhante nos demais
grupos.
Se, por um lado, os resultados aqui obtidos mostram aspectos positivos, como os
ressaltados acima, por outro lado, traz inquietações. Destacamos que é o fator econômico o
indicado como principal componente de indicativo de sucesso da cooperativa. Não aparecem
aqui, como ganhos, fatores emancipatórios do trabalho ou a criação de alternativa ao
capitalismo. A transformação da sociedade e superação do sistema capitalista, fortemente
demarcados na literatura (Singer, 2002, 2005), não se mostram como metas a serem
alcançadas; o propósito é permitir geração de trabalho e renda.
- Economia Solidária como possível devir
O segundo grupo, no qual a Economia Solidária é vista como possibilidade de futuro
para os jovens, porém, em um futuro onde se restabeleçam as condições de trabalho similares
às que eram ofertadas quando a cooperativa era uma empresa tradicional, heterogerida, que ao
falir foi assumida por eles. Nesse grupo o que destacamos, baseados nos resultados, é
constatação de que, em termos subjetivos, os trabalhadores cooperados não diferem daqueles
das empresas tradicionais, heterogeridas.
O conflito entre as identidades de dono/cooperado x trabalhador/cooperado é
claramente percebido. A permanência da divisão social do trabalho entre planejamento e
execução é mantida, privilegiando-se o primeiro. Esta face da organização do trabalho se
reflete concretamente nas diferenças salariais, nos modos de tomada de decisões, na dinâmica
das assembleias. O relato do “medo de ser perseguido” caso expresse opiniões diferentes
daquelas manifestadas pela diretoria é o sinalizador das relações de poder dentro da
cooperativa.
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Acreditamos que presenciamos uma desilusão desses trabalhadores com a realidade
encontrada na cooperativa. Da esperança inicial de se tornarem donos da empresa e,
consequentemente, obterem ganhos financeiros significativos, bem como readquirir o “status”
que tinham como trabalhadores daquela empresa, é substituída pela decepção.
Defendemos que o modo de organização da cooperativa tolhe a aquisição de novos
saberes e experiência por parte de todos os trabalhadores, concentrando-se em um pequeno
grupo que compõem as instâncias de decisão. Fato que, por sua vez, inibe o estabelecimento
de relações de poder mais igualitárias que permitiriam circulação do poder bem como a
construção de novas práticas e novas relações sociais. Essas são imprescindíveis para
construção de novas identidades. Elas só são possíveis atreladas à realidade construída pelos
indivíduos, de acordo com Ciampa (1990), identidade é verbo, é atividade, é metamorfose.
Aos filhos, portadores de melhores condições de estudo, os pais reservam a esperança
de um futuro diferente, que supere a condição de fracasso que dizem vivenciar. Utilizamos
para análise desse ponto o conceito de identidade pressuposta, segundo Ciampa (1990). A
cooperativa é vista como alternativa de trabalho para os jovens, mas dentro das condições já
analisadas anteriormente; ao estudo é imputado a condição de uma participação diversa na
cooperativa. Explicando, possuindo tal estudo os filhos estariam em condições de participar
das instâncias administrativas da cooperativa, exercendo um trabalho “mais leve”, melhor
remunerado e valorizado do que aqueles exercidos por eles, pais. Estariam também em
melhores condições na dinâmica das relações de poder instituídas na cooperativa, pois teriam
acesso aos saberes que supostamente embasam as tomadas de decisões.
Chamou-nos a atenção o desejo relatado pelos jovens de trabalharem na mesma
empresa que os pais. Mas quando assim se manifestavam era com referência à empresa
antecessora da cooperativa, da qual os pais eram funcionários. Agora sob a forma de
cooperativa, nas atuais condições, optam por permanecer como funcionários contratados e não
como cooperados, pois isso lhes tiraria os benefícios proporcionados pelo regime de
contratação – férias, décimo terceiro, etc.
Analisamos esse ponto como relevante, pois, quanto tomamos o ideário teórico da
Economia Solidária, a condição de exploração da força de trabalho, ou seja, de assalariados, é
situação a ser vencida em prol de condição de sociotrabalhador, ou seja, esse deveria ser o
papel almejado que proporcionaria a emancipação e superação da exploração. Não
encontramos em nenhum momento tais reflexões, ou mesmo menções a esse ponto.
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Ao contrário do primeiro grupo, o vínculo como contratados não os permite participar
das assembleias, das tomadas de decisões, os valores apreendidos são os de competitividade e
não de solidariedade, mesmo entre aqueles jovens que têm ou tiveram sua única experiência
de trabalho a cooperativa.
As justificativas apontadas pelos jovens para a permanência na cooperativa foi a
menor probabilidade de serem despedidos, ao contrário das empresas tradicionais, traduzindose em sensação de segurança à esses jovens.
- Economia solidaria como não alternativa
O terceiro grupo deixa transparecer claramente as contradições vividas pelos
participantes. Nele chamam a atenção as diversas faces possíveis de se antever, que vão desde
a possibilidade de um trabalho emancipatório, com crescimento pessoal e contribuição para a
saúde mental, até as condições de trabalho absolutamente precárias, sem proteção social, bem
como o estigma e humilhação social a que podem estar submetidos. Acreditamos que esse
grupo explicita o que os outros somente indicaram. Dito de outro modo, é nesse grupo que se
escancara o risco da permanência da precariedade do trabalho, que pode marcar um
empreendimento da Economia Solidária, contudo é ao mesmo tempo revelador das
possibilidades de desenvolvimento pessoal, de novas vivências e saberes, enfim, de novas
identidades. Aqui se localizam os empreendimentos ligados à reciclagem de materiais,
costura, artesanato e alimentação, com forte presença feminina e população com histórico de
exclusão social, baixa escolaridade, ou analfabetismo (com exceção de uma participante, que
possui curso superior).
O mérito da Economia Solidária aqui é vista pela oportunidade de transformação
dessas pessoas, antes invisíveis, subalternas, sem crédito em si mesmo, com identidades
deterioradas (Goffman, 1980), agora em pessoas que se reconhecem como sujeitos ativos,
com novas identidades e novas possibilidades de desenvolvimento.
“Nossa! Vocês são capazes”; “Ela não acreditou no que viu, tirou até foto!”. Esses
fragmentos tirados das falas denotam a importância, especialmente para essas mulheres, do
reconhecimento do outro como componente constituidor de suas identidades (Berger e
Lukmann, 1985, Goffman, 1980). Ao submeterem seu trabalho à avaliação do outro, por
extensão se submetem também, como sujeitos, à avaliação do outro.
Vivenciaram a descoberta de um outro eu, agora capaz, ativo. Têm suas ideias aceitas
e comparecem diante do outro com algo positivo a ser mostrado e reconhecido. Passam a se
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reconhecer como sujeitos. Vislumbramos aqui uma das grandes contribuições da Economia
Solidária.
Igualmente, aqui pudemos verificar a existência de uma grande expectativa inicial dos
participantes quanto à possibilidade de sucesso e de ganhos advindos dos empreendimentos,
seguidos de uma decepção conforme vivenciavam a realidade. Demora para o início das
atividades, baixo ganho financeiro, dificuldades na comercialização dos produtos, problemas
de relacionamento no grupo foram citados como causa de desânimo e desesperança. Contudo,
a maioria das participantes entrevistadas tem um longo tempo de permanência nos mesmos.
Uma das razões alegadas é a segurança obtida. Segurança, assim, como a verificada no
segundo grupo, relativa à existência de uma atividade na qual obtêm maior estabilidade;
sabem que, pela falta de qualificações, grau de escolaridade e idade, teriam dificuldade em se
inserir em empresas tradicionais. Não é, portanto, sem fundamento ser nesse grupo que se
apresenta menos ênfase quanto às vantagens que porventura existem nesse trabalho.
As expressões “trabalho digno”/“serviço digno”/“vida digna” pontuam e balizam as
falas das entrevistadas quando se referem ao futuro almejado para seus filhos e aí se insere
novamente o papel atribuído à educação como condição que irá permitir tal objetivo. Não
incentivam os filhos a trabalharem no empreendimento, e quando o fazem, é de caráter
provisório, enquanto eles não obtêm outro trabalho, ou estão recebendo o seguro-desemprego.
Entendemos aqui que é depositado nos filhos obter o sucesso que eles (pais) não
acreditam que lograram conseguir e a continuidade do trabalho dos filhos nesses
empreendimentos da Economia Solidária é sentido como fracasso também deles - filhos.
Rechaçam, portanto, a ideia de deixar de “herança” o trabalho na Economia Solidária.
Os jovens desse grupo concordam com seus pais sobre não ser esse o trabalho que
esperam para seu projeto de vida, bem como o papel do estudo para que tal projeto seja
viabilizado. Porém, é aqui que encontramos a maioria dos jovens que abandonaram os estudos
antes do término do ensino médio, ou que não estudam nem trabalham, indicando, assim, o
grande risco à vulnerabilidade social a que estão expostos.
Os jovens que em algum momento trabalharam nos empreendimentos de Economia
Solidária de seus pais, o fizeram transitoriamente, já prevendo e mesmo desejando sua saída.
Não conseguem apontar nenhuma vantagem nesse tipo de trabalho.
Ressaltamos também a visão dos filhos em relação ao trabalho dos pais. Se por um
lado reconhecem a transformação positiva dos mesmos ao mesmo tempo ressaltam as
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situações de estigma e humilhação a que estão sujeitos os pais, pelo trabalho que
desenvolvem.
A visão da Economia Solidária “quase como esmola” relatada ou destinada àqueles
que não conseguem mais nada, ou ainda a classificação como um “não futuro” dá o mote à
visão objetiva e, portanto, subjetiva que compõe o ideário sobre a Economia Solidária desses
jovens. A identidade de trabalhadora-da-economia-solidária é portadora de estigma social e,
assim, recusam-a. Sawaia (2009, p. 9) aponta que as subjetividades geradas pelo processo
dialético de inclusão/exclusão, “vão desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou
revoltado”. E continua: “essas subjetividades não podem ser explicadas unicamente pela
determinação econômica, elas determinam e são determinadas por formas diferenciadas de
legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade,
afetividade, consciência e inconsciência”.
Novamente aqui, em nenhum momento aparece como integrante desse modo de
trabalho os valores de transformação social e superação do capitalismo presente nos conceitos
teóricos.
Nesse grupo encontramos as pessoas mais expostas à vulnerabilidade social, sem
capital financeiro, sem capital social. Teoricamente, seriam as mais indicadas para verem na
Economia Solidária uma alternativa de trabalho. Porém, é exatamente o oposto que nossos
resultados indicam, pois foi o grupo que mais a rejeita e que almeja a inserção no mercado de
trabalho através do emprego, registrado, protegido pela lei.
Considerações finais
Ao início da pesquisa, não esperávamos que a possibilidade de transformação social
compusesse os motivos para os jovens, e também seus pais, trabalharem nos
empreendimentos. Contudo, supúnhamos que seria problematizado em algum momento. Não
foi o que observamos. Esses pontos não fazem parte do sentido atribuído, tanto pelos jovens
como por seus pais, ao trabalho na Economia Solidária. O sentido aqui se limita a uma
possibilidade de geração de renda.
Olhando para o quadro obtido nesta pesquisa, acreditamos que, dos três grupos
identificados, apenas o primeiro parece em condições de romper o círculo vicioso
diagnosticado por Nardi et al. (2006, p. 327-328), ao proporcionar uma visão de futuro, de
estabilidade e melhoria, ele permite maior investimento, tanto objetivo quando subjetivo no
empreendimento, resultando em maior engajamento. Nos outros dois, observa-se a existência
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do círculo vicioso, no qual é preconizado a necessidade da existência desse engajamento para
o sucesso do empreendimento, mas, pela própria precariedade e instabilidade da permanência
do empreendimento, os jovens não se arriscam, perpetuando-se assim esse processo.
No segundo grupo, eles esperam que se reestabeleçam as condições anteriores para aí
justificar maior engajamento e, no último grupo, não podemos dizer ao menos que acreditam
nessas melhorias e, portanto, não se dispõem a qualquer engajamento efetivo, tendo em vista
a provisoriedade que atribuem ao vínculo.
O tema da identidade tornou-se essencial, pois o que transparece nas repostas dadas
são: o que eu era, o que sou e o que quero ser, não somente em termos laborais, mas também
como sujeitos sociais. O trabalho, pelo recorte dado à pesquisa, aqui é visto como mediador
dessa realidade, pois carrega um valor simbólico que permite ser o fio condutor da história
dessas pessoas (Ciampa, 1989, 1990; Dubar, 1997).
A identidade almejada é a de “trabalhador/empregado registrado”, pois significaria, no
imaginário social, estar incluído socialmente. Lembramos aqui que a história dos benefícios
sociais no Brasil foi construída tendo por base aqueles que estavam incluídos em trabalhos
reconhecidos oficialmente, ou seja, uma cidadania regulada pelo trabalho e emprego (Santos,
1979). E essa realidade objetiva ainda parece compor a subjetividade desses jovens
constituindo um elemento significativo, tanto para a identidade do eu como para a identidade
social (Goffman, 1980). Esse fato não parece se restringir ao grupo de jovens aqui
representados. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011), mostra
que essencialmente é o emprego assalariado o almejado pelos jovens brasileiros.
Com exceção do grupo marcado por condições singulares, aquele que vive na área
rural, os demais jovens veem a Economia Solidária restrita a uma alternativa ao desemprego e
não ao trabalho/emprego. Ela adquire o sentido de falta de opção, quando mais nada é
possível, e não como uma opção que daria suporte a novos modos de vida, de sociabilidade,
de novas identidades.
Encontramos, sim, avanços e melhorias nas condições de vida, nas subjetividades e na
constituição de novas identidades, contudo essas se fazem presentes principalmente para os
pais desses jovens. Esses mesmos pais, à medida que não incentivam os jovens à continuidade
de seu trabalho e ideais, denunciam a fragilidade e o risco para o futuro desses
empreendimentos e, portanto, da própria Economia Solidária.
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Defendemos que, para os segundo e terceiro grupos, o trabalho na Economia Solidária
não é capaz de sustentar a representação de projeto que irá suprir as necessidades de
sobrevivência, que, eventualmente e provisoriamente, pode ser utilizado como meio de se
afastarem de ocupações marginais, mas que representa igualmente ocupação precária, não
satisfatória, e não desejada.
Tomamos aqui a ideia de projeto no sentido que lhe atribui Enriquez (1994, p. 57),
para quem “projeto comum significa, de início, que o grupo possui um sistema de valores
suficientemente interiorizado pelo conjunto de seus membros, o que permite dar ao projeto
suas características dinâmicas (fazê-lo passar do estágio de simples plano ao estágio de
realização)”. Para o autor esse sistema de valores se assenta em um imaginário social comum
que é capaz de nos representar “aquilo que somos, aquilo que queremos vir a ser, aquilo que
queremos fazer e em que tipo de sociedade ou organização desejamos intervir”.
O sistema de valores e consequentes representações que emergem das entrevistas com
os pais e que inevitavelmente é repassado e apropriado pelos filhos (como processo dialético)
nos apontam que a Economia Solidária não se insere no imaginário social comum que indica
o que querem ser ou fazer. Em decorrência não acreditam, nem intelectualmente, nem
emocionalmente, como uma causa capaz de criar um vínculo grupal que os identifique como
futuros trabalhadores da Economia Solidária.
Acreditamos que os resultados obtidos por esta pesquisa auxiliam em avaliarmos
como a Economia Solidária está se concretizando na atualidade, dentro das diferentes
realidades dos jovens aqui retratadas, frente ao fato da sua inscrição como uma das estratégias
sugeridas para a promoção de trabalho e renda para a juventude (Costanzi, 2009, Brasil,
2013). O “encontro de gerações” que tentamos construir proporcionou um questionamento
sobre a viabilidade futura desses empreendimentos, principalmente a partir da perspectiva dos
jovens.
Se para a realidade rural essa viabilidade se mostrou otimista com o engajamento de
pais e filhos no empreendimento, mesmo que se mostre restrita aos aspectos econômicos e
não como promotores de mudanças políticas, é fato que deve ser considerado nas proposições
de estratégias de ação para a juventude rural. Já as estratégias dirigidas aos jovens urbanos, as
ações propostas devem ser reavaliadas e formuladas de modo que contemplem uma realidade
não auspiciosa, mas verdadeira, na qual a Economia Solidária não é vista nem por pais, nem
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pelos jovens como uma alternativa de trabalho que corresponda a uma identidade almejada de
trabalhador.
Demarcamos que, entre as alternativas para geração de trabalho e renda para os
jovens, essa, quando implementada e organizada de acordo com os princípios propostos pela
autogestão, pode significar avanços nas condições concretas de trabalho, de vida e nas
subjetividades e identidades das pessoas envolvidas. Mas essa é uma tarefa que exige esforços
diários e são muitos os riscos envolvidos. Decorre deste fato a necessidade de maiores estudos
e acompanhamento das experiências concretas que ousam enfrentar esses desafios.
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Introdução
O termo Economia Solidária tem servido para designar um conjunto amplo de práticas
coletivas e de uma forma diferente de se produzir e de sobreviver. Durante a minha prática
profissional acabei me aproximando de alguns grupos de geração trabalho e renda,
estagiários, profissionais e entidades que lidavam com esta temática, assim fui percebendo a
importância deste projeto nos meus estudos e também em minha vida profissional,
impulsionando-me a entender e a colaborar na construção desta prática que pode dar sentido a
vida das pessoas.
A Economia Solidária tem se disseminado cada vez mais, principalmente nas camadas
da população que estão excluídas do mercado formal de trabalho. Ela é organizada por meio
de princípios gerais que se fundamentam na prática da autogestão, ou seja, na tomada de
decisão mais democrática, nas relações sociais de cooperação e, por fim, na horizontalidade
das relações de produção.
Matrizes teóricas importantes para a Economia Solidária veem, portanto, da tradição
marxista, que se debruçou sobre a autogestão, das teorias em torno dos movimentos sociais e
da análise entre o social, o econômico e o político, bem como a sociologia econômica dos
trabalhos de Karl Polanyi2. Essas contribuições mostram com convicção a realidade plural da
economia e sua profunda relação com o social e o político.
Para Singer (2002, p.112) um dos principais idealizadores da Economia Solidária no
Brasil, a Economia Solidária é uma alternativa que a sociedade civil tem para se organizar e
estabelecer processos emancipatórios, isto é, possibilitar ¨a promoção da comunidade que por
sua própria iniciativa e empenho melhore suas condições de vida¨.

2

Sociólogo Pioneiro em destacar as relações entre economia, sociedade e cultura. Para Polanyi o sistema de
¨livre mercado¨ seria a causa da alienação dos seres humanos e de sua natureza externa, da subordinação a uma
racionalidade individualista (POLANYI, 2000, p.4).
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Campo teórico e político que ainda pode ser considerado em construção, a Economia
Solidária se tornou alternativa de inserção produtiva para muitos trabalhadores (tanto aqueles
que estão há muito tempo fora do setor formal, quanto aqueles que jamais estiveram nele).
Sua expansão tem contado com o apoio de movimentos e organizações sociais diversas. Mais
recente tem sido o apoio de agentes governamentais que localmente realizam projetos na área
de geração trabalho e renda, tentando assim articular e institucionalizar espaços de
interlocução Estado – Sociedade. Nesse sentido aponto a criação em 2003 da Secretaria
Nacional de Economia Solidária – SENAES, órgão responsável pela proliferação de editais
específicos para a formação e o aumento de projetos na área de cooperativismo, bem como a
promoção de recursos ligados ao desenvolvimento local e regional demonstrando assim
empenho no sentido de ampliar os beneficiários e de desenvolve esta alternativa em nosso
país.
Os trabalhadores da Economia Solidária alinham-se em uma gama ampla e
heterogênea de iniciativas, que variam em diversas modalidades. Entre os anos de 2003 e
2007 foi realizado um mapeamento3 investigativo para caracterizar esses empreendimentos.
Segundo Gaiger (2012):
[...] 51,8% deles são associações; 36,5% grupos informais; 9,7%
cooperativas. As atividades coletivas mais frequentes são a produção
(63,3%), a comercialização (59,6%) e o uso de equipamentos
produtivos (49,9%). Dedicam-se à agricultura, pecuária, pesca ou
extrativismo, 54,9% dos empreendimentos, os demais se dividindo
entre a produção e a prestação de serviços em setores de alimentação,
confecção e calçados, artesanato, indústria de transformação, coleta e
reciclagem e, ainda, crédito e finanças. Quanto ao porte, 24% possuem
até 30 sócios, enquanto no extremo oposto registram 370 casos (1,7%)
com mais de 500 associados. Ao redor de 19,7% possuem menos de

3

O mapeamento teve como objetivo conhecer e detalhar como se constitui o empreendimento econômico
solidário e foi realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, o Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas (IPEA) e a Universidade do Vale dos Sinos (GAIGER, 2012, p.319).
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seis sócios trabalhando regularmente no empreendimento e 59,3%
possuem até 30 trabalhadores dentro do quadro social [...]. (p.319)

Esses números mostram um pouco do que é a Economia Solidária. No entanto ela não
se explica só pelas questões estruturais e objetivas: ela tem um modelo diferenciado de
sociabilidade, de valores, de experiências. O seu trabalho baseia-se em princípios
diferenciados, na autogestão, na solidariedade e tem um grande significado social entre os
trabalhadores de alta exclusão.
Os trabalhadores neste modelo de trabalho irão administrar conjuntamente as
atividades que precisam ser realizadas. Na empresa solidária além de cumprir as tarefas a seu
cargo, cada trabalhador tem de se preocupar com os problemas gerais da empresa. Há um
esforço de todos na busca por resultados, e há momentos de participação e de tomada de
decisões em conjunto para que se possam solucionar problemas, ou até mesmo, eliminar
defeitos de um produto ou para atingir algum outro objetivo que todos desejam.
Nessa perspectiva o trabalho solidário e autogestionário representa uma forma
diferente de produzir, segundo Tiriba (2001): ¨Como um espaço singular de produção de
conhecimento, a produção associada ganha relevância a medida que os sujeitos, ao tentarem subverter
a lógica do capital, em vez de controlar e dificultar o acesso do conjunto dos trabalhadores aos
segredos dos processos produtivo, promovem a articulação dos diferentes saberes dos
trabalhadores.¨(p.210)

Assim, esse modo de produção implicará em aprendizagem enfrentamento das
contradições de um modelo que se pauta na economia dos trabalhadores associados, na
participação e no envolvimento com trabalho coletivo/democrático, e esse é o tipo de padrão
que o nosso cotidiano não valoriza. Há vantagens nesse tipo de alternativa, no entanto ele
exige um novo paradigma de relações de trabalho. Santos (2002) confirma:¨A Economia
Solidária ampliam a democracia participativa, entendendo o princípio de cidadania à gestão de
empresas. Semelhante ampliação da democracia tem efeitos emancipatórios evidente, por cumprir a
promessa de eliminação da divisão da empresa hoje entre a democracia política, de um lado, e o
depotismo econômico do outro.¨(p.37)

Outro ponto diretamente relacionado a este estudo são as incubadoras universitárias
que compõem um espaço de interlocução da Economia Solidária. Em 1998 foi criado o
Programa Nacional de Incubadoras e Cooperativas Populares, o PRONINC. Esse programa
baseou-se na experiência bem sucedida que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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vinha realizando e contou com a assistência de professores do Rio Grande do Sul, onde o
cooperativismo já constituía matéria curricular em alguns cursos de graduação. Através do
PRONINC, as relações entre as universidades e os grupos populares foram estreitadas e
passaram a trocar conhecimentos e a contar com pesquisadores no acompanhamento a grupos
incubados, oferecendo-lhes apoio técnico e auxílio na geração trabalho e renda.
A primeira incubadora universitária de cooperativas populares surgiu na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com o apoio do Comitê de Entidades de Combate à fome pela Vida
(COEP) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Atualmente há mais de 80
incubadoras4 espalhadas pelo Brasil, que realizam diferentes tipos de trabalho. O trabalho das
incubadoras paulatinamente vem sendo reconhecido e divulgado. Ferreira (2010) constata:
¨Mais de 300 empreendimentos solidários apoiados, 79 incubadoras e 24,5 milhões concedidos em 4
anos em forma de financiamentos. Esses são alguns números da atuação da FINEP no apoio a projetos
ligados à Economia Solidária, uma alternativa inovadora para gerar trabalho e renda com inclusão
social. (p.35)

Embora a criação do PRONINC tenha ocorrido em 1998, somente a partir de 2003,
com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES – e de um comitê
gestor que auxilia no acompanhamento e avaliação, que sua ação se ampliou e passou a
ocorrer um aumento de implementação de editais que tornaram o programa mais abrangente.
A atuação junto às Instituições de ensino superior também tem contribuído para a construção
de uma aproximação e de uma nova relação ensino-aprendizagem em comunidades carentes.
No último Encontro Nacional de Incubadoras, realizado em Luziânia (GO) de 10 a 13
de junho de 2013, participaram mais de 100 universidades. No entanto, no último relatório do
PRONINC foram analisadas 54 incubadoras universitárias, sendo que 35,1% tinham sido
criadas nos últimos quatro anos; 34,1% têm entre 5 à 8 anos e 40,8% tem 9 anos ou mais.
Afirma-se ainda que o PRONINC teve um papel decisivo, visto que 74,1% das incubadoras
receberam apoio do referido programa (IADH,2011, p.34). Esses dados demonstram a
importância desse projeto no meio acadêmico, como também a importância do PRONINC na
materialização do apoio e na organização do programa dentro das universidades. Como
principais objetivos das incubadoras de empreendimentos solidários constam a discussão e a
abordagem de temas como: condições e processos de formação dos empreendimentos,
4

A rede ITCP possui 41 incubadoras em todo o Brasil, enquanto que a Rede Unitrabalho possui 57
universidades filiadas, no entanto nem todas possuem incubadoras. (www.redeitcp.com.br e
www.unitrabalho.com.br).
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práticas de trabalho, desempenho econômico, discussão sobre a vida material, social e política
dos integrantes dos empreendimentos. As incubadoras visam ainda estudar as condições
necessárias à formação dessas experiências e as vias mais propícias de sua preservação e seu
desenvolvimento.
A incubadora mostra-se como um espaço de discussão junto aos profissionais
envolvidos e isto é fundamental aos empreendimentos, não só em relação aos aspectos
produtivos, mas no sentido de auxiliar na busca de cidadania e realização humana. Novamente
recorro ao relatório de avaliação do PRONINC (IADH, 2011), que aponta alguns assuntos
essenciais ao trabalho das incubadoras:
Os conteúdos mais presentes nos programas das incubadoras são: a
formação social e política, análise de conjuntura, mudanças no mundo
do trabalho, Economia Solidária e seus princípios, desenvolvimento
local e integração grupal, princípios de gerenciamento, legalização,
comercialização e participação direta, qualidade de produto,
autogestão e sustentabilidade. Além disso, as incubadoras promovem
discussões

sobre

desigualdades,

direitos

e

oportunidades

sociais.(p.103)

Assim observa-se que as incubadoras são um local onde perpassam muitas discussões
e análises sobre como auxiliar trabalhadores a se inserirem numa forma alternativa de
trabalho. Como professora supervisora desse projeto nos anos de 2008 a 2010 pela
Universidade Estadual de Londrina, notou-se que é neste local em que ocorre intenso
¨brainstorming¨, apoio e ação para os que participam do projeto. É comum, nas idas e vindas
dos processos de assessoria e nas visitas aos empreendimentos, uma análise dos pontos
positivos e negativos daquele momento, e uma análise e ou avaliação das informações e
conhecimentos repassados aos grupos.
Esse processo vai além da geração de trabalho e renda. A incubadora é um espaço
pedagógico capaz de desenvolver uma prática diferenciada pela via do trabalho com base na
Economia Solidária. Com isto, fica claro o grande desafio que está colocado para as
incubadoras universitárias, principalmente em relação à aproximação dos trabalhadores com a
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realidade capitalista em que estão inseridos, ou seja, há uma exigência de elaboração de uma
nova cultura de trabalho.
Provocada por estes conceitos, construí a tese: O trabalho das Incubadoras de
Empreendimentos Solidários do Paraná, com intuito de conhecer, contribuir e produzir
conhecimento a respeito dos temas Economia Solidária e Incubadoras Universitárias. As
contradições a que estão expostos os trabalhadores, a visão de trabalho dos coordenadores e
dos principais interlocutores das incubadoras são do interesse desse estudo.
Levanta-se a hipótese de que as incubadoras fazem parte desse modelo alternativo e
como tal podem auxiliar na criação de mecanismos que intervenham nos processos de
reprodução da desigualdade, com vistas a combatê-los.
Assim o estudo quis responder alguns questionamentos como: Qual é o trabalho
executado nas incubadoras paranaenses? Qual a visão deste trabalhador em relação às
incubadoras? Essas são as questões norteadoras que a pesquisa tenta entender. Certamente
existem muitas outras questões, pois o mundo da Economia Solidária se mostra bastante
complexo. A política de geração de trabalho e renda com base na Economia Solidária é
recente em nosso país; no entanto, ela deve ter uma seriedade e um compromisso com o
enraizamento e desenvolvimento desses trabalhadores. As incubadoras, além do trabalho de
incubação, podem ampliar o universo de atuação formativa e pedagógica dos
empreendimentos e auxiliar em atividades junto às redes produtivas e em ações que atinjam a
sociedade como um todo. Delineia-se como objetivo principal analisar o trabalho das
Incubadoras de Empreendimentos Solidários do Paraná. Como objetivos específicos
apresentam-se:


Identificar as funções das Incubadoras de empreendimentos solidários do

Paraná;


Verificar qual a percepção desse trabalho por parte do Estado; da Universidade

e dos trabalhadores da Economia Solidária;


Analisar as principais características desse trabalho, pontos positivos e

negativos na visão dos entrevistados;

incubadoras.

Entender o significado das relações identitárias dos envolvidos no trabalho das
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Método
Um primeiro aspecto a ser destacado é que a pesquisa teve a intenção de dialogar com
as Incubadoras Paranaenses com intuito de conhecer o lugar que estas ocupam nas
universidades, como se posicionam e como realizam o seu trabalho junto aos trabalhadores da
Economia Solidária. Foram cinco incubadoras pesquisadas: Incubadora Tecnológica de
Empreendimentos Solidários – INTES – Universidade Estadual de Londrina; Núcleo
Incubadora Unitrabalho – Universidade Estadual de Maringá; Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares – IESOL da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares – UFPr da Universidade Federal do Paraná e
Incubadora de Direitos e Organizações Solidárias – INDIOS – UNIOESTE Campus Foz do
Iguaçu.Além das incubadoras foram entrevistados vinte trabalhadores da reciclagem que
recebiam assessoria da Incubadora da Universidade Estadual de Maringá – UEM.
Para o objeto de pesquisa em questão a metodologia qualitativa se mostrou a mais
adequada. O trabalho das Incubadoras de Empreendimentos Solidários é cheio de
representações que precisam ser entendidos, já que nela está o propósito de disseminar a
Economia Solidaria e auxiliar trabalhadores dos empreendimentos para que possam
operacionalizar suas atividades numa modalidade diferente do modelo capitalista.
A pesquisa qualitativa foi escolhida para dar oportunidade a esses atores expressarem
sua forma de ver e de dar entendimento dos fenômenos, dos fatos, daquilo que representam e
que dão forma à vida das pessoas. As incubadoras são um espaço de pluralidade, com
diferentes profissionais e por tratar de uma temática ainda não muito conhecida tem
necessidade de partilhar conhecimentos e significados/representações que à medida que são
discutidos e esclarecidos podem ser mais enraizados culturalmente.
Para a coleta de dados, o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada. A
técnica de entrevista possibilita o diálogo entre o entrevistador e o informante, sendo
fundamental dar condições reais de participação no processo de entrevista, de forma reflexiva
e dando apoio informativo, entendendo os significados e explicações do fenômeno, não só no
nível de sua aparência, mas também, de sua essência.
As perguntas iniciais referiam-se à dados sobre as atividades e caracterização da forma
de trabalho ( histórico, atividades, rotina , tarefas e oficinas aplicadas e como a Economia
Solidaria era disseminada ).Já para os trabalhadores da reciclagem as perguntas versavam

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
sobre todos estes aspectos acrescentando o papel efetivo das incubadoras relacionadas à
mudança antes e após o processo de assessoria. As entrevistas foram realizadas
individualmente pelo próprio pesquisador após a aprovação formal do Comitê de Ética em
Pesquisa (parecer 099/2012 – registro no CONEP 5231)
Após a realização das entrevistas essas foram transcritas integralmente e assim os
tópicos foram selecionados. A sistematização se deu por meio da técnica de análise de
conteúdo que fornece uma analise criteriosa do processo de comunicação e visa a apreciação
objetiva da mensagem.
Num primeiro momento as perguntas e respostas foram colocadas em conjunto para
obter uma ideia da visão de cada incubadora frente às diferentes questões abordadas, também
foi feito uma análise das características principais de cada interlocutor. Para este trabalho será
feito o recorte e discussões voltadas para a categoria de análise mais significativa do objeto de
pesquisa: Sentido do trabalho e o Papel da Incubadoras Paranaenses – aborda a visão de
Economia Solidária, o sentido de cada incubadora em relação ao trabalho que realizam, seu
funcionamento geral e o que pensam em relação ao trabalho que desenvolvem.
Resultados e Discussão
Inicio esta discussão ressaltando a categoria de análise – Sentido e o Papel das
Incubadoras Paranaenses na visão de seus coordenadores e também dos trabalhadores
entrevistados. É importante considerar que tanto as falas dos coordenadores como dos
trabalhadores denotam diversidades de sentidos, que se expressam na função de
¨transformação¨, ¨apoio¨, ¨geração de renda¨, ¨função educativa e de cidadania¨, ¨alternativa
ao desemprego¨. Escolhi este recorte por achar apropriada as discussões e interlocuções que
são apresentadas nesta categoria de análise.
Na pesquisa, muitas responsabilidades das incubadoras foram sendo descritas.
Percebem-se várias dimensões deste trabalho, como observado pelo coordenador da
incubadora de Foz do Iguaçu: ¨trabalhar toda a comunidade, a cultura, o território [...] sair das
áreas temáticas para fazer algo novo [...] cruzar áreas de conhecimento e divulgar todo este
trabalho, [...] valorizar as questões regionais, trabalhando as oportunidades numa perspectiva
libertadora¨. Será que é possível atender tantas demandas?
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Encontrei coordenadores bastante preocupados e envolvidos com esta questão,
questionando aquilo que cabe à incubadora desenvolver, relatos que deixam claro que o
interesse é potencializar tanto a equipe como os trabalhadores assessorados e que colocam a
importância da Economia Solidária e das incubadoras neste jeito diferente de produzir. As
incubadoras, portanto, vão levando esta Economia Solidária para os diferentes espaços,
discutindo essa alternativa e oferecendo ao trabalhador o entendimento dessa proposta.
Conforme o relato do Coordenador da IESOL/UEPG: ¨eu vejo que a Economia Solidária é uma
alternativa concreta, nesta condição ela é uma alternativa pertinente de organização de trabalho, então
a incubadora tem um papel, tem uma estrutura de apoio, de abrigo, para com este trabalhador, no
sentido técnico, deve levar esta Economia Solidária¨ (Coordenador da IESOL/UEPG).

Esta função de apoio e de levar à Economia Solidária está relacionada ao conceito do
Ministério Trabalho e Emprego, que diz: ¨As incubadoras são organizações públicas e / ou
privadas que desenvolvem ações as várias modalidades de apoio direto, assessoria, assistência
técnica junto aos empreendimentos de Economia Solidária¨ (www.mte.gov.br). Assim, a
pesquisa foi trazendo à tona as diferentes ações que as incubadoras executam, as várias
atividades que estão voltadas para o marco jurídico, técnico e produtivo5 visando gerar
trabalho e renda.
A Incubadora da UEL destaca em seu trabalho um conjunto de atividades que visam
organizar e assessorar os empreendimentos solidários, dando suporte, tendo à frente a função
pedagógica, a função de fortalecimento de sua base teórica: a Economia Solidária; também
percebe a importância do desenvolvimento de metodologias para ações educativas, em que
são gerados instrumentos pedagógicos de gestão e controle aplicados aos empreendimentos
solidários. E quando o coordenador afirma: ¨a incubadora tem um papel importantíssimo em
construir este aporte e não só ficar na geração trabalho e renda, porque se ela ficar na geração
do trabalho e renda ela vai ter várias decepções, como nós já tivemos [...].¨, fica implícito que
a incubadora necessita avançar em relação às suas atividades estratégicas organizativas e
investir em formação cultural, produção e comercialização, além, é claro, de buscar uma
tecnologia social apropriada aos grupos, para assim não se ¨decepcionar¨ e obter o sucesso tão
almejado, conforme a própria fala transcrita.
5

O código civil brasileiro possui legislação especial sobre a Economia Solidária (Lei 5764/71), sendo que no
marco legal são apontadas as características peculiares das cooperativas, estabelecidas no artigo 1094 do mesmo
código. Já quanto às questões técnicas e produtivas, não há legislação específica, são delineadas através das
atividades e de acordo com cada incubadora e com as necessidades dos grupos assessorados.
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Cabe aqui uma ressalva, já que as incubadoras são responsáveis pelas assessorias dos
grupos em diferentes áreas, como administrativas, contábeis, jurídicas e comerciais: elas
devem ser adaptadas para as características e especificidades dos empreendimentos
cooperativistas. É a tecnologia social, tão importante para as incubadoras e também para os
grupos assessorados, e que é complementado pelo mesmo coordenador (INTES/UEL), que
diz: ¨[...] ela também não pode ficar só no nível acadêmico, só de discussão, então, por isto é
uma tecnologia social, nos ainda não alcançamos...estamos buscando, [...] formas para
construir esta tecnologia social, de fortalecer esta Economia Solidária junto com os grupos e
com a nossa equipe¨.
Na pesquisa, cada incubadora mostrou a sua própria forma de trabalhar e de
desenvolver suas atividades, as fases de pré-incubagem, incubagem e desincubagem foram
assinaladas como fases importantes para delinear o processo de assessoria. Todos concordam,
todavia, que é necessário avançar, ampliar os conhecimentos junto aos grupos.A tecnologia
Social foi apontada como uma das dificuldades das incubadoras no sentido de poder
proporcionar algo mais ao trabalhador, mas fica a questão como desenvolve-la? O
coordenador da Incubadora da UFPr coloca: ¨discutindo melhor as questões das redes, das
cadeias produtivas, estabelecendo várias relações¨( coordenador da incubadora da UFPr). O
que chama a atenção nessa fala é a ampliação, a busca por novas orientações que possam
realmente fazer com que os empreendimentos se tornem mais eficientes e integrados.
Este avanço é necessário principalmente nos aspectos organizativos e também nas
orientações do processo de produção por parte dos envolvidos. Na pesquisa percebeu-se que
há limitações neste sentido, pois os grupos pesquisados ainda funcionam como unidade de
produção isolada, com características e com o uso de alguns mecanismos de participação e de
gestão coletiva que precisam ser intensificados. É o que observa o coordenador da incubadora
da UFPr: ¨Não somente a produção, mas as várias pontas das relações.[...]criando espaços
alternativos, discutindo melhor a gestão, o trabalho a ser desenvolvido, as alternativas;[...] o
território e as dificuldades do grupo como um todo¨. Discutir o tema trabalho, na minha visão,
é um ponto importante para recuperar e inserir como forma principal de organizar os
trabalhadores na proposta de Economia Solidária e que pode ser aliado às questões de
educação tão citadas durante a pesquisa. Para a disseminação destas propostas é preciso
preparo tanto da equipe de incubagem quanto dos trabalhadores envolvidos; por isso, a
questão de educação foi ressaltada pelos coordenadores. Novamente o coordenador da mesma
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incubadora observa: ¨(...) nós precisamos ir na educação, na linguagem e em tudo isto a
incubadora pode ajudar, nós temos que emancipar e buscar uma educação integrada.¨
Além da educação, ficou claro o papel e a responsabilidade social das incubadoras
pesquisadas e que foi citada pelo coordenador da IESOL – incubadora da UEPG: ¨Então a
incubadora tem um papel, tem uma estrutura de apoio, de abrigo, para com este trabalhador,
no sentido técnico, deve levar esta Economia Solidária. É extremamente positivo que se conte
com as incubadoras para determinados segmentos da sociedade. Infelizmente nós ainda temos
que caminhar ... precisamos melhorar mais, precisamos ampliar e caminhar muito mais¨.
Essa responsabilidade social é como um ¨insumo¨ fundamental para as incubadoras, ou
seja, a multiplicação e a viabilização de iniciativas econômicas de geração de trabalho e de
melhoria da renda e das condições de vida de uma parcela da população excluída dos
benefícios do progresso técnico e do crescimento econômico. Esta visão está diretamente
relacionada com o que afirma o Agente de desenvolvimento da SENAES entrevistado: ¨[...] a
incubadora faz um trabalho de resgate de uma parcela da população excluída e carente sem
acesso ao mercado formal de trabalho, e que consegue por conta própria, por uma associação
ou uma cooperação entre eles, buscar um trabalho, buscar uma renda, buscar um meio de vida
digno¨.
A questão social faz com que surja um dilema para o trabalho das incubadoras
retratado nas falas de seus coordenadores que acredito ser relevante. Esse dilema está na
dificuldade em discernir entre o papel social, ou seja, as questões de orientação e de apoio a
uma população de alta exclusão social, com históricos de preconceito e de baixa escolaridade,
e o papel de geração de renda, que se relaciona aos aspectos técnicos e organizativos tão
importantes para a melhoria de qualidade de vida e que faz parte do processo desenvolvido
pelas incubadoras.
A coordenadora da Incubadora da UEM exemplifica: ¨grupo de mulheres que não flui,
por exemplo, que é o da saúde mental, mas elas produzem patchwork, as atividades delas é
social, então você não vai incubar?¨ A Incubadora da UEL também faz um relato nessa linha
de atuação: ¨Tem situações que não é da incubadora, tem situação que é do CRAS, da política
pública, o papel da incubadora é discutir a questão do direito e buscar a inserção, a inclusão, e
utilizar a rede de serviço que está a disposição.¨ A atividade de geração de renda aparece
como meio de se atingir o desenvolvimento humano, através do resgate de cidadania,
melhorias de qualidade de vida e cultivo a valores solidários.
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No entanto, quando as incubadoras se deparam com problemas sociais graves ficam
várias perguntas e questionamentos relacionado aos objetivos e àquilo que cada incubadora
quer alcançar, serviços que possam garantir aos empreendimentos apoio técnico, político e
também social. Como atender tantas demandas? Como buscar renda para uma população com
problemas sociais graves? Há uma articulação difícil entre as fragilidades sociais e o objetivo
de gerar renda.
Segundo Gaiger (2004) ¨ um empreendimento não é viável apenas quando
comprovada sua solvabilidade financeira e perspectivas de mercado, mas quando é eficaz
porque combina a dimensão econômica conjugada com a dimensão social¨.(p.44)
Já em relação aos trabalhadores da reciclagem inicio a minha discussão e análise
ressaltando a consciência que estes trabalhadores possuem em relação a consciência ecológica
e a respeitabilidade desta função e que foram bastante ressaltadas nesta pesquisa. O sentido do
trabalho está relacionado ao valor humano e também ao meio ambiente, ressaltando a função
de limpeza dos espaços. Isso é reforçado pelo relato: ¨Claro que é importante, se não existisse
esta cooperativa o material ia ficar na rua, porque pra sociedade não é bom, ia juntar inseto,
ficar sujo, é preciso este tipo de trabalho e ele ajuda várias famílias, pra quem não tem serviço
fixo, registrado, isto daqui ajuda bastante.¨ (trabalhador da Coopermaringá)
Apesar de possuírem esta consciência ecológica, eles também sabem o quanto é difícil
ter uma função desse tipo, pois em vários momentos se sentem marginalizados e com
dificuldades em impor a importância desse trabalho para uma sociedade que valoriza muito a
¨aparência¨ e o trabalho formal. O trabalhador da Coopernorte observa: ¨Porque catador você
sabe como é ... tem aquela visão aí por fora ... é o catador de lixo ... é meio disciminado ainda,
né... O pessoal não tem aquela visão ampla de enxergar o que o catador faz.¨
Durante a pesquisa ficou claro o dilema acima citado pelos cooperados, já que em
muitos momentos se sentem excluídos do ¨mundo do trabalho¨ e ao mesmo tempo ¨incluídos¨,
ou seja, se sentem satisfeitos por realizarem uma tarefa tão importante ao meu ambiente e à
cidade em que atuam. Como diz o trabalhador entrevistado: ¨O que eu tenho pra dizer é que a
gente faz esse serviço porque gosta ... não é ... você tá nesta luta e aí você vai, você luta
porque você quer fazer, e aí melhorar ... é a esperança, e é uma coisa que você faz ajudando
outros, melhorando o ambiente, a cidade (trabalhador da Cooperecológica).
A questão de sobrevivência também foi relatada; afinal, não dá para negar que esta
parcela da população é incluída perversamente na sociedade de consumo através do lixo
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socialmente produzido e que sua necessidade de existência levou-a a explicitar uma realidade
cruel. O relato abaixo é esclarecedor: Se não existisse esta cooperativa o material ia ficar na
rua, porque pra sociedade não é bom, ia juntar inseto, é preciso este tipo de trabalho e ele
ajuda várias famílias, ajuda a sustentar, a sobreviver, pra quem não tem serviço fixo,
registrado, pra quem precisa trabalhar, isto aqui é tudo, ajuda bastante (trabalhador da
Coopermaringá).
Os trabalhadores reconhecem todos esses sentidos, mas buscam por meio dos
empreendimentos uma melhora na sua condição de vida. A Economia Solidária é a base
teórica que se apresenta nos trabalhos destes empreendimentos que foram citados durante
todo o processo de pesquisa. A palavra ¨cooperativa¨ é utilizada a todo momento para definir
o empreendimento; no entanto, quando perguntado sobre o que é a Economia Solidária,
muitos não souberam dizer o que era. Alguns dos entrevistados limitaram-se a dizer ¨que é a
forma de se organizar e de se entender¨ ou ¨já participei de reunião...só que eu não sei direito
o que é essa tal Economia Solidária¨ ; ou ainda ¨eu sou nova aqui... nunca participei de
nenhuma reunião sobre isto¨. Há um desconhecimento geral da proposta, de seus princípios e
do seu modelo de gestão. Lima, J.(2013) afirma:
No caso específico dos empreendimentos do setor da reciclagem, os
trabalhadores envolvidos com a coleta e separação do lixo nem
sempre entendem o que é uma cooperativa ou mesmo uma associação
e o significado da autogestão ou propriedade coletiva dos
instrumentos de trabalho. Torna-se comum nesses empreendimentos
as lideranças se constituírem em novos patrões, mantendo relações
hierárquicas e autoritárias.(p.352)

As dificuldades que esses trabalhadores enfrentam foram confirmadas durante a
pesquisa, existe uma preocupação forte com a sobrevivência, com as características de
compra e venda dos produtos que reciclam, com o resultado de seu trabalho. Parecem
desconhecer a modalidade de gestão sobre a qual eles estão estruturados ou como podem
melhorar a sua inserção no mercado, não se importando com as questões democráticas,
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emancipatórias que este tipo de trabalho pode proporcionar. O que realmente importa é a
renda.
Portanto, as incubadoras podem auxiliar no processo de organização do setor e
estimular os catadores e catadoras a participarem de questões ligadas ao controle de preços do
produto, vendas e etapas que agregam valor aos reciclados.
Em relação ao trabalho das incubadoras e o que elas são ou representam para esses
empreendimentos, novamente houve um desconhecimento geral. A fala de um dos
trabalhadores da Coopernorte é significativa: ¨não sei não... eles fazem reunião com a gente e
tenta dar alguma informação sobre o trabalho pra gente¨ (trabalhador da Coopernorte).
Associam o trabalho da incubadora para conseguir recursos; ou ainda, a função de
mero informante e auxiliador nas questões de resolução de problemas de organização do
trabalho como é explicitado em outra fala: ¨Pior, eu só sei que eles gostam de nos ajudar, de
passar notícias e de dizer coisas importantes para que o nosso trabalho sobreviva... ajudam a
fazer as contas, nos falam da separação e do preço dos produtos¨ (trabalhador da
Cooperecológica).
Esta função utilitarista precisa se tornar uma função reflexiva e crítica. Para que isto
aconteça é necessário contextualizar acerca dos diversos fatores que norteiam os rumos e o
cotidiano da associação; entretanto, de modo algum cabe aos assessores decidir pelos
associados. A ação e a autonomia são função dos trabalhadores e, neste sentido, coloco a
questão da ampliação do papel das incubadoras, que foi bastante citada pelos coordenadores.
Para engendrar a potência de ação, torna-se imprescindível conhecer os sentidos que os
sujeitos dão às mazelas do seu cotidiano, como as vivenciam e o que querem alcançar, quais
os seus sonhos, esperanças ou desesperanças, como significam o conjunto das relações sociais
das quais necessariamente participam. Esta função tão importante da incubadora não foi
visualizada na pesquisa. O trabalho da incubadora em relação aos trabalhadores está, portanto,
relacionado à ajuda e assistência ao empreendimento, ora compreendido, ora não
compreendido pelos seus assessorados, demonstrando assim contradições.
Vinculam-se aí aspectos inconscientes, não só do trabalho, mas do eu, daquilo que
cada pessoa pensa em relação a esta alternativa de trabalho, há um apelo das formas
mercantilistas e contemporâneas em relação ao desejo, ao modo de ser e existir exteriores.
Isso faz parte da subjetividade e precisa ser entendida, deve ser mais bem estudada e assumida
pela Psicologia do trabalho. Essa área de estudo necessita de uma análise específica sobre
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como o poder circula no espaço laboral, quais os impeditivos das relações cooperativas e
participativas, e como a Economia Solidaria poderia propiciar espaços de mudança e de
emancipação para os grupos envolvidos no processo. O conhecimento das relações entre
incubadoras e trabalhadores perpassa pela compreensão da realidade que os cerca e o seu
entendimento pode fortalecer tanto a Economia Solidaria como as Incubadoras Universitárias.
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