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RESUMO  

 

 

A investigação parte da realidade de precarização dos grupos da chamada economia popular e 

solidária, relacionada, entre outras razões, à sua preponderante condição de informalidade – o 

que, sob o prisma jurídico, pode ser traduzido no fato de que os coletivos não assumem a forma 

de uma pessoa jurídica, ou se personificam sob formas inadequadas para o exercício de 

atividades econômicas, permanecendo em um lugar de desvantagem ao produzir e 

comercializar bens e serviços. Propõe-se, neste sentido, identificar e analisar as peculiaridades 

dos processos de personificação jurídica do trabalho associado popular, partindo-se das ações 

de pesquisa e extensão da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (IEPS-UES), de que participam trabalhadores/as 

urbanos/as e rurais do município de Feira de Santana, no período entre 2009 e o presente. O 

esforço investigativo justifica-se pela importância que assume a discussão, ainda lacunosa, 

acerca do papel do direito nos processos de organização de formas coletivas alternativas ao 

trabalho subordinado, seja sob o prisma das estratégias de manutenção da hegemonia do capital, 

seja da perspectiva das lutas emancipatórias das classes trabalhadoras. O processo investigativo 

deu-se sob a metodologia da pesquisa participante, realizada pela autora enquanto integrante da 

IEPS-UEFS, sob os vetores da participação coletiva e interdisciplinar de acadêmicos/as e dos/as 

trabalhadores/as protagonistas do problema de pesquisa, do diálogo entre diferentes tipos de 

conhecimento e da ação política de transformação social. Do ponto de vista epistemológico, as 

bases do materialismo histórico-dialético servem de balizas para a articulação das informações 

levantadas e para as sínteses teóricas alcançadas. A estrutura do texto compõe-se: da 

apresentação e discussão dos aspectos metodológicos e da caracterização histórica da economia 

popular e solidária considerando o contexto espacial da pesquisa e sua relação com o fenômeno 

da informalidade; da caracterização e sistematização dos tipos de pessoas jurídicas assumidos 

pelos sujeitos coletivos no trabalho associado popular, refletindo-se tanto sobre o que 

representam de obstáculo para os/as trabalhadores/as quanto, dialeticamente, sobre sua relação 

com as lutas populares em torno de modos alternativos de produzir e trabalhar; da análise das 

perspectivas de mudança no horizonte da legalidade estatal; e, por fim, da formulação de novas 

perguntas, que relacionam o problema da personificação coletiva à produção do comum e de 

um outro direito que lhe corresponda. A pesquisa constata que mesmo os tipos mais adequados 

à personificação dos grupos no sistema jurídico brasileiro vigente (associações, sociedades 

simples e cooperativas) reproduzem a lógica excludente do sujeito de direito burguês e do 

mercado capitalista. De forma dialética, no entanto, as lutas dos/as trabalhadores/as revelam, 

através dos seus múltiplos modos de enfrentar e subverter os formatos jurídicos que se lhes 

impõem, que o direito estatal é também um espaço contraditório de produção de fissuras à rede 

de sentidos hegemônica, e que, em tais fissuras, o comum e outras racionalidades jurídicas vão 

igualmente sendo gestados, para além do capital. 

 

Palavras-chave: Pessoa jurídica; Trabalho associado popular; Informalidade; Pesquisa 

participante; Feira de Santana. 
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RESUMEN 

 

 

La investigación parte de la realidad de precarización de los grupos de la llamada economía 

popular y solidaria, relacionad, entre otras razones, a su preponderante condición de 

inferioridad – o que, sobre el prisma jurídico, puede ser traducido en el acto de que los 

colectivos no asumen la forma de una persona jurídica, o se personifican sobre formas 

inadecuadas para el ejercicio de actividades económicas, permaneciendo en un lugar de 

desventaja al producir y comercializar bienes y servicios. Se propone, en este sentido, 

identificar y analizar las peculiaridades de los procesos de personificación jurídica del trabajo 

asociado popular, comenzando por las acciones de investigación y extensión de la Incubadora 

de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(IEPS-UEFS) de la cual participan trabajadores/as urbanos/as y rurales del municipio de Feira 

de Santana, entre el período de 2009 hasta el presente. El esfuerzo de investigación se justifica 

por la importancia que asume la discusión, todavía lagunosa, sobre el papel del derecho en los 

procesos de organización de formas colectivas alternativas al trabajo subordinado, sea sobre el 

prisma de estrategias de mantenimiento de la hegemonía del capital, sea de las perspectivas de 

luchas emancipadoras de las clases trabajadoras. El proceso de investigación se dio sobre la 

metodología de investigación participante, realizada por la autora como integrante de la IEPS-

UEFS, bajo los vectores de la participación colectiva e interdisciplinar de académicos/as y de 

los/las trabajadores/as protagonistas del problema de investigación, del diálogo entre diferentes 

tipos de conocimiento y de acción política de transformación social. Desde el punto de vista 

epistemológico, las bases del materialismo histórico-dialéctico sirven de balizas para la 

articulación de las informaciones levantadas y para las síntesis teóricas alcanzadas. La 

estructura del texto se compone: de la presentación y discusión de los aspectos metodológicos 

y de la caracterización histórica de la economía popular y solidaria considerando el contexto 

espacial de la investigación y su relación con el fenómeno de la informalidad; de la 

caracterización y sistematización de los tipos de personas jurídicas asumidos por los sujetos 

colectivos en el trabajo asociado popular, reflejándose tanto sobre lo que representan de 

obstáculo para los/las trabajadores/as cuanto, dialécticamente, sobre su relación con las luchas 

populares alrededor de formas alternativas de producir y trabajar; del análisis de perspectivas 

de cambios en el horizonte de la realidad estatal; y, por fin, de la presentación de nuevas 

preguntas, que relacionan el problema de la personificación colectiva a la producción de lo 

común y de otro derecho que le corresponda. La investigación constata que mismo los tipos 

más adecuados para la personificación de los grupos en el sistema jurídico brasileño vigente 

(asociaciones, sociedades simples y cooperativas) reproducen la lógica excluyente del sujeto de 

derecho burgués y del mercado capitalista. De forma dialéctica, sin embargo, las luchas de 

los/las trabajadores/as revelan, a través de sus múltiples modos de enfrentar y subvertir los 

formatos jurídicos que se les imponen, que el derecho estatal es también un espacio 

contradictorio de producción de fisuras a la red de sentidos hegemónica, y que, en tales fisuras, 

lo común y otras racionalidades jurídicas van igualmente siendo gestados, para más allá del 

capital. 

 

Palabras llave: Persona jurídica; Trabajo asociado popular; Informalidad; Investigación 

participante; Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

   

   

The investigation takes as its starting point the precarious reality of the so called popular and 

solidarity economy groups, related, among other reasons, to their predominant condition of 

informality – which, under the legal prism, can be translated into the fact that collectives do not 

take the form of a legal entity, or personify themselves in inadequate forms for the exercise of 

economic activities, remaining at a disadvantage when producing and trading goods and 

services. In this sense, the propososal is to identify and analyze the peculiarities of the processes 

of the legal personification of popular associated work, based on research and extension actions 

conducted in the Incubator of Popular and Solidarity Economy Initiatives of the State 

University of Feira de Santana (Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da 

Universidade Estadual de Feira de Santana) (IEPS – UEFS), in which urban and rural workers 

in the municipality of Feira de Santana have participated since 2009. The investigative effort is 

justified by the importance of the discussion, still lacking, regarding the role of law in the 

organization of collective alternatives to subordinate work, be it from the perspective of 

strategies for maintaining the hegemony of capital, or from the perspective of the emancipatory 

struggles of the working classes. The investigative process took place under the methodology 

of participative research, carried out by the author as a member of the IEPS-UEFS, under the 

vectors of collective and interdisciplinary participation of academics and workers who are 

protagonists of the research problem, of the dialogue amongst different types of knowledge and 

political action for social transformation. From an epistemological point of view, the bases of 

historical-dialectical materialism serve as beacons for the articulation of the information 

collected and for the theoretical syntheses achieved. The structure of the text consists of: the 

presentation and discussion of methodological aspects and the historical characterization of the 

popular and solidarity economy, considering the spatial context of the research and its 

relationship with the phenomenon of informality; the characterization and systematization of 

the types of legal entities assumed by collective subjects in popular associated work, reflecting 

both on what they represent as an obstacle for workers and, dialectically, on their relationship 

with popular struggles around alternative ways of producing and working; the analysis of the 

prospects for change on the legal horizon; and, finally, the presentation of new questions which 

relate the problem of collective personification to the production of the common and another 

right that corresponds to it. The research finds that even the types most suitable for the 

personification of groups in the current Brazilian legal system (associations, simple and 

cooperative societies) reproduce the exclusionary logic of the subject of bourgeois law and of 

the capitalist market. Dialectically, however, the workers' struggles reveal, through their 

multiple ways of facing and subverting the legal formats that are imposed on them, that state 

law is also a contradictory space for the production of cracks in the network of hegemonic 

senses, and that, in such fissures, the common and other legal rationalities are also being 

created, beyond the capital. 

 

Keywords: Legal entity; Popular associated work; Informality; Participating research; Feira de 

Santana. 
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Não basta nascer no Nordeste 

Pro cabra ser nordestino. 

Tem que mostrar rebeldia 

lutar contra a covardia 

de quem sonha a distopia  

de conter nossa energia 

no verbo “colonizar”. 

 

Não basta nascer no Nordeste 

Pra dizer “sou nordestino” 

Tem de ser “cabra da peste” 

menina, menino ou o quê mais. 

Tem de ter festa na alma 

fazer da vida um poema 

resistir contra o sistema 

Ver no Nordeste esperança,  

encantamento, bonança 

ser brisa e ser como o vento 

beleza como o luar, 

grandeza  de ser pessoa,  

ser  contra o vil pensar 

que teima escravizar.  

[...] 

É amar a diferença 

labutar com a divergência  

é saudar o sol que nasce  

ver o luar  do sertão,  

beijar a terra escaldante, 

que arde a dor retirante.  

Mais que um nascer no Nordeste, 

tem de entender Lampião. 

Ser nordestino é atitude 

que exige muita emoção   

a história nunca se ilude 

Nordestino é uma canção 

 Nordeste é LIBERTAÇÃO. 

 
Marília Lomanto Veloso    
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho associado popular tem sido apontado como um caminho para a construção 

e fortalecimento de relações econômicas e experiências de produção que tensionam a lógica 

hegemônica do capitalismo. Tais arranjos econômicos alternativos têm como traços 

característicos centrais, não obstante sua heterogeneidade, a organização de coletivos de 

trabalhadores que se propõem a tentar atuar de forma autogestionária, fora da lógica da 

exploração do trabalho de uns/mas pelos outros/as, assumindo como valores centrais a 

solidariedade (em oposição ao individualismo e competitividade das práticas hegemônicas) e a 

ressignificação do trabalho como potencializador de uma vivência e uma subjetividade 

emancipadora e comunitária. 

Por outro lado, no quadro de crise da sociedade do trabalho (ANTUNES, 2005), o 

discurso e as práticas da chamada Economia Popular e Solidária são também apontados como 

cúmplices dos arranjos do capital na busca de alternativas para a absorção de um volume cada 

vez maior de trabalhadores que não se conformam ao modelo do proletariado fabril estável. 

Servem de indício os fatos de que a gênese dessa expressão compartilha sua história com esse 

quadro de transformação do mundo do trabalho e de que as trabalhadoras e trabalhadores deste 

universo frequentemente enfrentam condições precárias de trabalho (insegurança, baixa 

remuneração, falta de acesso ao sistema de seguridade social etc.), coincidindo em grande parte 

com a população que perdeu, ou nunca teve, acesso às garantias típicas das relações formais de 

emprego. A tensão entre resistência e conformação, luta e cooptação, assim, é central neste 

universo.  

É comum que a realidade de precarização dos coletivos de trabalhadores/as da 

Economia Popular e Solidária seja relacionada à sua preponderante condição de informalidade 

– o que, do ponto de vista jurídico, pode ser traduzida no fato de que as iniciativas não 

correspondem a uma pessoa jurídica. O último levantamento produzido pelo Sistema Nacional 

de Informações em Economia Solidária (SIES), da extinta Secretaria Nacional de Economia 

Solidária, relativo ao período de 2010-2012 (SENAES-MTE, 2012), indicava que dos 19.708 

grupos catalogados, 6.018 correspondem a grupos informais (30,5%), embora se suponha que 
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este percentual seja ainda maior, já que o fato em si é um obstáculo à identificação dos grupos 

pelos levantamentos oficiais. A maior parte dos grupos assume, segundo o mesmo 

levantamento, o formato jurídico de associação (60%), o que em si também compõe o quadro 

do problema da personificação jurídica do trabalho associado popular, já que a associação é, 

em tese, segundo a lei, um tipo jurídico supostamente destinado a atividades não econômicas. 

Ao não assumir uma personalidade jurídica, ou assumi-la em formas inadequadas ao mercado, 

os grupos se distanciam de garantias providas pelo Estado (previdência social, por exemplo), 

ficam impedidos de com ele contratar, não podem se valer de recursos do sistema financeiro e 

permanecem em um lugar de desvantagem na tarefa de produzir e comercializar os bens e 

serviços que produzem. 

Mas como a personificação jurídica do trabalho associado popular transforma-se no 

problema sobre o qual esta tese se debruça? 

A pesquisa desenvolvida no tempo e no espaço institucional do PPGSD-UFF é, em 

verdade, parte de um processo que se iniciou com o meu ingresso no programa de extensão e 

projeto de pesquisa Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da 

Universidade Estadual de Feira de Santana-IEPS-UEFS1. Nele, a partir da dinâmica do que 

temos chamado de pesquisa participante, integro uma equipe multidisciplinar de professores/as, 

técnicos/as, estudantes e, sobretudo, trabalhadores/as de diferentes projetos de extensão e 

pesquisa. A construção do objeto teórico desta pesquisa é resultado da caminhada coletiva que 

divido com estas pessoas. 

Participo da equipe da Incubadora desde 2010. Nela cheguei por acaso. Ingressei na 

UEFS em 1999, para a vaga de Direito Processual Civil (àquela época já era procuradora do 

Estado da Bahia, função que continuo a exercer até hoje, ao lado da carreira docente). Em 2003 

conclui meu mestrado, pela Universidade Federal de Pernambuco, e tentava desde então me 

inserir em um grupo de pesquisa ou extensão, embalada pelas frustrações com os espaços 

jurídicos, tão descompassados do meu jeito de viver no mundo. Em 2010, fui levada, por acaso, 

a integrar uma banca de concurso para professor em “Legislação, Perícias e Ética Profissional 

com Ênfase em Direito Cooperativista”, para o curso de Agronomia da Universidade Federal 

do Recôncavo-UFRB (um colega, em razão de um imprevisto, pediu-me para substituí-lo). Foi 

durante os trabalhos da banca que pela primeira vez ouvi falar que “a UEFS também tem uma 

                                                           

1 Refiro-me a ela ao longo do texto muitas vezes simplesmente como “Incubadora”, como comumente fazemos no 

dia-a-dia. Esclareço que, sob o prisma institucional, a Incubadora é um programa de extensão (que comporta vários 

projetos de extensão) e também um projeto de pesquisa (que vem se desenvolvendo a partir de diferentes planos 

de trabalho, em que se buscam respostas às perguntas surgidas nas atividades com os grupos de trabalhadores/as). 
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Incubadora”, ao demonstrar meu interesse pela proposta e ações da INCUBA, a incubadora de 

economia solidária da UFRB. Aquele ainda era um mundo novo para mim: me chamavam 

atenção o tema, a metodologia e, em especial, a perspectiva de dar uma implicação social e 

política ao meu conhecimento do Direito – algo muito difícil considerando as interlocuções e 

temas que de regra habitam o dogmático ambiente acadêmico estritamente jurídico. 

Descobri, dessa forma, a Incubadora ainda a dar seus primeiros passos, após o seu início 

em 2008, como um projeto de extensão. O primeiro registro de meu nome como participante 

das reuniões da equipe aparece em lista de presença de 22.07.2010. A equipe, naquele 

momento, era pequena (sete professores/as e uma estudante), e estava envolvida com a tarefa 

de sua própria “personificação” na Universidade, ao passo que desenvolvia o seu primeiro 

projeto de incubação2, com a participação de um grupo de trabalhadores/as urbanos/as de Feira 

de Santana. Ainda em 2010 iniciei o processo de orientação da minha primeira bolsista de 

extensão na Incubadora, a estudante de Direito Thaise Nascimento Silva, com o plano de 

trabalho “Construção participativa das normas de instalação e funcionamento da Incubadora 

de Empreendimentos da Economia Solidária da UEFS ”. Assim, já aí batiam à minha porta as 

questões em torno das “formas” construídas pelas normas. 

A minha presença na equipe, enquanto representante da área do Direito, foi desafiada, 

desde o início, por demandas relacionadas à forma como um coletivo de pessoas constitui-se e, 

por diversas razões, é chamado a assumir uma identidade que se destaca das identidades 

singulares que o conformam. Este processo de personificação envolve tanto a construção das 

regras que tutelam a convivência dos/as integrantes do grupo quanto as que conformam um 

“jeito de ser” do grupo perante seu exterior (nome, princípios de ação, modos de proceder, 

modos de se fazer representar etc.). São processos que ocorrem de diversas formas, aquém ou 

além das regras do que costumamos chamar “Direito”. No entanto, eles certamente transitam 

preponderantemente no âmbito do que costumamos chamar do “jurídico”, especialmente 

quando se está a tratar especificamente da personificação jurídica, ou, como é de costume se 

falar no jargão dos contadores, assessores jurídicos e economistas, da formalização do trabalho 

associado popular.  

Em 2010 desenrolava-se também o processo de Incubação do grupo informal, 

proveniente do bairro popular da Queimadinha, em Feira de Santana, que se autodenominava 

Coopermasol – “Cooperativa em Rede Mãos Solidárias” (mais tarde, “Copermasol – 

                                                           

2 Segundo a Carta de Princípios da IEPS-UEFS, incubação é um “[...]processo político, prático-educativo de 

organização e acompanhamento sistêmico a grupos envolvidos no processo econômico popular e solidário” (IEPS, 

2011). 
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Companheiras Mãos Solidária”, já que o formato jurídico da cooperativa se mostraria 

impossível de assumir3). Ele via-se às voltas com avanços e retrocessos durante os primeiros 

anos da Incubadora, enfrentando dificuldades de consolidação, especialmente em razão da 

ausência de um ponto para comercialização dos produtos.  

Neste mesmo período a equipe da Incubadora começavam os esforços para 

implementação do que veio a se chamar Projeto Cantina Solidária. A proposta era fazer dos 

espaços de alimentação do campus da Universidade ambiente para o desenvolvimento dos 

projetos de Incubação. Os enfrentamentos jurídicos e políticos que se fizeram necessários à 

implementação do projeto tinham entre suas principais questões o formato jurídico dos grupos 

que poderiam dispor do espaço público (enquanto a informalidade era marca da realidade com 

a qual lidávamos, o Direito exigia o seu contrário para dar guarida à ideia que se queria 

concretizar). Somente em 2013, finalmente, a “cantina do módulo VII” do campus central da 

UEFS transformou-se em “espaço pedagógico” da IEPS. Após uma seleção pública deserta4, e 

diante da necessidade de uso do espaço que vinha sendo menosprezado para fins comerciais, o 

projeto foi implementado tendo como grupo protagonista a própria Copermasol, naquele 

momento reorganizada em torno da expectativa gerada pela disponibilização do espaço para 

produção e comercialização dos alimentos. 

O primeiro Projeto Cantina Solidária aconteceu entre 2013 e 2016, período em que o 

grupo vivenciou diversas atividades formativas, um percurso intenso de conflitos, trabalho, 

avanços e retrocessos. Muitos dos obstáculos enfrentados, especialmente no que diz respeito a 

aspectos econômicos stricto sensu da atividade produtiva, faziam com que as trabalhadoras se 

defrontassem, desde cedo, com o problema da “formalização”: “como é que faz para ter um 

CNPJ”?! O problema objeto desta pesquisa ia se revelando nas demandas diante dos controles 

do Estado, das exigências da própria Universidade Pública, da necessidade de ter uma conta no 

banco para guardar os ganhos, de “passar uma nota” para um cliente, de adquirir matérias-

primas com melhor preço no mercado atacadista. Como participar, quando se avizinhava o fim 

do projeto, de uma concorrência pública para ocupar uma lanchonete escolar na rede pública 

de ensino sem que o grupo tivesse seu número no “Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas”?  

Desde esta primeira versão do Projeto Cantinas Solidárias também fez parte das 

atividades de incubação o que chamamos de Projeto Regras de Convivências (um subprojeto, 

                                                           

3 Adotei, durante o texto, a segunda grafia. Em alguns documentos consultados (cujo conteúdo eventualmente 

reproduzo), a primeira forma aparecerá. 

4 Uma licitação, ou qualquer outro processo seletivo público, a que não se apresentam interessados é dita, no jargão 

jurídico, “deserta”.  
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na verdade). A intenção inicial era, com ele, responder aos pedidos de ajuda dos grupos para 

driblar os sempre constantes e intensos conflitos cotidianos entre os/as trabalhadores/as. A 

proposta consistia em tornar objeto de reflexões coletivas as regras que as trabalhadoras 

estabeleciam – de forma inconsciente, em geral – na convivência e no trabalho. A hipótese era: 

exercitavam-se assim estratégias de decisão coletiva, criava-se um ambiente de aprendizado 

para o (difícil) jogo democrático, criavam-se mecanismos autônomos de resolução de conflitos, 

favorecia-se a longevidade do grupo. Apostava-se, ainda, naqueles momentos iniciais, na 

produção de um documento (as “regras de convivência”) que, considerando este esforço 

coletivo, poderia servir de base para um “estatuto” futuro, caso se mostrasse oportuna a 

personificação jurídica do grupo nos moldes jurídicos tradicionais. 

Em 2014, avizinhando-se o fim do projeto5, a “formalização” foi se transformando em 

uma demanda cada vez mais constante do grupo: “como nós vamos nos virar fora da cantina da 

UEFS?” Como enfrentar o “mercado” lá fora?  A partir deste movimento, então, fomos 

obrigados/as a aprofundar os estudos e reflexões em torno dos possíveis formatos jurídicos a 

adotar, agora tendo uma empreitada real e premente em nossas mãos. Não encontrávamos muita 

ajuda na produção teórica existente. No Direito, apenas os velhos manuais dogmáticos, em que 

se digladiam os/as autores/as em torno da “natureza jurídica” da pessoa jurídica e se apresentam 

descritivamente as opções previstas pelas leis. No âmbito da Economia Solidária, apesar da 

farta produção acadêmica das últimas três décadas6, há muito pouco dedicado, de forma mais 

específica sobre a questão da formalização e mesmo sobre os entrecruzamentos entre o Direito 

e o trabalho associado popular de uma forma geral7. De regra, ou a personificação é um 

                                                           
5 Originalmente o seu termo final estava previsto para maio de 2015 . O prazo acabou sendo prorrogado até o ano 

de 2016. 

6 Bons levantamentos do estado da arte da produção científica no campo da Economia Solidária em Márcia de 

Paula Leite (2009), Jonas de Oliveira Bertucci (2010) Sandro Pereira Silva (2018c) e Daniel Calbino Pinheiro 

(2016). 

A este ponto destaco que fiz questão, ao referenciar aos/às autoras que auxiliam nas reflexões do meu problema, 

de fazê-lo indicando seus nomes completos, prenome incluso (mesmo quando as regras de formatação científica 

dizem o contrário). Pretendo assim driblar o sestro machista (que inconscientemente atravessa também a nós 

mulheres) de pressupor um homem por trás de cada sobrenome. 

7 Em buscas realizadas nos bancos de teses e dissertações disponíveis no Brasil identifiquei a tese (em Sociologia) 

de Fábio José Bechara Sanchez (2012), a dissertação (em Direito) de Renan Bernardi Kalil (2012) e a dissertação 

(em Serviço Social e Política Social) de Cláudia Solange Hegeto Prochet (2008). As duas primeiras voltam-se, no 

entanto, genericamente para o trabalho informal no Brasil e não chegam a se dedicar ao problema jurídico da 

personificação, em específico. O trabalho de Prochet (“Estudo das possibilidades jurídicas para formalização dos 

empreendimentos do Programa de Economia Solidária de Londrina”), por sua vez, talvez seja o que mais se 

aproxime do universo da presente pesquisa, embora entenda que a Autora não chegue a aprofundar a análise 

teórico-crítica de seus resultados empíricos ou problematizar o quadro de possibilidades descritas pelo 

ordenamento jurídico estatal (do que resulta a conclusão unidimensional de que a “formalização dos 

empreendedores” parece-lhe “urgente e necessária”) (2008, p. 120).  Destaco, ainda, os trabalhos de José Ricardo 

Tauile, Huberlan Rodrigues, Luana Lilutis e Maurício Sardá de Faria (2005) e Sonia Maria Portela Kruppa et. al. 
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problema dos grupos (de como lhes falta algo que os torne aptos a se formalizar – 

conhecimento, maturidade, organização etc.) ou é um problema que se resolveria alterando-se 

as leis (que desenhariam, por exemplo, uma cooperativa “simplificada”).  

Deste percurso foi fruto o trabalho de conclusão de curso de Thaise (minha primeira 

bolsista, mencionada acima), sob minha orientação (“A Ausência de um marco legal e de uma 

legislação específica para os grupos que atuam na Economia Solidária”), concluída em 2012. 

Entre 2015 e 2016, já com o desafio concreto da formalização da Copermasol, tive ao meu lado 

Emile Lima Oliveira, também estudante de Direito da UEFS, que desenvolveu o plano de 

trabalho “A busca da formalização jurídica como forma de suplantar os freios capitalistas à 

consolidação da Economia Solidária”, cuidando especificamente dos percalços em torno do 

processo de formalização da Copermasol. 

Enquanto os trabalhos com a Copermasol ainda se desenvolviam, e muito em razão da 

bem sucedida experiência do primeiro Projeto Cantina Solidária8, em 2014 a Administração 

Universitária concede à IEPS, para os mesmos fins, o espaço da “cantina do módulo I” do 

campus central. Após processo seletivo simplificado, realizado durante o segundo semestre de 

                                                           
(2012), na verdade relatórios técnicos de pesquisas patrocinadas pelo Governo Federal (Ministério do Trabalho e 

Emprego e Ministério da Justiça, respectivamente), que tinham por escopo muito mais o apanhado da legislação 

sobre o tema que o aprofundamento teórico. A busca em indexadores de periódicos científicos também confirma 

a lacuna teórica. Sobre a formalização jurídica no âmbito da economia solidária apenas os artigos de Luciana Leal 

de Matos de Miranda (2009), Gabriela da Luz Dias (2011), Aline Sueli de Salles Santos (2011) e Andreia Alves 

de Carvalho Vasconcelos e Geisa Daise Gumiero (2011). Acrescento o texto de Arlete Candido Monteiro Vieira 

(2015), publicado nos Anais do I Congresso da Associação de Pesquisadores de Economia Solidária-ABPES. 

Sobre a relação mais geral entre informalidade e economia solidária, o trabalho do DIEESE (2015) e o artigo de 

Daniel Nogueira Silva e Sylvio Antonio Kappes (2016). Há um número igualmente exíguo de trabalhos 

acadêmicos que tratam, mesmo de uma forma mais geral, do trabalho associado popular ou da economia solidária 

sob a perspectiva do Direito ou em diálogo com este campo teórico: a dissertação de Sandro Lunard Nicoladeli 

(2004); a tese de Eduardo Faria Silva (2011) e a dissertação de Hudson Silva dos Santos (2017); mais recentemente, 

tese de Joannes Paulus Silva Forte (2019) e dissertação de Ana Carolina Silva Domingues (2019). Cito ainda o 

artigo de José Antônio Gediel (2003); os publicados em coletânea organizada pela Incubadora Tecnológica e 

Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo (2007) e o artigo de Fernando Motomu Kato Nakamura e 

Vilma Aparecida do Amaral (2012). Faço referência também ao relatório técnico de Wagner Augusto Gonçalves 

(2005), “O Marco Jurídico da Autogestão e Economia Solidária”. A par desses trabalhos, identifico alguns 

trabalhos que se voltam de forma estrita ao fenômeno do cooperativismo, pelo que correspondem a apenas uma 

parcela reduzida do meu objeto teórico (embora não deixem de representar interlocuções possíveis nas reflexões 

sobre o problema de pesquisa): dissertação de Marcos Rafael G. Gonçalves (2006); tese de Luciana Souza de 

Araújo (2014); a obra coletiva organizada pelo professor José Antônio Peres Gediel (Pós-Gradução em Direito da 

Universidade Federal do Paraná) (2007); artigos de Clara Marinho Pereira e Sandro Pereira Silva (2012); Fernanda 

Henrique Cupertino Alcântara (2014); Edimilson Eduardo da Silva, Ana Carolina Couto Pereira e José Roberto 

Pereira (2014); e  José Antonio Peres Gediel e Lawrence Estivalet Mello (2016). 

8 A equipe da IEPS chegou a realizar, em 2014, pesquisa com os usuários da cantina, como parte integrante do 

relatório final apresentado à Universidade. Os dados levantados (por meio da aplicação de 80 questionários) 

indicaram a aprovação do grupo pela comunidade universitária em aspectos como a qualidade do alimento 

produzido e atendimento, e mesmo a preferência em relação às demais cantinas da universidade. 
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2014, inicia-se em 2015 o Projeto Cantina Solidária II com o grupo Sabores9, também 

preponderantemente feminino e urbano, do bairro do Jardim Acácia, em Feira de Santana. O 

grupo candidatou-se ao processo seletivo como uma “associação”, mas ao final o que se 

verificou é que as pessoas que pretendiam trabalhar na cantina não eram, em sua maioria, 

associadas. O modo como o grupo se apropriou da associação ao se inscrever no processo 

seletivo prenunciava pistas para pensar as peculiaridades que assume este formato jurídico no 

contexto do trabalho associado popular. 

O Projeto Cantina Solidária II, com duração originariamente prevista para dois anos, foi 

prematuramente extinto no final de 2015, já que as observações feitas pela equipe da IEPS 

apontavam para o mascaramento de relações de trabalho subordinado, em torno da “líder” do 

grupo. Suplantada a frustração da equipe da IEPS com o processo, a experiência revelou-se 

bastante rica para refletir tanto sobre as contradições que marcam o universo da economia 

popular e solidária quanto sobre os formatos jurídicos que caracterizam as iniciativas 

econômicas populares. Ela representou um intenso aprendizado para a equipe da IEPS também 

no que diz respeito à forma de seleção dos grupos, e conduziu à reestruturação do Projeto, que 

inicia sua terceira versão ainda em 2016, desta feita com um grupo rural, proveniente de uma 

comunidade quilombola do município de Feira de Santana (Lagoa Grande), o Sabores do 

Quilombo.  

O Projeto Cantina Solidária III está ainda em execução (com encerramento previsto para 

dezembro de 2020). Nele temos vivenciado a construção coletiva das “regras de convivência” 

do grupo, a reprodução das demandas em torno da formalização jurídica, mas, sobretudo, ele 

tem significado para a IEPS um rico processo de integração com a comunidade de origem das 

trabalhadoras10 e, para minha investigação em particular, uma nova perspectiva para o problema 

da personificação e formalização jurídicas. Menciono, neste sentido: i) atividades 

desenvolvidas com a Associação Comunitária local (a Associação Quilombola Comunitária de 

Maria Quitéria – AQCOMAQ11), em especial a assessoria jurídica no processo de alteração do 

                                                           

9 Não temos hoje mais contato com este grupo, cujo fim do processo de incubação não se deu de maneira tranquila. 

Como o nome “Sabores” foi assumido apenas internamente durante o processo de Incubação, sem chegar a criar 

uma identidade coletiva ou mesmo uma caracterização pública, mantive-o no texto, pois não é capaz de pôr em 

risco o resguardo da intimidade das pessoas envolvidas. Os/As respectivos/as trabalhadores/as, no entanto, quando 

citados, foram identificados/as por nomes fictícios.  

10 O grupo chegou a contar com um homem, que se desligou já no primeiro ano do projeto.  

11 Esta é a atual denominação da Associação, que anteriormente chamava-se Associação Comunitária de Maria 

Quitéria- ACOMAQ. O acréscimo do “quilombola” somente se formalizou com a alteração estatutária aprovada 

em fevereiro de 2020 (de cujo processo participei pessoalmente e que é parte das atividades desta pesquisa). Farei 

uso da denominação atual ao longo do texto. 
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seu Estatuto; ii) atividades realizadas com a Cooperativa de Beneficiamento da Agricultura 

Familiar de Feira de Santana - COOBAF/FS, que congrega agricultores/as familiares da Lagoa 

Grande e de outras comunidades rurais do município de Feira de Santana – mostrando-se 

especialmente rico o contato com as dinâmicas que se estabelecem entre associações e 

cooperativas da agricultura familiar e as compras públicas de alimentos dentro dos Programas 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de Aquisição de Alimentos (PAA); iii) a 

participação no planejamento e execução das festividades do Novembro Negro da Lagoa 

Grande, evento anual promovido pela Comunidade, sob a coordenação da AQCOMAQ, que 

em 2019 chegou à sua 7ª edição12; iv) envolvimento, a partir de 2019, no Grupo de Trabalho 

Conflitos Socioambientais, iniciativa que integra docentes, técnicos e estudantes de várias 

Universidades baianas (UEFS, UFRB, UNEB) em torno de lutas contra ameaças às vidas e aos 

modos de vida na região de Feira de Santana, no que destaco a contribuição nos movimentos 

de oposição à construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em alta tensão (a LT 

500 Kv Porto Sergipe-Olindina-Sapeaçu13) pelas populações atingidas, entre as quais estão a 

Comunidade de Lagoa Grande e a de Olhos D’Água da Formiga (esta, como se verá adiante, 

morada das integrantes do grupo que vivencia o Projeto Cantinas Solidárias IV). 

Finalmente, em 2017, inicia-se o Projeto Cantina Solidária IV (também com duração 

prevista de dois anos, prorrogáveis por igual período), selecionando-se para ocupar o espaço da 

cantina VII o Delícias da Formiga, um grupo rural da comunidade de Olhos D’Água da 

Formiga, zona rural de Feira de Santana. O grupo vem de uma experiência de trabalho coletivo 

a partir de uma associação juridicamente formalizada – Associação Comunitária Rural dos 

Moradores de Olhos D’água da Formiga e Adjacências – ACRMODAF (embora o grupo 

produtivo da cantina não seja, em si, uma associação, mas um grupo informal). Em 2019, 

integrantes do grupo assumiram os cargos de presidente e tesoureira da Associação, no que se 

considerou uma reviravolta política na vida do que até então pareciam ser tímidas donas de 

casa. Embora as experiências com o grupo certamente enriqueçam e reforcem as reflexões sobre 

meus problemas de pesquisa, não chego a aprofundar sua análise nesta tese, seja para evitar um 

alargamento exagerado do meu espaço de observação empírica, seja porque entendi que os 

principais elementos proporcionados pelo grupo para pensar o problema da pesquisa coincidem 

com os que puderem ser suficientemente explorados a partir do Sabores do Quilombo, o outro 

grupo rural com quem compartilhamos nossas atividades de pesquisa e extensão. 

                                                           

12 Sobre esta experiência em particular ver Flávia Almeida Pita (2019). 

13 Informações sobre esta ação encontram-se disponíveis em (IEPS-UEFS, 2019c). 
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Os Projetos Cantinas Solidárias têm assumido um papel central nos trabalhos da IEPS 

ao longo de sua existência, e, no que diz respeito ao meu problema de pesquisa, também se 

revelaram a principal fonte de informações e reflexões. No entanto, outros espaços de atuação 

na Incubadora também reforçam o problema da personificação dos coletivos de trabalho 

associado popular, conferindo elementos para o universo empírico que conduz minhas 

reflexões. Neste sentido, por exemplo, o Sabores do Quilombo e o Delícias da Formiga 

participam do Projeto de Extensão Feira de Saberes e Sabores, que resultou em um espaço de 

comercialização de produtos da agricultura familiar e economia popular e solidária, a acontecer 

hoje semanalmente no campus da UEFS, envolvendo cerca de 30 iniciativas produtivas14.  

A equipe da Incubadora é também constantemente acionada por diferentes iniciativas 

da região de Feira de Santana (grupos informais, associações, cooperativas), sendo comum que 

as questões apresentadas se relacionem com os problemas em torno da personificação jurídica. 

Menciono, por exemplo, o trabalho que desenvolvi, entre 2018 e 2020, com a Associação 

Feirense de Pessoas com Doenças Falciforme de Feira de Santana – AFADFAL, no sentido de 

acompanhar o processo de alteração de seu estatuto social15. Em razão de novas regras trazidas 

                                                           

14 A proposta da criação de um espaço de comercialização permanente no campus da UEFS nasceu com a própria 

Incubadora, mas apenas se consolidou em 2019, quando a Feira de Saberes e Sabores da UEFS institucionalizou-

se como um projeto de extensão (a que se vinculam também diversas atividades de pesquisa). 

O professor Genival Correa de Souza, primeiro coordenador da Incubadora, sempre foi um entusiasta e 

incentivador da ideia e partiram dele as primeiras iniciativas deste sentido. Encontrei documentos no acervo da 

Incubadora mencionando a tentativa de construção de uma feira de economia solidária na UEFS que datam já de 

2010 (em atividade vinculada ao Curso de Iniciação ao Cooperativismo, ocorrida em Coração de Maria-BA, 

realizou-se uma roda de conversa com agricultores/as locais sobre a proposta). Em 2011, identifiquei a realização 

de dez reuniões (entre abril e junho daquele ano) da equipe da Incubadora que tiveram como tema a “realização 

de Feira Permanente na UEFS”, com a participação de representantes de associações e cooperativas rurais da 

região de Feira de Santana (inclusive já com a presença da AQCOMAQ, prenunciando a nossa maior aproximação 

posterior), do Centro Público de Economia Solidária e da Federação dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras 

Familiares do Estado da Bahia (FETAG-BA). A ideia, naquele momento, no entanto, não foi à frente. A primeira 

edição da “Feira de Iniciativas Produtivas da IEPS” só veio a acontecer efetivamente em julho de 2016. As 

primeiras edições espaçaram-se em dois, três meses e, pouco a pouco, a ideia e o grupo de feirantes foi se 

consolidando. Em setembro de 2018 ela começou a acontecer em um lugar fixo, no canteiro da avenida central do 

campus da UEFS, para o que se contou, na construção da infraestrutura mínima (mas ainda sem uma cobertura 

fixa), com recursos de projetos, da venda de livros e do fundo coletivo criado pelos/as próprios/as feirantes.  

Somente em 2020, com recursos oriundos de um projeto aprovado na Chamada CNPq/MCTIC/MDS n. 36/2018 

(Feira livre e itinerante como elemento central para o processo de desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento 

e avaliação de tecnologias sociais) foi possível finalmente construir a cobertura da feira, inaugurada em março de 

2020. A Feira de Saberes e Sabores da UEFS passou a acontecer semanalmente apenas em 2019. Mais informações 

sobre a Feira de Saberes e Sabores da UEFS podem ser acessadas em (IEPS-UEFS, 2019b). 

15 A AFADFAL tem fortes ligações com a UEFS, pois sua criação foi estimulada por pesquisadores/as do seu 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – especialmente a Profa. Edna Maria de Araújo –, que, por sua 

vez, tem realizado pesquisas envolvendo as Comunidades Quilombolas do município de Feira de Santana (como 

em ARAÚJO, 2017), já que a doença falciforme prevalece na população negra. As relações estabelecidas com a 

AFADFAL, portanto, igualmente fazem parte da constelação de atividades que foram sendo tecidas a partir da 

experiência de incubação com o grupo Sabores do Quilombo. Os estudos e experiência com a AFADFAL serviram 

de base para as atividades que desenvolvi com a AQCOMAQ, em Lagoa Grande, com vistas à alteração de seu 

estatuto. 
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pelo chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil-MROSC (Lei n. 

13.019/2014, com as alterações da Lei n. 13.204/2015), as associações devem alterar seus 

estatutos segundo as exigências desta legislação, sob pena de ficarem impossibilitadas de firmar 

parcerias com União, Estados e Municípios e, por força delas, receberem recursos ou outro tipo 

de apoio da administração pública16. Esta exigência passou a valer no âmbito municipal 

somente em 2017, o que gerou muitas demandas de assessoria jurídica dos grupos.  

Também menciono o envolvimento da IEPS-UEFS com a organização de eventos, 

especialmente de feiras de economia popular e solidária, que nos põem em contato com grupos 

de trabalho associado de toda a Bahia e até de fora dela (os dois CIEPS – Congressos 

Internacionais de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local, realizados em 2016 

e 2018, as Feiras dos Semiárido, evento acadêmico bianual da UEFS, e as festividades dos 

Novembros Negros da Lagoa Grande, sobretudo a partir de 2017). 

Este conjunto de atividades compõem o pedaço de realidade que se constitui o universo 

empírico desta pesquisa. De todas elas temos registros escritos (atas, relatos, notas de caderno 

de campo), fotografias e outros documentos (estatutos, panfletos, ofícios e comunicações 

internas etc.). Realizamos, ainda, diversas entrevistas no curso deste período, cujos registros 

integram o acervo. Durante 2018, como parte desta pesquisa, realizei um levantamento 

documental completo dos arquivos da Incubadora, catalogando todo o material e organizando-

o por temas e projetos. Isto tornou possível uma visão geral das histórias e processos 

vivenciados, a despeito de sua intensidade e quantidade. No Apêndice A foram relacionadas, a 

partir desta documentação e de meus registros de campo, atividades realizadas no processo de 

pesquisa, organizadas por ano. 

                                                           

16A Lei n. 13.019/2014 estabeleceu um novo regime jurídico para as agora denominados “parcerias” (antes 

denominados “convênios”) entre Estado e “organizações da sociedade civil” (expressão em que a própria Lei diz 

incluírem-se, entre outras, as entidades privadas em fins lucrativo, do que são o mais numeroso exemplo as 

associações). Como boa parte das associações depende de subvenções públicas para realizar suas atividades, 

tornou-se necessário alterar os estatutos, adequando-os às exigências desta Lei para que seja possível a essas 

entidades realizarem ações de interesse público, com ou sem repasse de recursos da União, Estados e Municípios. 

Tais exigências passaram a vigorar em janeiro de 2016 no âmbito da União e dos Estados e em janeiro de 2017, 

na esfera municipal.  
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Figura  1  – Localização do projetos e grupos no espaço de Feira de Santana 

Fonte: Adaptado pela autora de (MAPASBLOG, 2020) (FERREIRA, 2015) (GOOGLE MAPS, 2020)  

Não era a minha intenção, por certo – sob pena da inexequibilidade do projeto –, que 

esta pesquisa tivesse como objeto todos os aspectos dessas múltiplas atividades. Apresentei-as 

aqui para demonstrar como, em seu conjunto, elas foram moldando, reforçando e impondo, ao 

longo do tempo, o problema do qual resultou a pergunta que a pesquisa pretendeu responder. 

De seu conjunto, destaco em especial as experiências com os Projetos Cantinas Solidárias I 

(Copermasol), II (Sabores) e III (Sabores do Quilombo), este último considerando as 

ramificações que foram sendo construídas no trabalho com a Comunidade de Lagoa Grande e 

com a AQCOMAQ. Elas serão retomadas de forma minudenciada, nos aspectos que dialogam 

com o problema de pesquisa. Os demais projetos e experiências serão mencionados e analisados 

de forma mais pontual, sempre que se mostrarem eloquentes para a reflexão em seu conjunto.  

A multiplicidade deste cenário é fruto da escolha metodológica da Incubadora pela 

pesquisa participante e, a partir dela, também pelo materialismo histórico-dialético. Nela 

entendo implícita a primazia do “objeto” de pesquisa em relação ao seu “sujeito”, que nos fez 

em contato com a realidade sem que tivéssemos antecipadamente um plano metodológico 

pronto, uma teoria para “encaixá-la”. Os acontecimentos, revezes, avanços e lutas desses 
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trabalhadores/as, em seu movimento histórico – que não apenas desfilaram diante de nossos 

sentidos, mas da qual também participamos, de forma coletiva e interdisciplinar –, é que nos 

permitiram elaborar a ponte entre o “objeto real” e a sua apreensão enquanto “material 

transposto e traduzido na cabeça do homem” (MARX, 2017, p. 90). 

Nessa tentativa de “reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que 

pesquisa” (PAULO NETTO, 2011, p. 21) 17, e a partir do recorte do problema de modo a reduzi-

lo a um objetivo factível, cheguei à seguinte pergunta, que norteia, então, minha observação 

empírica: de que maneira a personificação jurídica acontece para os grupos de trabalho 

associado popular envolvidos com a IEPS-UEFS?   

O verbo escolhido na formulação pretendia, de antemão, borrar os contornos da 

resposta: objetivava-se pensar no “de que maneira” como um acontecer histórico e processual 

que, muito embora torne possível estruturar o conhecimento teórico do objeto, é histórico e 

geograficamente condicionado (tempo e espaço) e, à medida que é respondido, está a 

reconfigurar o próprio problema e a lançar ao ar novas perguntas. 

Ao formular a questão estavam anunciadas para mim algumas hipóteses18, informadas 

pelas vivências compartilhadas na Incubadora. Em primeiro lugar, para instituições e práticas 

que conformam o Direito, considerando as regras e os procedimentos relacionados à 

personificação jurídica, os grupos de trabalho associado popular estão de fora, são outros, são 

estranhos. Há um estranhamento entre as vivências reais do trabalho associado popular e o 

processo de personificação jurídica (e o Direito, afinal), que se apresenta como um obstáculo 

de regra difícil de ser ultrapassado. Em segundo, e como consequência, o problema jurídico 

chega aos grupos acompanhado da exigência de uma mediação19, um/a interlocutor/a que, 

assim, assume a condição de uma personagem do problema. 

                                                           
17 “O processo de teorização não é um reflexo direto e mecânico da realidade no plano do pensamento, bem como 

as teorias não são verdades reveladas. São sempre o resultado de um trabalho difícil e complexo para conhecer o 

seu objeto, utilizando as teorias e as experiências anteriores, tentando ultrapassá-las e as múltiplas formas do seu 

reconhecimento, através do estabelecimento do fato científico e do trabalho rigoroso dado a sua relação com ele. 

A verdade do resultado teórico deste trabalho diz da sua adequação à realidade, ou seja, capacidade explicativa 

diante do próprio objeto que ela se propõe, o que exige que se recorra à experiência” (LIMOEIRO, 1971, p. 5) [...] 

Na experiência, ele [o cientista, como sujeito teórico-empírico] cria as condições, cria o objeto; ele não é algo que 

aconteça e que seja observado de fora mas, sim, é algo produzido, seja no laboratório, sob condições ideais, seja 

na realidade, com controle relativo e parcial” (LIMOEIRO, 1971, p. 6). 

18 Tais “hipóteses” são apresentadas, no entanto, em um “contexto da descoberta”, como “variáveis potencialmente 

explicativas do funcionamento social”, e não em um “contexto de prova”, o que distingue minha atividade 

investigativa de uma aproximação hipotético-dedutiva (GUERRA, 2014, p. 22). 

19 No sentido político que pode assumir a mediação social, por meio da qual ocorre, segundo Delma Pessanha 

Neves, a “elaboração de certas equivalências fundamentais à produção de determinados consensos e códigos 

comuns”, a tornar possível a “interligação de mundos diferenciados por saberes especializados” (2008, p. 31). 
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Era parte do problema, então, desde o início, o próprio papel que a IEPS-UEFS ocupa 

no processo de personificação (quando ele se dá, por exemplo, no bojo de um processo de 

incubação) e no enfrentamento pelos grupos de suas consequências, já que acabamos por 

ocupar, em muitas situações, o papel de mediadores/as entre os grupos e o discurso, práticas e 

instituições do Direito do Estado. Em todos os casos, os grupos tinham experiências de trabalho 

coletivo anterior, mesmo que com apenas parte de seus/uas integrantes. Em muitas situações 

(como nos grupos das cantinas), no entanto, a Incubadora e seus projetos foram determinantes 

para a existência da realidade que se deseja investigar (e, numa via de mão dupla, a própria 

Incubadora somente existiu, prosseguiu e cresceu por força da relação que se manteve com 

estes/as mesmos/as trabalhadores/as). Considerando que entre os princípios vetores da chamada 

economia popular e solidária está a ideia de autonomia, de autogestão, destaco, em especial, o 

desafio que representa o respeito e o estímulo à autonomia, dentro desse contexto de 

convivência entre espaços secularmente separados e hierarquizados: ciência e saber popular, 

ciência e classes populares, universidade e trabalhadores. 

Tinha-se em mira, em seguida, a partir das dificuldades já conhecidas, sistematizar o 

próprio conhecimento jurídico sobre a personificação dos grupos de trabalho associado popular, 

preenchendo-se uma lacuna com que mesmo nós, “técnicos/as” do Direito, nos deparamos em 

nossas práticas, e que fizeram (e fazem) da lida com o sistema jurídico estatal no que respeita 

a este tema um grande desafio. Quais são e como são as “roupas” que o ordenamento jurídico 

brasileiro oferece para “vestir” os coletivos de trabalhadores/as?  Entendia-se relevante, ainda, 

levantar as perspectivas de mudança no próprio horizonte da legalidade estatal, já que, desde o 

início do processo de pesquisa, esteva em curso (e prossegue) a discussão de projetos de lei que 

visam a alterar o atual estado de coisas. 

Mostrava-se necessário, sobretudo, por fim, observar e refletir sobre como os diferentes 

grupos com os quais compartilhávamos a pesquisa vivenciavam o problema da personificação 

jurídica em suas lutas pela reprodução da existência. Por que e como ele se tornou uma demanda 

concreta? Quais foram as dificuldades encontradas? Foi possível contorná-las? Como os 

trabalhadores/as, em sua organização coletiva, reagiram a ele?  

No quadro 1, sistematizo tais considerações sob a forma dos objetivos que serviram de 

balizas à pesquisa: 
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Quadro 1 – Objetivos da pesquisa 

Objetivo 

geral 

identificar e analisar as peculiaridades que assumem os processos de personificação jurídica do 

trabalho associado popular, a partir das experiências concretas dos/as trabalhadores/as 

envolvidos com as ações de pesquisa e extensão da IEPS-UEFS (2009-2020); 

Objetivos 

específicos 

- caracterizar e situar historicamente o panorama da economia popular e solidária a partir da 

realidade do contexto espacial da pesquisa, relacionando-o com o fenômeno da informalidade; 

- a partir das experiências dos grupos envolvidos nos projetos desenvolvidos pela IEPS-UEFS 

entre 2009 e 2020 (sobretudo os Projetos Cantinas Solidárias), identificar, caracterizar e 

sistematizar os tipos de pessoas jurídicas tipicamente assumidos pelos sujeitos coletivos no 

âmbito da economia popular e solidária, assim como as eventuais perspectivas de mudança no 

horizonte da legalidade estatal; 

- a partir dos processos de personificação e formalização jurídica dos grupos de trabalho 

associado popular, refletir sobre a sua relação com as lutas em torno de modos alternativos de 

produzir e trabalhar e sobre o potencial conformador/transformador do Direito. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Embora a investigação parta de um contexto muito específico – as vivências de grupos 

de trabalhadores/as associados em sua interlocução com uma Incubadora Universitária situada 

em Feira de Santana, Bahia – compreende-se que seus resultados têm relevância teórica, política 

e social que os torna capazes de ultrapassar os limites estritos do universo empírico. 

A Tese pretende contribuir, em primeiro lugar, com o preenchimento do lacunoso 

encontro entre o conhecimento jurídico e o trabalho associado popular. Não foram identificadas, 

neste contexto, investigações anteriores sobre o que denomino personificação jurídica (mesmo 

sob a perspectiva mais geral do que predominantemente se chama de formalização), ressalva 

feita a trabalhos que o tangenciam apenas lateralmente (como já detalhado na nota de n. 7, 

acima). A pesquisa proporciona, ainda, reflexões sobre a intersecção entre a pesquisa 

participante e o Direito, espaço em que também são muito poucos os trabalhos produzidos, de 

regra voltados à assessoria jurídica popular, mas raramente no contexto do trabalho associado 

popular20.  

Em um momento de grave crise do capital, intensificação de exploração das classes 

trabalhadoras e acirramento de antagonismos, ganha, por outro lado, relevância política e social 

a discussão do papel que assume o Direito nos processos de organização de formas alternativas 

                                                           
20 Apenas identifiquei a discussão teórica sobre investigações de cunho participativo sobre formalização jurídica 

do trabalho associado popular nos seguintes artigos: Diego Neves de Sousa et al. (2012); Alan Ferreira de Freitas 

et al. (2009) (2010); Alair Ferreira de Freitas (2011); Sanyo Drummond Pires e Marcelo Chaves de Jesus (2018). 

Coincidentemente, no entanto, em nenhum deles há acadêmicos da área do Direito entre os/as Autores/as. Para 

reflexões sobre metodologias participativas e Direito, remeto aos artigos do Dossiê “Pensamento Crítico Latino-

americano, pesquisa militante e perspectivas subversivas dos direitos”, publicado na Revista Direito e Práxis 

(BRINGUEL; VERSIANI; MALDONADO, 2016). 



40 

ao trabalho assalariado, seja do ponto de vista das estratégias de manutenção da hegemonia do 

capital, seja da perspectiva das lutas emancipatórias das classes trabalhadoras. Desvendar a 

colonialidade do poder que lhe impregna, as tensões que ocasiona, as fragilidades e brechas que 

também fazem parte da linguagem jurídica do Estado nunca pareceram tão importantes. Afinal, 

“o direito é um posto de observação insubstituível para “ler” a evolução do mundo, atualizar 

suas forças secretas” (EDELMAN, 2016, p. 10). 

De outra mão, lembro que a personificação jurídica é questão que também se mostra 

fundamental em outros campos de lutas populares. Menciono, em especial, as disputas pela 

terra, em que sempre se põe presente a questão da personificação: basta lembrar que a titulação 

coletiva de comunidades remanescentes de quilombo, de fundo e fecho de pasto ou 

assentamentos de reforma agrária exige a prévia constituição de uma pessoa jurídica (de regra, 

uma associação). Mas não só. A conflituosidade crescente do agressivo movimento 

expropriatório do capital, em especial na América Latina, empurra as comunidades, na luta por 

seu modo de existir, à necessidade de criação de uma pessoa jurídica, o que muitas vezes é 

recurso importante para tornar possível o acesso a órgãos públicos, o apoio financeiro, a 

articulação com outras entidades nacionais e internacionais etc. Outras vezes, no entanto, 

fazem-nas resistir e, a partir de suas peculiares formas de organização coletiva, confrontar, 

desafiar e, vencendo, reconfigurar os contornos do Direito estatal. É o que ficava evidente 

quando o Supremo Tribunal Federal brasileiro reconhece, em decisão do Ministro Luís Roberto 

Barros de 08 de julho de 2020, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 709, a legitimidade da Articulação do Povos Indígenas do Brasil-APIB – a 

despeito de “não estar constituída como pessoa jurídica”21 –  para integrar o polo ativo da ação 

judicial movida, em nome dos povos indígenas do Brasil, contra a inércia-ativa do governo 

federal em protegê-los dos efeitos da pandemia da Covid 19: 

[...] Vale observar, ademais, que a Constituição assegurou aos indígenas a 

representação judicial e direta de seus interesses (CF, art. 232), bem como o 

respeito à sua organização social, crenças e tradições (CF, art. 231). Por essa 

razão, entendo, ainda, que o fato de a APIB não estar constituída como pessoa 

jurídica não é impeditivo ao reconhecimento da sua representatividade. Não 

se pode pretender que tais povos se organizem do mesmo modo que nos 

                                                           

21 O militante indígena e advogado da APIB na causa, Luiz Henrique Eloy Amado, ou Luiz Eloy Terena como é 

conhecido, confirmou a mim, em contato pessoal por whatsapp em 04 de agosto de 2020, que a APIB não é 

formalizada como pessoa jurídica nos moldes do Direito brasileiro. Para comprovar a legitimidade da entidade, 

foram juntados aos autos da ação, segundo ele, “nosso regimento interno e ata de reunião da coordenação da APIB, 

que também é coletiva” (2020). O site da APIB é uma “instância de aglutinação e referência nacional do 

movimento indígena no Brasil”, tendo sido criada, em 2005, durante o Acampamento Terra Livre (ATL), 

“mobilização nacional que é realizada todo ano, a partir de 2004, para tornar visível a situação dos direitos 

indígenas e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento das demandas e reivindicações dos povos indígenas” 

(APIB, [20--]). 
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organizamos. Assegurar o respeito a seus costumes e instituições significa 

respeitar os meios pelos quais articulam a sua representação à luz da sua 

cultura [...] (BRASIL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020). 

“Essa ação é a voz dos povos indígenas na Corte e é uma ação histórica porque pela 

primeira vez os indígenas vêm ao judiciário em nome próprio”, salientou o advogado e militante 

indígena Luiz Eloy Terena, na sustentação oral que precedeu a decisão (APIB, 2020). Ela 

certamente representa uma porta que a luta dos povos indígenas brasileiros empurra com sua 

luta, colocando luz sobre tantas outras. Quem seria este “outro” dos povos indígenas, que se 

organizam “do modo que nos organizamos”?  A despeito do contexto específico de avanço no 

reconhecimento da jusdiversidade indígena (AZEVEDO, 2017), este “nós” do Ministro Barroso 

não parece incluir os/as trabalhadores/as com quem compartilhei a minha pesquisa. Nem tantos 

outros grupos que o “nós” branco, urbano, masculino, individualista, utilitarista do Direito 

desenha em suas normas, práticas e instituições. Nesta tese pretendo, afinal, por esse “nós” em 

discussão. 

Merecem destaque nesta introdução ainda alguns pontos. Primeiro, trata-se de uma 

pesquisa de longa duração: foi possível relativizar de certa forma a exiguidade dos tempos 

acadêmicos, contraditoriamente cada vez menores diante de um mundo mais e mais complexo. 

E estamos a falar de tempos em que esta complexidade se revela com requintes, sobretudo 

quando se considera o contexto sócio-político que reveste os fatos e problemas investigados. 

Partimos de um ambiente aparentemente favorável ao trabalho coletivo autogestionário no 

Brasil (onde um dos principais teóricos da chamada Economia Solidária – o economista e 

professor Paul Singer –  era também Secretário de governo, à frente de políticas públicas 

correlatas) e, passando pelas manifestações de 2013, pelo impeachment/golpe parlamentar 

contra Dilma Rousseff e a violenta polarização política das eleições de 2018, chegamos a um 

quadro político protofascista (FONTES, 2019) que, encarnando exemplarmente o misto 

conservadorismo/individualismo neoliberal, coroa uma época de intensa precarização da classe 

trabalhadora22 e, mais do que isso, de uma necropolítica (MBEMBE, 2018) de fragilização da 

Vida Humana em seu sentido mais visceral (onde tudo que desborda do masculino-branco-

urbano encontra-se sob ameaça)23. Se, por um lado, este quadro tão complexo representa um 

                                                           
22 É significativo, por exemplo, que o Ministério do Trabalho, que abrigava em sua estrutura a extinta Secretaria 

Nacional de Economia Solidária, foi ele próprio extinto pelo atual governo federal. 
23 Nos últimos meses do processo de escrita desta tese soma-se a tudo isto uma pandemia de escala mundial, a 

reforçar a sensação de que a morte nos espreita a todos e a tudo como há tempos não acontecia à “civilização”. 

Pontuo, no entanto, que o início da pandemia serve como limite temporal do meu objeto empírico e de minhas 

reflexões, já que certamente este acontecimento mundial impõe mudanças profundas nos modos de sociabilidade 

humana, a merecerem análises específicas e complexas que não se poderia se desenvolver neste trabalho. 
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desafio, por outro concede à pesquisa a vantagem de ter sido expectadora de reviravoltas que 

ajudam a descartar interpretações mais simplistas e ingênuas. E isto é especialmente importante 

quando a tarefa é produzir conhecimento científico sobre as estratégias do trabalho popular. 

Apresso-me em rechaçar a hipótese de que o tema do trabalho associado popular teria 

fenecido com a Secretaria Nacional de Economia Solidária-SENAES (rebaixada a uma 

superintendência por Temer e extinta em 2019). Ao tempo que escrevo essas linhas observo em 

andamento a intensa movimentação política dos entregadores de aplicativo, que trazem à ordem 

do dia a discussão sobre o cooperativismo “de plataforma” como resposta à economia de 

compartilhamento corporativa (SCHOLZ, 2016), em suas lutas contra os gigantes “digitais” 

que sugam seus trabalhos. Em uma “live” (DO TRABALHADOR, 2020) que precedeu a 

primeira greve geral dos entregadores de aplicativo, realizada em 1º de julho de 2020, ouvi 

várias vezes a palavra cooperativa: 

Tocou nossa pele a necessidade de se organizar [...] para além da greve [...] a 

gente tem essa proposta de conseguir criar uma cooperativa mesmo, aos 

pouquinhos ir crescendo [...]nós temos uma perspectiva de luta permanente, 

então, prá gente alcançar os nossos projetos, os nossos planos, a gente vai 

precisar de muito apoio de várias áreas, né? A gente vai precisar advogados, 

de programador de software [...] (Eduarda, entregadora antifascista, Rio de 

Janeiro, RJ, 2020). 
 

A gente tava falando sobre a criação da cooperativa... e seria uma forma de a 

gente se organizar coletivamente porque é a gente que move tudo isso, é o 

trabalhador que move... então uma cooperativa dos trabalhadores, no que a 

princípio na verdade seria como a ideia de criar o fundo e ajudar em caso de 

despesas hospitalares caso o entregador sofra um acidente, mas nada impede 

que a gente possa desenvolver esta ideia e criar uma cooperativa própria pra 

que o que é do trabalho seja realmente do trabalhador, saindo dessa lógica dos 

aplicativos que simplesmente são nossos parasitas (Guilherme, entregador 

antifascista, Uberaba, MG, 2020).  

Em segundo lugar, a espontaneidade e insistência do problema que se apresentou a mim 

nos meus anos de atuação junto à Incubadora relativiza o que seria um problema: parte do 

material empírico utilizado em minhas reflexões é anterior ao início do projeto que resultou no 

presente texto. Mesmo que se admitam perdas e lacunas – afinal, não havia, antes de 2016, 

quando iniciei a execução do projeto de pesquisa do Doutorado, um objeto teórico delimitado 

– entendo que o conjunto de informações disponíveis é muito rico e revelador. Ele parece 

mesmo confirmar que, de alguma forma, a pergunta já estava lá, nos rondando, amadurecendo, 

apontando os caminhos investigativos.  
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O sociólogo carioca Luiz Antônio Machado da Silva, na introdução de sua seminal 

dissertação de mestrado (1971)24, faz uma advertência que muito se aproxima do que se deu no 

meu caso. Também lá “os dados coletados não [resultavam] de um projeto específico de 

pesquisa, que permitisse uma coleta sistemática. Ao contrário, o material disponível é 

subproduto de vários anos [...] de trabalho em pesquisas de objetivos afins, mas não diretamente 

centrados sobre o tema” (1971, p. 6). Suas ponderações parecem coincidir com as que me 

fizeram seguir pelo caminho escolhido: 

O presente trabalho possui uma característica que se considera da maior 

importância: o objeto de análise não foi previamente selecionado, ele se impôs 

na medida em que os dados empíricos iam surgindo, por força das atividades 

profissionais do investigador. Obviamente, este fato de ordem “pragmática” 

foi determinante na coleta dos dados, e portanto afetou o material empírico 

disponível. De outro lado, ele condicionou o caminho de penetração na 

literatura teórica, de modo que também influiu sobre certos aspectos da 

postura metodológica adotada (1971, p. 3).  

Em terceiro e último lugar, esta pesquisa foi oportunidade para compensar uma 

limitação típica da pesquisa participante, em que as demandas de uma realidade sempre 

cambiante e contraditória encurtam ainda mais o tempo disponível para as sínteses necessárias. 

A sensação de estarmos sendo levados/as pela realidade, sem rédeas, é constante. O 

descompromisso da realidade com o nosso planejamento é a regra:  planos que não se cumprem, 

“metas” que se alteram, ou mudam de direção, muitas vezes em prejuízo do momento de 

reflexão mais alargado, onde se juntam as pontas soltas (tanto quanto isto é possível) e 

sistematizam-se conclusões, mesmo que conscientes de sua provisoriedade. A dedicação 

exclusiva das minhas atividades acadêmicas a esta pesquisa (o que só se tornou possível com o 

afastamento para pós-graduação concedido pela UEFS) proporcionou o tempo necessário para 

a pesquisa teórica e empírica mais aprofundada, na proporção da profundidade e complexidade 

dos problemas que os/as trabalhadores/as envolvidos com a Incubadora me apresentavam. 

Para apresentar a organização do texto inicio relembrando a advertência de que é 

necessário “distinguir o modo de exposição segundo sua forma, do modo de investigação” 

(MARX, 2017, p. 90).  

Divido a Tese em duas partes. Na primeira delas apresento o pano de fundo teórico que 

impregna a pesquisa – mas que não a antecede: o processo de construção do objeto teórico 

acompanhou a minha vivência empírica da realidade, e foi ao longo do tempo por ele 

conduzido, transformado e retransformado (e assim prossegue sendo). O problema se impôs a 

                                                           

24 “Mercados Metropolitanos de Trabalho Manual e Marginalidade” antecipou pioneiramente os estudos do 

chamado trabalho informal no mundo acadêmico ocidental. Retornarei a ela no capítulo 2. 
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mim pelas experiências dos/as trabalhadores/as, assim como também elas dirigiram meu olhar 

de pesquisadora, indicando os caminhos e as palavras que poderiam desvendá-lo em busca das 

respostas que nos fazem.  

Esta primeira parte é uma extensão desta introdução, e me pareceu necessária, seja pelas 

peculiaridades metodológicas da pesquisa, seja pela tensão semântica em torno de expressões 

como “trabalho associado popular” ou “economia popular e solidária”, que tendem a gerar pré-

compreensões desconfortáveis25. Ela é composta de dois capítulos em que apresento o marco 

teórico da investigação. 

No primeiro deles, apresento-o no sentido epistemológico-metodológico mais estrito. 

Do ponto de vista da tarefa de produção do conhecimento, em que pontos se ancoram o meu 

olhar e como ele se aproxima do problema de pesquisa? Nesse sentido, nele apresento a forma 

de percepção de ciência que subjaz à pesquisa, articulando em especial o conceito de 

colonialidade do poder do sociólogo peruano Aníbal Quijano (1992) (entre outras perspectivas 

que influenciam meu modo de pensar) com a metodologia da pesquisa participante, como ela 

é entendida e vivenciada nos trabalhos da IEPS-UEFS. 

Já no capítulo 2 apresento a base teórica que informa a minha compreensão acerca de 

categorias subjacentes ao problema investigado, em especial trabalho associado 

popular/economia popular e solidária e informalidade, situando-os no contexto histórico e 

geográfico dos acontecimentos que são matéria-prima das minhas reflexões. Parto, para isso, 

da própria história da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (e 

para isto me servi, inclusive, da pesquisa documental desenvolvida durante o processo de 

investigação), o que faz deste um momento de transição para a segunda parte da Tese: entre a 

teoria e a vida real, situo a Incubadora e a mim como personagens ativos do problema de 

pesquisa. 

A segunda parte é conformada de três outros capítulos. No capítulo 3 resgato as 

experiências da Incubadora em torno do processo de personificação jurídica em sentido estrito, 

fazendo-o a partir da história da única experiência em que ela foi conduzida por nós no bojo de 

um processo de incubação: o caso do grupo Copermasol. Faz parte destas reflexões, em 

especial, a análise das regras legais que disciplinam no Brasil os diferentes tipos de pessoas 

                                                           

25 Não é raro sentir a ironia do/a interlocutor/a ao me apresentar como integrante de uma Incubadora de “Economia 

Solidária”. A inserção da expressão a partir das políticas públicas desenvolvidas no Brasil pelo Partido dos 

Trabalhadores, com todas as contradições da aposta no desenvolvimentismo conciliatório, e as históricas tensões 

entre “utópicos” e “científicos” no seio do pensamento crítico são elementos, entre outros, que justificam, com 

razão, uma recepção desconfiada do tema e uma certa dificuldade para que um diálogo atento e respeitoso seja 

possível. 
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jurídicas, colocadas em contraste com as características do grupo de trabalhadoras (e, por 

extensão, ao trabalho associado popular no Brasil, em geral) e com a dinâmica real do processo 

de formalização. O aprofundamento da análise mais estritamente técnico-jurídica da tipologia 

de pessoas jurídicas previstas no Direito brasileiro, que é parte do capítulo, assume o sentido 

pragmático de compartilhar este aprendizado da Incubadora com outras iniciativas de apoio 

jurídico ao trabalho associado, em um campo em que não há material disponível sobre o tema. 

Sobre ele desenvolvo uma abordagem peculiar, descrevendo e sistematizando o modo como os 

processos da personificação e formalização jurídicas estão previstos abstratamente no discurso 

jurídico do Estado e, afinal, como eles acontecem, a partir do caso analisado, na realidade das 

iniciativas de trabalho associado popular. 

No capítulo 4, guiada pelas experiências proporcionadas pelo Projeto Cantina Solidária 

II (Grupo Sabores) e III (Grupo Sabores do Quilombo), reflito sobre os tipos de pessoas 

jurídicas mais relacionados aos grupos de trabalho associado no Brasil – sobretudo a 

associação, mas, também, em menor monta, a cooperativa. Em especial, as vivências 

compartilhadas pela IEPS-UEFS com o Sabores do Quilombo, a AQCOMAQ e a Comunidade 

Quilombola da Lagoa Grande representam um contraponto importante às conclusões que 

poderiam ser precipitadas pela experiência de que cuida o capítulo 3. 

O último capítulo está subdivido em duas partes. Na primeira, me sirvo das discussões 

oficiais em torno de um “novo marco legal” para a economia solidária no Brasil (em especial 

considerando a tramitação, em curso, do Projeto de Lei n. 6.606/2019,  antigo 4.685/2012, a 

chamada “Lei Geral de Economia Solidária”) para arrematar as análises feitas nos capítulos 

anteriores, tomando a questão da personificação jurídica como oportunidade para refletir sobre 

o Direito, de uma forma mais ampla, no contexto das lutas por outros modos de trabalhar e 

produzir. Já a segunda parte do capítulo 5 assume o tom de epílogo: para além dos objetivos da 

tese, apresento, de forma breve, a partir de reflexões em torno do que temos chamado de “regras 

de convivência”, as novas perguntas que a pesquisa também produziu, já começando a 

pavimentar os outros caminhos que o movimento da realidade nos acena desde já. Seria possível 

um outro Direito? Um Direito do Comum? 

Pondero, ainda, sobre a escolha pelo uso da primeira pessoa no texto (muito 

constantemente no plural, quando penso que posso falar em nome do coletivo da IEPS-UEFS). 

As minhas vivências de pesquisa e extensão, tropeço a tropeço, fortalecem em mim a certeza 

de que a ciência que entendo produzir não é algo que se faz “de fora”. Falar de algo na terceira 

pessoa transforma aquilo sobre o que se pesquisa e pensa exatamente nisto: um “algo”, uma 

“coisa” que posso olhar de fora e do alto, classificar e manipular sem sentimento ou 
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envolvimento de escolhas ou condicionamentos subjetivos. Quando se pesquisa e pensa sobre 

vidas que são diferentes da sua, especialmente quando se está numa posição supostamente 

privilegiada26, falar em terceira pessoa torna ainda mais difícil a desconstrução do lugar de 

poder que a ciência ajudou a produzir na história do capitalismo. 

Para defender a minha opção em boa companhia, lembro do que reflete John Holloway: 

Na ideia burguesa de ciência, isto é, na ideia de ciência que supõe que a 

sociedade capitalista é permanente, esse distanciamento do indivíduo em 

relação à comunidade é considerado uma virtude. Quanto mais distante o 

cientista estiver da comunidade que está estudando, tanto melhor. O cientista 

ideal seria um observador localizado na Lua, de onde seria capaz de analisar 

a sociedade com verdadeira objetividade. [...] De acordo com essa maneira de 

pensar, ciência e objetividade são vistas como sinônimos. [...] Aqui a 

objetividade significa suprimir até onde seja possível nossa própria 

subjetividade: considera-se por definição, que um juízo subjetivo é acientífico. 

Desta forma, a ideia do cientista se baseia em uma óbvia falsidade, isto é, na 

ideia de que é possível expressar um pensamento que exclua o pensador. [...] 

A identidade implica, assim, um discurso em terceira pessoa (2003, p. 96). 

Mas há ainda um segundo motivo para a primeira pessoa. Algumas vezes ouvi de 

colegas da Universidade a crítica ao uso da primeira pessoa acompanhada de um “quem ele/a 

pensa que é?”. Entendo que a imposição da impessoalidade na escrita acadêmica assume 

também o sentido autoritário de subalternização do estudante em relação ao professor, do 

pesquisador nordestino frente ao sudestino, do autor brasileiro diante dos estrangeiros, de 

todos/as diante dos fantasmas encarnados em um conhecimento que se quer verdade para além 

da vida. Afinal, “cada qual deve saber o seu lugar”. Desta forma, embota-se a criatividade, 

sabota-se a ousadia, contribui-se, enfim, para que os lugares continuem os mesmos, mesmo 

                                                           
26 Faço dessa ressalva oportunidade para ponderar que a terceira pessoa pode, por certo, dialeticamente, também 

ser um recurso da luta teórica, em proveito de uma outra universalização, da hegemonização de formas insurgentes 

de compreender as relações sociais, de produzir uma outra universalidade – uma “universalidad mundializada 

desde abajo”, como propõe o filósofo Raúl Fornet-Betancourt, isto é “com e pela participação dos múltiplos e 

complexos mundos reais encarnados nos universos culturais pelos quais hoje se define a humanidade, e que estaria 

marcando a possibilidade de temporalizar uma história de humanização não atada a um futuro ditado como o único 

possível, mas aberta à geração simultânea e solidária de diversos futuros” (1999, p. 352) (“con y por la 

participación de los múltiples y complejos mundos reales encarnados en los universos culturales por los que hoy 

se define la humanidad, y que estaría marcando la posibilidad de temporalizar una historia de humanización no 

atada a un futuro dictado como el único posible, sino abierta a la generación simultánea y solidaria de diversos  

futuros”).  

Como tática, o discurso em terceira pessoa pode se revelar importante em determinados contextos, em especial 

quando a ciência é produzida pelos/as ou com os/as subalternizados/as (como se espera acontecer, aliás, na 

pesquisa participante). Em última instância, no entanto, entendo que a pretensão de universalização flerta com a 

abstração fetichizante (HOLLOWAY, 2003) que é uma das marcas primeiras da sociabilidade capitalista e de sua 

tendência à colonização do subalternizável: há sempre o risco de se deixar seduzir pela “hybris do ponto zero” 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005a). Mesmo que às vezes nada reste além de lutar com as armas do inimigo, este é sempre 

um movimento arriscado.  
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quando, com nossas pesquisas, buscamos demonstrar como os lugares precisam mudar. A 

primeira pessoa ganha aos meus olhos, desta forma, também uma justificativa decolonial27. 

Por fim, mas ainda falando do mesmo tema, penso que a tarefa quase literária de contar 

a história de uma pesquisa, transformando-a em palavras, é, pois, também, uma escrevivência 

– que, como explica Conceição Evaristo, tem “na base [...] uma vivência, que foi minha e dos 

meus”, e que também “explode [em] invenção”, no “espaço em profundidade” que existe 

sempre “entre o acontecimento e a narração do fato” (2018, n. p.). A minha narrativa, portanto, 

não se aparta deste alguém, com sua história e o seu contexto: sou mulher, nordestina, do 

“interior”, nasci no sertão e nele estive desde sempre; sou branca, filha da classe média urbana, 

o que me proporciona privilégios num contexto de exclusão e potencializa a contradição que 

sempre está no falar da dor que não se sofreu; professora universitária e procuradora do estado 

(vivenciando ao mesmo tempo, assim, grupos sociais diferentes), anseio por um mundo mais 

digno para minhas filhas adolescentes e acredito, como militante, no trabalhado associado como 

uma dimensão potencialmente revolucionária. Considero um privilégio participar da equipe da 

Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS, que me transformou em 

vários âmbitos e, em especial, deu um sentido político ao meu conhecimento, diminuindo a 

distância que me aparta da sabedoria, riqueza e potência de pessoas e espaços que me eram 

negados pela fratura alvinegra que o capitalismo promove entre os/as que “têm” e os/as que 

“não têm”. Contribuo, assim, com minhas próprias contradições para um todo contraditório que 

é o universo empírico que pesquiso. Elas me fazem pensar nas dificuldades que tenho de me 

fazer entender pelos/as trabalhadores/as, e certamente de entendê-los/as e ouvi-los/as 

integralmente. Não só por causa do meu português cheio de plurais, mas por todo o contexto 

de distintas imagens, sentimentos, cores, padrões estéticos, sons, lugares a que damos nomes 

na língua que falamos. De como a nossa diferença de cor de pele, num país tão visceralmente 

impregnado pelo racismo, constitui um filtro peculiar para a nossa comunicação. Os resultados 

                                                           

27 Optei por de-colonial, no lugar de descolonial. Tanto em português quanto em espanhol são utilizadas as duas 

formas, com um predomínio da primeira. É provável que o predomínio da versão sem o “s” decorra do anglicismo: 

em inglês a palavra é decolonial/decolonization. Justifico a minha opção lançando mão do argumento de Catherine 

Walsh (2009), que parte do significado na língua espanhola do prefixo “des-” (válido para o português, onde é 

idêntico): “Não pretendemos simplesmente desarmar, desfazer ou reverter o colonial; isto é, passar de um momento 

colonial a um não colonial, como se fosse possível que seus padrões e marcas desistissem de existir. A intenção, 

melhor dizendo, é assinalar e provocar um posicionamento – uma postura e uma atitude contínua – de transgredir, 

intervir, in-surgir e incidir. O decolonial denota, então, um caminho de luta contínuo no qual podemos identificar, 

visibilizar e encorajar ‘lugares’ de exterioridade e construções alternativas (2009, pp. 14-15, nota 1, tradução 

nossa) (“No pretendemos simplemente desarmar, deshacer o revertir lo colonial; es decir, pasar de un momento 

colonial a un no colonial, como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, más 

bien, es señalar y provocar un posicionamiento – una postura y actitud continua – de transgredir, intervenir, in-

surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un camino de lucha continuo en el cual podemos identificar, 

visibilizar y alentar ‘lugares’ de exterioridad y construcciones alternativas”). 
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que alcancei nesta pesquisa são produto dessa realidade realmente existente que não posso 

contornar, mas que desejo poder contribuir para transformar.  
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1 ENTRE VIVER E CONHECER: COMO FAZER CIÊNCIA SEM 

COLONIALIDADE? 

 

 

 

Este longo capítulo inicial dedicado a aspectos metodológicos justifica-se no fato de 

esta pesquisa ter trilhado caminhos que não são usuais na pós-graduação stricto sensu e, em 

especial, em investigações que incluam o campo do Direito.  

Meu esforço aqui é o de explicitar a construção que tentamos fazer coletivamente na 

IEPS-UEFS, entre erros e acertos, no sentido de uma outra relação entre o olhar do mundo que 

parte da Academia e o que o mira da perspectiva das classes populares – embora a intenção não 

seja a de produzir um corpo de ideias sistematizado e “finalizado”: se, por um lado, estamos 

muito longe disso, por outro desconfio que este objetivo, em si, entra em conflito com o ponto 

de partida, que é a busca de algo novo, livre da fratura que cinde o mundo entre os que sabem 

e “ensinam” e os que só têm a aprender. Vejo o nosso trabalho coletivo muito mais como um 

moto contínuo que recebe e entrega, pelo caminho, elementos que se conectam no tempo tal 

qual este acontece em nossas vidas de carne-e-osso, sem aviso do momento em que passado, 

presente e futuro se transformam continuamente uns nos outros. 

O tempo estendido da pesquisa no Doutorado proporcionou-me, de toda forma28, a 

oportunidade de reflexão e coordenação de algumas ideias sobre o pano de fundo 

epistemológico do qual partimos e o tipo de pesquisa que realizamos. Elas seguem expostas 

neste capítulo para, ao mesmo tempo, pavimentar e deixar a olhos nus o caminho metodológico 

que trilhei ao construir meu objeto teórico, explicitando as escolhas feitas ao selecionar 

determinados aspectos da realidade e perspectivas, confrontá-lo com o real e, afinal, propor as 

conclusões possíveis. 

 

 

                                                           

28 E parece oportuno aqui agradecer mais uma vez à Universidade Pública brasileira – cada vez menos capaz, 

diante do ataque que sofre nos últimos anos, de proporcionar o tempo da produção da ciência. 
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1.1 EPISTEME, COLONIALIDADE DO PODER E A REDE DE SENTIDOS EM QUE 

SE TECEM OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Encontro-me, como disse, em um lugar peculiar. Faço parte de uma equipe 

interdisciplinar, a desenvolver atividades de extensão e pesquisa que transbordam os objetivos 

da investigação de que resultou esta Tese. As relações estabelecidas com as/os trabalhadores/as 

miram horizontes de transformação coletiva, de aprendizado, de reflexão, que atritam com a 

posição que a ciência tradicionalmente reserva ao sujeito produtor do conhecimento científico.  

A explicação racional do mundo, da vida, da sociedade, a partir de um sujeito 

cognoscente que deles se aparta e que filtra a realidade, tomada como um “objeto”, através de 

instrumentos neutros de mensuração e cálculo, é a postura característica da ciência em sua 

formulação moderna original. Dela são consequências, sem dúvida, grandes avanços 

tecnológicos que tornaram possível um alto grau de subordinação da natureza à produção 

massiva de mercadorias. Dela, no entanto, ao mesmo tempo, não parecem resultar avanços 

correspondentes na distribuição do bem estar que supostamente a técnica deveria produzir: 

continuamos a viver, a despeito dos avanços na produção de alimentos, da medicina, da 

psicologia, pedagogia, da comunicação, da normatização jurídica dos mais diversos campos da 

vida, em sociedades cada vez mais desiguais e agressivas, onde, entre antidepressivos e 

pandemias, não tem sido confortável viver, nem para os privilegiados na distribuição das 

benesses do “progresso”. 

Entre os séculos XVIII e XX (e, neste, especialmente após os horrores das duas grandes 

guerras), a crítica aos pilares sobre os quais se erigiu a modernidade – capitalismo, ciência, 

Estado – vai paulatinamente sendo construída. Marx, Nietzsche, Freud, Weber, Heidegger, 

Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer são alguns exemplos de contribuições que se articulam 

no decorrer dos dois últimos séculos para relativizar o discurso da modernidade, 

desnaturalizando as certezas sobre as quais ela se ampara e desvelando seus legados: 

E o mais poderoso e repugnante legado possibilitado pela história moderna – 

que modela nossas experiências e, em consequência, nossas ferramentas 

conceituais – é, sem dúvida, a relação alienada das pessoas com a natureza, 

das subjetividades com seus objetos, e as relações constituídas por classes 

sociais, pela produção de mercadorias e pela troca mercantil (TAUSSIG, 

2010, p. 30).  

Do mundo desencantado de Max Weber (1985) ao moinho satânico de Karl Polanyi 

(2000, p. 51), a constatação do fracasso das promessas iluministas impulsionou, especialmente 

a partir da virada do século XX, questionamentos acerca do modo científico de produzir 

conhecimento. Mas como “abandonar o mito newtoniano sem renunciar a compreender a 
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natureza”? (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p. 41). Partindo-se do pressuposto que a ciência 

continua sendo um modo válido e necessário de observação e relação com a natureza, está ainda 

por construir, no entanto, um modo de fazê-la conviver com outros valores e modos de 

conhecimento, valendo-se deles e também se oferecendo a eles como coadjuvante. Está em 

jogo, é claro, toda uma estrutura de poder, de subordinação, um sistema de privilégios que 

guarda íntima relação com o modo capitalista de produzir, com o Estado, com os mecanismos 

disciplinares presentes no sistema educacional, nas religiões, na divisão do trabalho. Um novo 

modo de fazer ciência, penso eu, não pode ser produzido fora de um contexto político de crítica 

e ação mais abrangentes. 

Esse processo é um caminho repleto de riscos, que exige um estado de alerta e crítica 

de quem o escolhe. Por um lado, um perigo que está se fazendo hoje notar de maneira alarmante: 

a relativização manipuladora do conhecimento científico, embalada em retrocesso conservador, 

fundamentalismos religiosos e novos fascismos – cada vez mais palpáveis no Brasil do 

“bolsonarismo”29. Afirmar que a ciência não é a única forma de produzir conhecimento e que 

precisa ser submetida a uma crítica decolonial não pode significar o apagamento dos acúmulos 

que já produziu nem idealismo e relativismo epistemológico. “Terraplanistas” e criacionistas 

renascidos das cinzas estão a nos mostrar o quanto a negação absoluta da certeza pode se voltar 

para certezas sombrias. 

Importante refletir, ainda, que a contraposição entre ciência e outras formas de saber, 

sobretudo as populares e as produzidas no espaço rural, é também acompanhada do risco de 

uma nostalgia idealista. As formas não capitalistas de produzir e trabalhar “seduzem uma mente 

treinada e aperfeiçoada pelas instituições capitalistas” (TAUSSIG, 2010, p. 28), sendo 

constante a tendência de se atribuir, por exemplo, às experiências produtivas de povos 

tradicionais “o fardo de ter de satisfazer nossos alienados anseios por uma Era de Ouro perdida” 

(TAUSSIG, 2010, p. 28) e um imobilismo sem história que os prende ao passado. Assim, 

autocrítica constante e atenta deve ser exercitada, mais uma vez, de modo a afastar a presunção 

de oferecer respostas prontas e formular desejos alheios.  

É esse horizonte que me move a participar dos trabalhos da Incubadora, como espaço 

que nos coloca como participantes das dinâmicas vivas dos/as trabalhadores/as da economia 

popular e solidária, assim como das discussões teóricas em torno do trabalho e da economia 

                                                           

29 Sobre o “bolsonarismo” (expressão que se relaciona ao grupo político em torno do atual presidente da república 

brasileiro), assim como suas possíveis aproximações com o fascismo, remeto a Bernardo Ricupero (2019) e Luiz 

Filgueiras e Graça Druck (2019) e à entrevista da Profa. Virgínia Fontes, disponível no canal do Universidade à 

Esquerda no Youtube (2020). 
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política, em que somos coordenados/as em especial pelo professor e economista José Raimundo 

Oliveira Lima. Entre as diferentes tentativas de promover o encontro entre as propostas de uma 

outra ciência, apresentada em termos de teoria, e a lida com a concretude da vida para a qual 

se deseja olhar e compreender, temos privilegiado o caminho proposto pelo materialismo 

histórico-dialético para observar o concreto, a partir da práxis, como “síntese de muitas 

determinações” (MARX, 2011a, p. 54), desnudando-o como produto das lutas entre os seres 

humanos e de sua história e, portanto, como passível de transformação a partir dessas mesmas 

lutas.  

Na desafiadora tarefa de “reprodução do concreto por meio do pensamento” (MARX, 

2011a, p. 54) me valho também de todo um conjunto de leituras e discussões que, desde 2014, 

compartilho, na UEFS, com o grupo de pesquisa “Rede de Sentidos”. Sob coordenação do 

professor e filósofo Laurenio Leite Sombra, temos realizado leituras coletivas e reflexões em 

torno da filosofia da linguagem e da hermenêutica contemporânea (Wittgenstein, Martin 

Heidegger e Paul Ricoeur) e das relações de poder entre os sujeitos, sobretudo aquelas que se 

constituem como antagonismos (Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Pierre Bourdieu, Michel 

Foucault e Stuart Hall). De 2015 a 2019 executamos, com esta tônica, o projeto de pesquisa A 

constituição dos sentidos e dos sujeitos: uma investigação hermenêutica e política, com o 

objetivo de “investigar processos e estruturas fundamentais que embasam a constituição 

humana de sentido e a constituição correlata de sujeitos individuais e coletivos, num contexto 

de relações antagônicas entre sujeitos” (SOMBRA, 2015a). Este movimento, aliado às nossas 

preocupações teóricas e políticas paralelas, foram dia a dia nos conduzindo a pensar como se 

constitui a “rede de sentidos” em que estamos imersos no Brasil e na América Latina e, desde 

2019, está em execução o projeto Nenhuma rede é maior do que o mar: rede de sentidos, 

antagonismo e ontologia, que, dando seguimento ao projeto anterior, inclui entre seus objetivos 

“a investigação sobre a peculiaridade da constituição de sentido latino-americana em uma ideia 

de modernidade-colonialidade, a partir do pensamento descolonial” (SOMBRA, 2019)30. 

Fomos encadeando, então, com a mesma metodologia, leituras de autores do grupo 

Modernidad/Colonialidad  (Aníbal Quijano, Santiago Castro-Gómez), nos aproximamos da 

filosofia intercultural do cubano Raúl Fornet-Betancourt e da produção que tem pensado a 

América Latina e suas lutas a partir da Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-BUAP, 

com leituras de textos de Raquel Gutiérrez e John Holloway. No último ano temos nos dedicado 

                                                           

30 Uma consequência deste trabalho foi a organização e publicação do dossiê “Dis-pensando o ocidente”, na 

Revista Ideação (SOMBRA; PITA, 2017), ligada ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Filosofia 

(NEF) da UEFS. 
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à leitura filosófica de textos de Marx e de autores marxistas. A partir dela nos aproximamos 

também da obra de Silvia Federici, discutimos o Sartre de Crítica à Razão Dialética a partir da 

dissertação de mestrado de um dos integrantes do grupo de pesquisa, June Alfred Melo Alves 

(2019)31 e, nos últimos meses, nos voltamos à leitura de Lo ideal y lo Material do antropólogo 

marxista Maurice Godelier (1989), em que identificamos vários pontos de contato com a “rede 

de sentidos”, categoria que Laurenio Sombra tem forjado ao longo deste percurso.  

O que temos chamado de rede de sentidos, a partir da formulação de Laurenio Sombra 

(2015b) (2015c) (2019b) (2020), enriquece o arsenal de recursos para pensar o problema do 

sujeito de direito, na medida em que ele se fricciona com a questão da identidade, em especial 

da identidade coletiva. Os sujeitos, individuais (Flávia, João, Raquel...) ou coletivos (mulher, 

quilombola, europeu, trabalhadores associados...), são, nesta formulação, tomados como 

“promessas de identidades” resultantes de sentidos em disputa, construídas histórica e 

performativamente pelos seres humanos “de carne e osso”, em suas práticas e relações, no 

contexto das redes de sentidos32 em que se inserem, e em que também estão condicionados pela 

concretude de sua relação com a natureza e com a reprodução da sua vida animal pelo que 

temos chamado de trabalho. A busca é por uma ferramenta filosófica que dê conta de superar 

a separação esquemática entre, de um lado, as imposições materiais que nos fazem dependentes, 

animais que somos, da natureza e de sua transformação pelo trabalho, e, de outro, a nossa 

condição de seres linguísticos, políticos, imersos em antagonismos33, e que, por isso, 

igualmente concedem plasticidade àquelas mesmas determinações materiais: 

A abstração dos signos só se efetua concretamente a partir da práxis, eles nos 

permitem a criação de uma ambiência que já reúne em si o processo prático 

de apropriação humana do mundo natural em articulação com a linguagem. 

                                                           

31 Defendida perante o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, Liberdade em Fusão: o engajamento 

enquanto reagrupamento anti-institucional tem me inspirado outras perguntas e reflexões no âmbito do problema 

de que parto nesta tese, apontando para uma nova agenda de pesquisa em torno do que temos chamado de “regras 

de convivência” (a que farei menção, de forma breve, no último capítulo). 

32 “Certa constituição abrangente do sujeito, certa ambiência prévia, basilar para uma série de operações parciais, 

como a ação cotidiana, a atribuição de significado de uma palavra ou de um enunciado, a compreensão de práticas 

sociais em geral, enfim, para os diversos processos de atribuição de sentido” (SOMBRA, 2015c, p. 63-64). 

33 Os antagonismos se dão “sempre que sujeitos em relação mútua não compartilham a mesma rede de sentidos 

em aspectos essenciais, seja no modo com o qual eles valorizam/ hierarquizam os sujeitos, seja no modo, talvez 

mais sutil, como eles valorizam/hierarquizam outros signos da rede. Claro, sempre pode haver divergências mais 

superficiais, mas o antagonismo se dá quando as diferenças entre as redes de sentido propiciam certa inaceitação 

mútua com relação à rede de sentido do outro, com diversos modos possíveis de reação decorrentes desta 

inaceitação, a depender do grau de poder dos sujeitos envolvidos. De um modo geral, as relações de antagonismo 

podem ensejar negociação ou enfrentamento de sentido, mas também processos de dominação e submissão. [...] 

O antagonismo é fundamental para a compreensão da rede de sentidos, porque ele é que propicia as relações mais 

instáveis de alteridade e, em última instância, que proporciona a possibilidade de transformação social, numa 

tentativa pelos sujeitos de superação ou conciliação de redes de sentidos antagônicas” (SOMBRA, 2015c, pp. 65-

66). 
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Toda a dimensão valorativa da existência humana, doravante, não pode mais 

ser compreendida meramente pela sua atividade material de transformação 

sem a consideração dos significados possibilitados pela vida transformada e 

aumentada em complexidade no contexto do animal linguístico que somos. 

Foi a essa ambiência ampliada pela linguagem, que inclui uma 

configuração profunda na nossa capacidade de ação e significação, um modo 

de hierarquização e articulação de valores e significados antecedendo nossas 

operações particulares, que dei o nome de rede de sentidos (SOMBRA, 

2020).  

Esta perspectiva é muito útil, por um lado, para pensar o Direito, este pedaço da nossa 

sociabilidade que se situa tanto “no universo do discurso e da ação, somente existindo enquanto 

discurso e comunicação, linguagem, processo, fazer, operar” (CALMON DE PASSOS, 1999, 

p. 22) 34, quanto se mostra imbricado com a materialidade histórica dos homens em seus modos 

de reproduzir a vida. Ela ajuda a pensar o Direito como um (entre outros) espaço de disputa por 

sentidos, pelo preenchimento significativo de nomes que acompanham as sociedades humanas 

no seu exercício de se manter reproduzindo a vida, seja no que diz respeito ao modo como se 

repartem os papeis sociais e suas funções (como justiça, necessidade, interesse, poder, lei, 

dever, punição...), seja no que toca às identidades que se formulam a partir deles (homem, 

mulher, branco/a, negro/a, dono/a, chefe/a, súdito/a, trabalhador/a...). Nestes nomes sempre há 

um resto disponível a ser completado, uma promessa de sentido a ser concretizada a partir das 

disputas que se estabelecem no exercício de nomeação. O sentido que se hegemoniza em 

determinado espaço e tempo histórico nunca está salvo: mesmo para a versão do Direito que, 

sob os signos da razão e da certeza, integra a rede de sentidos do capitalismo, a disputa 

permanece em jogo e as definições nunca estão totalmente sob o controle de apenas alguns. 

Este passo torna possível, ainda, na crise das condições materiais que subjazem à formação da 

rede de sentidos que se hegemonizou a partir do século XVI, vislumbrar o agora como um 

momento histórico privilegiado para os os/as subalternizados/as, já que a sua crescente 

incapacidade de representar as práticas e intencionalidades dos sujeitos catalisa relações 

antagônicas que podem conduzir a novas (e, quiçá, mais equânimes) formas de distribuição de 

poder e recursos. 

Foi através das leituras e reflexões no grupo “Rede de Sentidos” que me aproximei de 

uma outra ferramenta conceitual chave para esta pesquisa: colonialidade do poder. Tanto 

quanto a primeira, colonialidade do poder me auxilia a enfrentar o dilema economia versus 

                                                           

34 O jurista baiano José Joaquim Calmon de Passos (1920-2008) foi muito importante na minha formação 

intelectual no campo do Direito. Fui sua aluna, entre 1998 e 1999, no Curso de Especialização em Direito 

Processual que coordenava em Salvador-BA, e seu pensamento influenciou minha carreira acadêmica e minha 

forma de pensar o Direito em sua relação com a vida social. 



55 

cultura35 (ou, no léxico valorizado pelas versões mais esquemáticas e estruturalistas do 

marxismo, base versus superestrutura36), inescapável para a tarefa de entender o papel que pode 

ocupar o Direito na materialidade das lutas dos/as subalternizados/as. Ela foi cunhada 

originalmente pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano (1992) que, ao lado de nomes como 

Enrique Dussel, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Ramon Grosfoguel, Nelson Maldonado, 

Santiago Castro-Gómez, integra o que foi chamado de “programa de investigación de 

modernidad/colonialidad latinoamericano” (ESCOBAR, 2003)37. Alguns de seus pontos de 

partida são especialmente eloquentes para esta pesquisa:  

i) as origens da modernidade são antecipadas para o momento de início do processo 

colonizatório americano, no final do século XV (“primeira modernidade”, onde têm papel 

central Portugal e Espanha), ressaltando-se a importância do processo de controle do Atlântico 

e da exploração das Américas para o conjunto de mudanças culturais e econômicas que 

chegarão, no século XVIII, ao auge da revolução científica e do Iluminismo; em suma, não há 

modernidade sem colonialidade; 

ii) a centralidade da noção de dominação do outro não-europeu, e a subalternização de 

seu conhecimento e formas culturais, para a construção da ideia de modernidade; para isto, o 

                                                           

35 Nas palavras de Ramón Grosfoguel, “o trabalho de Quijano oferece uma nova forma de pensar sobre este dilema, 

a qual ultrapassa os limites tanto da análise pós-colonial como da análise do sistema-mundo. [...]. Em muitos 

aspectos, a análise dos dependentistas e a análise do sistema-mundo reproduziram parte do reducionismo 

econômico das abordagens marxistas ortodoxas. Isto causou dois problemas: em primeiro lugar, um subestimar 

das hierarquias coloniais/raciais; e, em segundo lugar, um empobrecimento analítico que se revelou incapaz 

de explicar as complexidades dos processos político-econômicos heterárquicos globais” (2008, p. 21). 

36 Não obstante as versões mais simplistas desta relação já tenham sido de certa forma superadas, inclusive a partir 

de uma leitura mais atenta e refinada na própria obra marxiana, ela ainda garante discussões e divergências, que 

acabam por se conectar a outros debates que estão longe de ser ultrapassados e que se situam, no fundo, na busca 

(que foi também a do próprio Marx e de seu materialismo histórico-dialético) pelo ponto ótimo entre o 

materialismo empiricista e o racionalismo idealista: teoria versus prática; estrutura versus ação; reforma versus 

revolução;  as críticas marxistas ao pós-modernistas e culturalistas. Especificamente sobre base e estrutura na 

teoria cultural marxista, vide Raymond Williams (2005). 

37 O texto do antropólogo colombiano Arturo Escobar corresponde à conferência Mundos y conocimientos de outro 

modo, apresentada em Amsterdã, em 2002, no Congresso do Conselho Europeu de Pesquisas Sociais da América 

Latina – CEISAL. Ele é apontado por Santiago Castro-Gómez (2005b), assim como a coletânea Pensar (en) los 

interstícios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial (1999), como marcos de divulgação dos trabalhos do grupo 

Modernidade/Colonialidade.  

Arturo Escobar sintetiza o conjunto de elementos e influências que marcam o grupo de pensadores/as latino-

americanos: a Teologia da Libertação dos anos 1960 e 1970; os debates em torno da Filosofia da Libertação e a 

ideia de autonomia das ciências sociais latino-americanas, envolvendo nomes como Enrique Dussel, Rodolfo 

Kusch, Orlando Fals Borda, Pablo Gonzáles Casanova, Darcy Ribeiro; a Teoria da Dependência; os debates sobre 

modernidade e pós-modernidade dos anos 1980 ; os trabalhos de Michel Foucault e Pierre Bourdieu; nos Estados 

Unidos, o grupo latino-americano de Estudos Subalternos. Além das publicações e conceitos em comum – que 

demonstram sua coesão e caráter programático –, aponta-se como “principal força orientadora” do grupo “uma 

reflexão continuada sobre a realidade cultural e política latino-americana, incluindo o conhecimento 

subalternizado de grupos explorados e oprimidos” (ESCOBAR, 2003, p. 53, tradução nossa) (“[...]principal fuerza 

orientadora”, “una reflexión continuada sobre la realidad cultural y política latinoamericana, incluyendo el 

conocimiento subalternizado de los grupos explotados y oprimidos”). 



56 

ponto de partida (a Europa38) é deliberadamente naturalizado na construção de uma suposta 

universalidade abstrata, plasmada no ideal de desenvolvimento que tem como ponto de chegada 

a civilização europeia – a hibrys del punto cero, no dizer de Santiago Castro-Gómez (2005a)39.  

Quijano, em particular, ressalta como o processo de colonização mostrou-se essencial à 

própria construção da ideia de “europeu”, que se formula em simultâneo ao processo de 

exacerbação, hierarquização e naturalização das diferenças, enquanto vias de dominação: 

“somente a cultura europeia é racional, pode conter ‘sujeitos’”; as outras culturas, assim, 

somente “podem ser ‘objetos’ de conhecimento ou de práticas de dominação” (1992, p. 443). 

Considerando a tarefa de compreender a realidade de trabalhadores/as da Bahia, o estado 

mais negro do Brasil, o pensamento de Aníbal Quijano interessa a esta pesquisa, em especial, 

                                                           

38Sendo que o que se constituiu inicialmente como “Europa” ganhou um âmbito maior que incluiu os Estados 

Unidos, por exemplo. Isto parece explicar porque a ideia vaga de “ocidente” e “ocidentalismo” foi aos poucos 

assumindo um sentido substitutivo do signo “Europa”. A palavra ocidente, neste contexto, extravasa o sentido da 

geografia física. Ela abarca a ideia de Europa, mas também guarda nítida relação com a cor da pele. Neste sentido, 

Estados Unidos e Canadá, por exemplo, são ocidente, na mesma medida que o Brasil não é. Um site conservador 

norte-americano, coordenado pelo falecido ensaísta Lawrence Auster, propôs a seguinte questão: seriam os 

hispânicos ocidentais? Em resposta, o advogado conservador Howard Shuterland diz que, tendo vivido no México 

por um tempo e por isso conhecendo-o bem, “certamente poderíamos considerar como ocidentais Borges, Villa-

Lobos ou Octavio Paz. Mas o mesmo não se pode dizer das ‘dezenas de milhões de mestiços e indígenas que 

invadem os Estados Unidos’”. Explica que “eles são descendentes dos escravos indígenas pré-colombianos, não 

da Espanha ou de qualquer parte da Europa. Sua cristandade [...] é um verniz sobre uma antiga e, francamente, 

sombria herança indígena”. Também suspeita que o mesmo ocorra no resto da América Latina “exceto, talvez, 

Argentina, Uruguai e – em alguma medida – o Chile”, da mesma forma que se mostra “totalmente diferente de 

Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia” (SOMBRA, 2017, p. 195). 

Quijano, por sua vez, revela, assim, como o processo de colonização mostrou-se essencial à própria construção da 

identidade do colonizador. A ideia de “europeu”, e de sua específica cultura, formula-se em simultâneo a este 

processo de exacerbação, hierarquização e naturalização das diferenças, no curso do processo de dominação: 

“somente a cultura europeia é racional, pode conter ‘sujeitos’”; as outras culturas, assim, somente “podem ser 

‘objetos’ de conhecimento ou de práticas de dominação” (1992, p. 443). 

39 “[…] uma das consequências da hybris do ponto zero é a invisibilização do lugar particular da enunciação para 

convertê-lo em um lugar sem lugar, em um universal. Esta tendência a converter uma história local em desenho 

global corre paralela ao estabelecimento desse lugar particular como centro de poder geopolítico. À centralidade 

da Espanha, logo da França, Holanda, Inglaterra e dos Estados Unidos no sistema-mundo, corresponde a pretensão 

de converter sua própria história local em lugar único e universal de enunciação e de produção de conhecimentos. 

[...] A história do conhecimento, tal como é representada desde o ponto zero, tem um lugar no mapa, uma geografia 

específica. Ásia, África e América Latina, como no mala T-O de Isidoro de Sevilla, acabam fora desta cartografia 

e não são vistas como regiões produtoras, mas apenas consumidoras do conhecimento gerado em outros centros” 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005a, p. 61) ([...] una de las consecuencias de la hybris del punto cero es la invisibilización 

del lugar particular de enunciación para convertirlo en un lugar sin lugar, en un universal. Esta tendencia a 

convertir una historia local en diseño global, corre paralela al establecimiento de ese lugar particular como 

centro de poder geopolítico. A la centralidad de España, luego de Francia, Holanda, Inglaterra y los Estados 

Unidos en el sistema-mundo, corresponde la pretensión de convertir su propia historia local en lugar único y 

universal de enunciación y de producción de conocimientos. […]. La historia del conocimiento, tal como es 

representada desde el punto cero, tiene un lugar en el mapa, una geografía específica. Asia, África y América 

Latina, al igual que en el mapa T-O de Isidoro de Sevilla, quedan por fuera de esta cartografía y no son vistas 

como regiones productoras sino consumidoras del conocimiento generado en los centros”). 
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por enfatizar o papel que a noção de raça40 assume na estratificação imposta a partir dessa visão 

de mundo naturalizada pelos colonizadores europeus, estabelecendo uma correlação original 

entre episteme, raça e relações de produção: 

Na América, a idéia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 

relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da 

Europa como nova identidade depois da América e a expansão do 

colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da 

idéia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação entre 

europeus e não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira 

de legitimar as já antigas idéias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados. Desde então 

demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de dominação social 

universal, pois dele passou a depender outro igualmente universal, no entanto 

mais antigo, o intersexual ou de gênero: os povos conquistados e dominados 

foram postos numa situação natural de inferioridade, e conseqüentemente 

também seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e 

culturais. Desse modo, raça converteu-se no primeiro critério fundamental 

para a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papéis na 

estrutura de poder da nova sociedade. Em outras palavras, no modo básico de 

classificação social universal da população mundial (QUIJANO, 2005, p. 

118). 

Seu pensamento é muito eloquente, ainda, para as reflexões que me desafiam no campo 

do Direito. Ultrapassado o colonialismo (isto é, a dominação direta, essencialmente política e 

ostensiva das colônias europeias), fez-se permanente a colonialidade do poder, especialmente 

bem sucedida ao tornar sedutora a cultura europeia ao colonizado, convertendo-a em uma 

aspiração – e, afinal, servindo como um modelo de exercício de poder às elites das colônias que 

dele fizeram um meio para a superação do próprio colonialismo,  estabelecendo um sentido de 

“desenvolvimento”, a partir da mesma lógica de dominação e acumulação de benefícios 

materiais que se alçou, assim, a um modelo cultural universal (QUIJANO, 1992). O processo 

de formação dos Estados nacionais latino-americanos e a consequente implantação dos seus 

sistemas jurídicos é um dos modos de concretização desta hegemonia, que os problemas 

                                                           

40 O cogito cartesiano impõe uma mutação na antiga questão “corpo” e “alma”, convertendo-a “numa radical 

separação entre ‘razão/sujeito’ e ‘corpo’” (QUIJANO, 2005, p. 129), de modo que, se antes se identificava uma 

copresença constante de tais elementos no viver humano, a modernidade-racionalidade europeia localiza a razão 

exclusivamente na “alma”, enquanto o “corpo” aproxima-se da ideia de natureza e, portanto, de objeto do 

conhecimento. Tais ideias tornariam possível, então, a teorização “científica” do problema da raça, que assume 

um papel fundamental na hierarquia colonizador-colonizado: 

“A estrutura colonial de poder produziu discriminações sociais codificadas posteriormente como ‘raciais’, 

‘étnicas’, ‘antropológicas’ ou ‘nacionais’, de acordo com os momentos, agentes e populações implicadas. Estas 

construções intersubjetivas, produto da dominação colonial por parte dos europeus, foram inclusive assumidas 

como categorias (de pretensão ‘científica’ e ‘objetiva’) de significação ahistórica, isto é, como fenômenos naturais 

e não da história do poder. Esta estrutura de poder foi e ainda é o marco dentro do qual operam as outras relações 

sociais, de tipo classista ou estamental” (QUIJANO, 1992, p. 438). 
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enfrentados nesta pesquisa demonstram se manter ativo. Ele implicou, por um lado, a repressão 

das formas autônomas de produção de conhecimento dos povos colonizados, de “seus padrões 

de produção de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de expressão e objetivação da 

realidade” (QUIJANO, 2005, p. 120) e, por outro, a imposição dos padrões epistêmicos e 

relacionais europeus aos colonizados: 

O direito e a educação são os campos institucionalizados que, talvez mais que 

qualquer outro, têm servido às necessidades e desígnios reguladores e 

uniformizadores, primeiro da Colônia e logo do Estado, “a nação” e o projeto 

nacional. Por isso seu desenvolvimento e controle sempre permaneceram nas 

mãos das elites e seus colaboradores, beneficiando seus interesses, que não 

foram outros que os de defender e afiançar o emergente capitalismo, como 

vínculo constitutivo da colonialidade do poder (WALSH, 2009, p. 165).41 

Explicito, ainda, outras referências que me ajudam a pensar o Direito como uma relação 

social mais viva e menos esquemática, a privilegiar o realmente existente e escapar das 

armadilhas idealistas que estão sempre à espreita no campo jurídico. Refiro-me, em especial, a 

E. P. Thompson e as ricas implicações que categorias como experiência, classe e cultura 

assumem em seu pensamento (1981) (1987a) (1987b) (1998) (2002); a Antonio Gramsci 

(2000), sobretudo à sua compreensão complexificada de um Estado integral ou ampliado, em 

que as disputas por hegemonia não se resumem aos esquemas rígidos que relacionam poder 

econômico e Estado como uma síntese de mão única42; a Pierre Bourdieu (2011) (2014), na sua 

sociologia do habitus – também em busca de retomar “ao idealismo, como Marx sugeria nas 

teses sobre Feuerbach, o ‘lado ativo’ do conhecimento prático que a tradição materialista [...] 

tinha abandonado” (BOURDIEU, 2011, p. 61) e sua compreensão do Estado enquanto lugar 

privilegiado de exercício de poder simbólico. A despeito de seus diferentes tempos e matrizes 

teóricas, e mesmo de suas divergências43, as reflexões destes autores, a depender do ponto de 

                                                           
41 “El derecho y la educación son los campos institucionalizados que, talvez más que cualquier otro, han servido 

a las necesidades y designios reguladores y uniformadores primero de la Colonia y luego del Estado, “la nación” 

y el proyecto nacional. Por ello su desarrollo y control siempre han permanecido en las manos de las élites y sus 

colaboradores, beneficiando sus intereses, que no fueron otros que los de defender y afianzar el emergente 

capitalismo, como vínculo constitutivo de la colonialidad del poder”. 

42 “O conceito de Estado integral indica a relação de unidade-distinção que G. [Gramsci] capta entre Estado e 

sociedade civil para exprimir o que ele chama de Estado ‘em sentido integral’ [...]. A postura dialética de G. é 

respaldada pela convicção de que a ‘distinção entre sociedade política e sociedade civil [...] é puramente metódica, 

não orgânica, e na vida histórica concreta, sociedade política e sociedade civil são a mesma coisa. A consciência 

da não separação ‘ontológica’ entre os diversos níveis da realidade histórico-social (economia, política, cultura) 

não se torna, porém, ausência de distinção: expressões em que a sociedade civil e sociedade política ‘são a mesma 

coisa’ [...] enfatizam, com um esforço expressivo, a novidade representada pelo Estado em seu significado integral. 

(LIGUORI, 2017, p. 261). 

43 Como se vê na crítica de Bourdieu a Thompson (que não deixa de decorrer do seu posicionamento em um campo 

teórico diverso do materialismo histórico-dialético), cujo pensamento o sociólogo francês julga ainda refletir os 

resquícios da “metáfora arquitectural da infra-estrutura e da superestrutura” (BOURDIEU, 2011, p. 2010). Entre 

Thompson e Gramsci, por exemplo, ressoam as distintas apostas no papel que poderia assumir nas lutas políticas 
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que olho o meu caleidoscópico problema de pesquisa, ajudaram-me a pensar e a encontrar 

palavras para descrever, de baixo para cima, os movimentos de resistência e luta dos/as 

subalternizados/as e as formas peculiares como se aproximam e pensam o Direito. 

Destaco, por fim, como influência teórica relevante neste trabalho, o pensamento da 

filósofa, matemática e socióloga mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar, em especial do que ela 

denomina, no esforço de investigar as formas que o político assume “desde abajo”, de 

“horizonte comunitário-popular”, “conjunto de esperanças e práticas de transformação e 

subversão das relações de dominação e exploração” (2019, p. 227). Considero seu potencial 

heurístico para ler a complexa e contraditória realidade do trabalho associado popular brasileiro 

(mesmo que a Autora tenha em vista, em especial, as lutas campesinas e indígenas nos Andes 

e Mesoamérica). Este horizonte comunitário-popular materializa-se, segundo a Autora, por 

meio de tipos de lutas “não centradas na ocupação do estado, mas orientadas, basicamente, pela 

reapropriação social da riqueza material disponível, que, ademais, puseram no centro da 

discussão o caráter comum – não privado – que tais riquezas e sua administração deveriam 

exibir”44 (2017, p. 36). Esta perspectiva me remete às diversas e peculiares formas – 

contraditórias, ambíguas, não lineares – pelas quais os/as trabalhadores/as com quem trocamos 

experiências na Incubadora reproduzem sua existência em contextos coletivos, tecendo no seu 

dia-a-dia estratégias de resistência e luta, muitas vezes sem que a potência destes arranjos se 

faça perceber, mesmo aos seus próprios olhos – e, mais do que isso, sejam deliberadamente 

apagadas pelas narrativas oficiais produzidas a partir do Estado e da Ciência. O próprio 

problema da personificação do trabalho associado popular, se tomado como um dentre tantos 

“limites legais e procedimentais que se impõem sobre as próprias lutas e as debilitam e 

confundem”45 (2017, p. 13, tradução nossa), identifica-se com o quadro de dificuldades que 

Raquel Gutiérrez também tem em mira em seus trabalhos, enfrentadas pelas práticas políticas 

populares e pelos/as que se propõem a interpretá-las. 

A pluralidade das minhas matrizes teóricas, aliás, merece uma justificativa a este ponto. 

Entendo limitante e empobrecedora a rigidez teórica que vejo refletida, de regra, na produção 

acadêmica nas ciências humanas e sociais. Vejo nela reproduzida a lógica nucleada da família 

burguesa patriarcal, onde até a presença da maternidade é extirpada do sobrenome. Nos modos 

                                                           
o centralismo do partido, de que se afasta o historiador inglês ao creditar maiores esperanças à espontaneidade da 

experiência de classe (MEIRA, 2014, p. 196-197). 

44 “no centradas en la ocupación del estado sino orientadas, básicamente, por la reapropriación social de la 

riqueza material disponible, que, además, pusieron en el centro de la discusión el carácter común – no privado – 

que tales riquezas y su administración debieran exhibir”.  

45 “límites legales y procedimentales que se imponen sobre las propias luchas y las debilitan y confunden”. 
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de existência comunais, como de muitos dos povos originários do Brasil, as crianças 

transformam-se em adultos em meio a muitas influências, das outras crianças, muitos parentes, 

dos mais velhos, da experiência que lhes faz simultaneamente reprodutores/produtores da 

tradição: 

Nas aldeias que conheci, mesmo nos lugares mais precários, onde se luta todo 

dia por um punhado de comida, pelo direito à água e a um pedaço de chão sob 

os pés, não falta amor e acompanhamento no processo de transformação das 

crianças em gente grande. Uma caminhada coletiva, com mães, pais, tios, 

primos, avós, todos juntos, participando da formação daqueles seres tão 

importantes, tão desejados, que sabem de suas origens e da missão que terão 

pela frente: guardar o seu lugar sagrado no mundo, mesmo que o lugar já não 

exista fisicamente (PAPPIANI, 2018). 

A coerência do pensamento científico deve ter como medida, no meu entender, a 

coerência reflexiva do argumento, cujo limite é a concretude do real. É ele que desafia palavras 

para ser desvelado, explicado, compreendido, projetado. Podar o horizonte criativo da busca 

das palavras é como dizer que “a última palavra é sempre a do pai”. A imposição de estrita 

filiação acadêmica com “escolas” ou “linhas” teóricas remete, mais uma vez, às reflexões feitas 

a partir de formas de existência sufocadas pela “civilização” burguesa, que fazem refletir sobre 

a falta de liberdade na produção dos saberes e as hierarquias paralisantes46. Produzir ciência a 

partir do Brasil, do Nordeste, de Feira de Santana exige, a meu ver, liberdade para ver e inventar, 

a despeito dos invólucros incomunicáveis que nos mandam catalogar e reproduzir. Não se trata, 

por certo, de ignorar o conhecimento acumulado e que é parte de nossa formação acadêmica. 

Nem de abrir mão de estudá-lo criteriosamente, estabelecer as conexões históricas, contrastar 

as diferentes linhas teóricas: quanto mais profundamente se dá este processo, mais nos 

afastamos da ingenuidade acrítica em que a ideia iluminista original de razão e ciência também 

via, com razão, uma inimiga da liberdade.   

O filósofo Julio Cabrera (2014/2015) sintetiza com a expressão “Acervo T” os diversos 

obstáculos, de regra invisibilizados, de um “filosofar desde” (“pesquisar desde”, digo eu) no 

Brasil: a pretensão de uma racionalidade universal, fundada em um ponto de vista europeu, mas 

apresentada como se imune ao tempo e ao espaço; a consequente inferiorização do pensamento 

produzido fora da Europa, que, ao contrário, é incapaz de encarnar universalidade –  é sempre 

“nacional” e, portanto, “mais político que estritamente científico” (CABRERA, 2014/2015, p. 

5); sua “cientificidade” depende da adoção das premissas (universais) do conhecimento europeu 

                                                           

46 “O que as crianças aprendem ficando presas? A fugir”. Esta é parte da fala do filósofo Ailton Krenak, relatada 

por Renata Penzani (2019), a partir de um encontro realizado pelo SESC Consolação, em São Paulo, sobre 

intergeracionalidade. A ela remeto, sobre os contrastes entre educação das crianças indígenas e a que prevalece no 

mundo branco capitalista. 
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e de seu perfeito domínio prévio. Destacando como o “Acervo T” representa o congelamento 

de nossa capacidade de pensar “desde”, as reflexões de Cabrera muito me inspiram a questionar 

o modo como se produz conhecimento científico, tanto quanto filosofia. A partir da constatação 

de que os “grandes filósofos europeus [...] estiveram longe de conhecer profundamente o status 

quaestionis dos problemas filosóficos sobre os que se debruçaram [...], mas apenas lhes 

arrancaram pistas para formular seus próprios pensamentos” (2014/2015, p. 16), o Filósofo 

argentino completa: 

Isso não quer dizer que os pensamentos desses filósofos, uma vez realizados, 

não fiquem inseridos, de maneira profunda, na época e circunstância em que 

foram pensados (precisamente, em seu “desde” reflexivo). A questão é que o 

próprio pensador não tem por que se preocupar com isso; alguma outra pessoa 

poderá escrever um artigo sobre essa inserção; o que sustento é que os próprios 

pensadores não precisam escrever esse artigo nem ter os conhecimentos 

sólidos que seu comentador deverá ter. Os pensadores estão demasiado 

ocupados perseguindo o fio de seus próprios pensamentos, profundamente 

inseridos em sua época de uma maneira que eles mesmos não precisam 

compreender (CABRERA, 2014/2015, p. 16-17). 

Mesmo que a tradição da teoria crítica marxista estruture meu pensamento de uma forma 

geral, não vejo porque não possa entremeá-lo com reflexões que me oferecem pensadores que 

partem de outros vetores epistêmicos, de diferentes “envergaduras” (como os ricos insights que 

encontro nos trabalhos dos/as bolsistas de iniciação científica) e de outros espaços de produção 

de saber – o que, neste último caso, borra inclusive a diferença entre fonte “teórica” e 

“empírica”, se penso nos meus registros das conversas com os/as trabalhadores/as e militantes 

com quem convivo na Incubadora.  

Para fechar esta parte do texto, finalmente, entendo necessário fazer algumas 

ponderações prévias sobre como entendo o Direito. Trata-se, por certo, de palavra ambígua, da 

qual se pode aproximar de várias formas e cuja enunciação precisa ser precedida da explicitação 

de um contexto histórico determinado. Esclareço, no entanto, que a intenção não é propor uma 

abstração conceitual acabada, que implicaria tangenciar questões tormentosas e discussões 

multifacetadas impossíveis de aprofundar aqui. Parece-me necessário, no entanto, desde já 

compartilhar com o/a leitor/a alguns elementos que informam a minha compreensão sobre esta 

parcela das relações sociais e que, por isso, dirigiram o meu olhar ao longo da pesquisa. Um 

deles é a constatação de que uma definição a-histórica do Direito parece de pouca serventia: o 

Direito se particulariza diante de cada formação histórica, em torno dos modos pelos quais as 

sociedades humanas produzem e reproduzem sua existência, estabelecendo relações entre 

seus/uas integrantes. Daí entendo o valor heurístico da definição proposta pelo jurista francês 

Michel Miaille, para quem o Direito é um “sistema de comunicação formulado em termos de 
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normas para permitir a realização de um sistema determinado de produção e de trocas 

econômicas e sociais” (2005, p. 96). Como um “sistema de comunicação”, o Direito certamente 

vai muito além do “conjunto de normas” que de regra serve à sua descrição pelo senso comum: 

os valores inscritos em suas normas (isto é, indicativos de como deve ser o comportamento 

humano, sempre sob uma determinada ótica) são mobilizados por instituições e procedimentos 

(práticas, modos de agir e de se relacionar que assume a agência humana em comunicação) 

postos em movimento por homens e mulheres reais nas relações que estabelecem entre si.  

Também me sirvo, complementando a compreensão do Direito da qual parto nesta 

pesquisa, do pensamento do antropólogo francês Maurice Godelier. A propósito de pensar as 

sociedades não capitalistas do passado e, com elas, “explorar as relações entre o pensamento, a 

economia e a sociedade, analisando o peso do ideal e do material na produção das relações 

sociais no desenvolvimento das sociedades e em sua história”47 (1989, p. 20, grifo nosso), ele 

acaba por propor o que entendo ser uma forma muito expressiva de pensar o jurídico. Para 

Godelier, em toda relação social imbricam-se uma realidade material e uma “ideal”. Entre as 

primeiras estão tanto a natureza exterior ao homem quanto as circunstâncias materiais que ele 

mesmo cria (como instrumentos, ferramentas, espécies animais e vegetais que ele domestica), 

sem esquecer que “o próprio homem, enquanto espécie biológica, é um fragmento da matéria 

viva” 48 (1989, p. 7). No que chama de ideal49 – e que me interessa mais de perto porque dele 

faz parte o fenômeno jurídico50 – estariam conjugadas “idealidades” de tipos diferentes, tanto 

                                                           

47 “explorar las relaciones entre el pensamiento, la economía y la sociedad, analizando el peso de lo ideal y de lo 

material en la producción de las relaciones sociales, en el desenvolvimiento de las sociedades y en su historia.” 

48 “El propio hombre, en tanto que especie biológica, es un fragmento de la materia viva”. 

49 Leio o Autor a partir da tradução em espanhol de “L’idéel et le matériel”. O emprego de idéel, no lugar de idéal 

(já que ambas palavras existem no francês), assume um sentido que não pode ser exatamente apreendido no 

espanhol (ou no português), onde apenas se dispõe da palavra “ideal”. O próprio Godelier, no entanto, adverte: 

“Não há que se confundir “idéel” com “idéale ou imaginaire” (ideal ou imaginário) [Il ne faut confondre [part] 

idéelle avec idéale ou imaginaire”]: nem todas as representações chegam a fazer-se presentes na consciência como 

visões a posteriori de realidades que haviam nascido antes delas, fora delas ou sem elas. Longe de ser uma instância 

separada das relações sociais, de ser sua aparência, seu reflexo deformado-deformante na consciência social [no 

que se confundiria com o sentido mais corrente de ideologia no pensamento marxista], formam parte das relações 

sociais desde que começam a formar-se e são uma das condições para sua formação. Mas se há algo de ideal [idéel] 

em todo o real social, nem tudo é ideal [idéel] neste real” (1989, p. 157, tradução nossa) (“No hay que confundir 

ideal con idealista o imaginario: no todas las representaciones llegan a hacerse presentes en la conciencia como 

visiones a posteriori de realidades que habrían nacido antes de ellas, fuera de ellas y sin ellas. Lejos de ser una 

instancia separada de las relaciones sociales, de ser su apariencia, su reflejo deformado-deformante en la 

conciencia social, forman parte de las relaciones sociales desde que comienzan a formarse y son una de las 

condiciones para su formación. Pero si hay algo de ideal en todo lo real social, no todo es ideal en ese real”) 

50 Que, como gracejava o jurista baiano José Joaquim Calmon de Passos, “não nos é dado como são dadas as 

realidades do mundo físico (orgânico e inorgânico). Não é animal, nem vegetal, nem mineral, carece de estrutura 

atômica ou molecular, é incapaz de assumir o estado sólido, líquido ou gasoso” (1999, p. 74). Ao contrário, para 

ele, “o jurídico é sentido e significação que se empresta a determinados atos do homem, para que seja atendida 

certa função socialmente imprescindível” (1999, p. 74-75). 
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representações normativas que constituem a “armadura interna” das relações, quanto as 

representações que os indivíduos e seus grupos fazem destas relações, legitimando-as ou não. 

(1989, p. 09-10). Esta realidade ideal é produzida, assim, para além do aparente oxímoro, não 

apenas no pensamento dos indivíduos, mas, sobretudo, no espaço das relações concretas entre 

eles. Godelier soma-se, portanto, aos que se opõem à leitura esquemática da relação entre 

“base” e “superestrutura”, para nos fazer dar conta de que “no coração das relações materiais 

do homem com a natureza, aparece uma parte ideal de onde se exercem e se mesclam as três 

funções do pensamento: representar, organizar e legitimar as relações dos homens entre si e 

com a natureza” 51. (1989, p. 28-29, tradução nossa). Para Godelier, portanto, esta realidade 

ideal é parte fundamental do que denominamos  relações sociais de produção –  isto é, aquelas 

relações que, de modo diferente em cada sociedade, assumem uma das seguintes funções: a) 

determinar o modo de acesso aos recursos e ao controle das condições de produção; b) organizar 

o processo de trabalho e distribuir as funções que os membros da sociedade nele assumem; c) 

determinar a forma social de circulação e redistribuição dos produtos do trabalho individual e 

coletivo (1989, p. 39).  

Considerando este conjunto de ideias, o que Godelier conceitua de propriedade é uma 

elaboração muito expressiva do que, através dos tempos (e não só na modernidade capitalista), 

corresponde à parte da sociabilidade humana que chamamos de Direito. Para ele propriedade 

é o “conjunto de regras abstratas que determinam o acesso, o controle, o uso, a transferência e 

a transmissão de qualquer realidade social que possa ser objeto de discussão”52 (1989, p. 100, 

tradução nossa). O Autor sublinha, nesta definição, cinco pontos que entende fundamentais: a) 

a realidade social que é objeto de propriedade assume um sentido muito mais amplo do que o 

subjacente ao conceito de  propriedade do direito moderno: aplica-se a qualquer realidade, 

tangível ou intangível53, desde que ela seja “passível de discussão social” (“subject to dispute”) 

(1989, p. 100), isto é, apresente-se como condição de reprodução da vida humana; b) tais regras 

apresentam-se sempre como regras normativas prescritivas (que incentivam determinadas 

formas de conduta), proscritivas (deslegitimam outras) ou repressivas (punindo as condutas 

                                                           

51 “en el corazón de las relaciones materiales del hombre con la naturaleza, aparece una parte ideal donde se 

ejercen y se mezclan las tres funciones del pensamiento: representar, organizar y legitimar las relaciones de los 

hombres entre sí y con la naturaleza”. 

52 “Llamamos propiedad a un conjunto de reglas abstractas que determinan el acceso, el control, el uso, la 

transferencia y la transmisión de cualquier realidad social que pueda ser objeto de discusión” 

53 E exemplifica: “a terra, a água, uma máscara, os conhecimentos rituais, as fórmulas mágicas secretas que 

asseguram a fertilidade das plantas ou das mulheres, um status social, o nome dos mortos, etc.” (1989, p. 100, 

tradução nossa) (la tierra, el agua, una máscara, los conocimientos rituales, las fórmulas mágicas secretas que 

aseguran la fertilidad de las plantas o de las mujeres, un rango, el nombre de los muertos, etc.) 
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deslegitimadas), que devem ser ensinadas e compreendidas por todos54; c) este conjunto de 

regras apresenta-se como um sistema, que combina princípios diversos, inclusive opostos; d) 

tais conjuntos de regras criam sempre distinções, mais ou menos exatas, quanto a quem detém 

o direito de acesso à propriedade das distintas realidades materiais; e) tais regras de propriedade 

somente existem quando servem para a apropriação da realidade de um modo concreto: “a 

propriedade não se pode reduzir a um corpo de regras abstratas, sob pena de não ser mais que 

um conjunto de veleidades condenadas a jogar o papel de fantasmas individuais e 

coletivos”55(1989, p. 106, tradução nossa).  

Esta acepção alargada de propriedade oferece muitas pistas da função que o jurídico 

cumpre nas sociedades humanas. Ela excede a peculiar formulação de propriedade no 

capitalismo (onde, como tudo mais, ganha autonomia e abstração, “coisificando-se”), mas 

certamente a contém.  Ajuda a compreender, assim, o papel dos “sistemas de princípios” que 

regem o modo como as sociedades organizam, ideal e materialmente, suas relações sociais de 

produção. Para Godelier, “o jurídico é, antes que nada, a expressão, a formulação coerente, dos 

princípios da prática social”. Mas “não é fonte nem é fundamento” (1989, p. 279, tradução 

nossa): é tão somente parte do ideal imbricado nas relações, práticas, enfrentamentos, 

estratégias de que se valem homens e mulheres para sobreviver em determinado tempo e lugar 

histórico. Esta “formulação” parece se fazer necessária sempre onde esteja este “animal 

social”56 (MARX, 2011a, p. 41), para quem a produção é sempre “apropriação da natureza pelo 

indivíduo no interior de e mediada por uma determinada forma de sociedade” (MARX, 2011a, 

p. 43, grifos nossos).  

A história do processo de predomínio do capitalismo e do trabalho abstrato é marcada 

pela crescente autonomização das esferas da economia, da política, do Estado e de seu Direito 

em relação a outras dimensões do social57. A palavra Direito passa paulatinamente a denominar, 

                                                           

54 “Esta é a razão pela qual todos os sistemas jurídicos contêm um princípio análogo a este do direito francês: ‘Nul 

n’est censé ignorer la loi’” (GODELIER, 1989, p. 101, tradução nossa) (Ésta es la razón de que todos los sistemas 

jurídicos contegan um principio análogo a éste del derecho francés”). 

No direito brasileiro, o art. 3º da chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Dec.-lei n. 4.657, 

de 04.09.1942), diz expressamente que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. 

55 “La propiedad no se puede reducir a un corpus de reglas abstractas, so pena de no ser más que un conjunto de 

veleidades condenadas a jugar el papel de fantasmas individuales y colectivos”. 

56 Que “somente pode isolar-se em sociedade”, pois o contrário seria tão absurdo quanto “o desenvolvimento da 

linguagem sem indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros” (MARX, 2011a, p. 41).   

57 “Apenas com o completo desenvolvimento das relações burguesas o direito adquiriu um caráter abstrato. Todo 

homem torna-se um homem em geral, todo trabalho torna-se um trabalho social útil em geral., todo indivíduo 

torna-se um sujeito de direito abstrato. Ao mesmo tempo, também a norma toma a forma lógica acabada da lei 

abstrata geral” (PACHUKANIS, 2017, p. 127). 
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em uma construção simbólica que se inicia já no século XV, uma dimensão do social que se 

vincula ao Estado e se distingue de outros conjuntos normativos (como a moral, a religião, as 

normas técnicas das profissões) por algumas características centrais: i) o Direito é um só 

(monismo jurídico), formando um todo racional e sistemático desenvolvido a partir da ideia do 

direito de propriedade, que adquire sua “positividade” pelas mãos do Estado (fonte única de sua 

produção e aplicação); ii) ele deixa de ser algo produzido pelas relações humanas em diferentes 

agrupamentos (e marcado por isso pela multiplicidade – direito romano, canônico, comum, 

feudal, dos comerciantes, da comunidade) –  para assumir o caráter de um “produto” da razão, 

universal e sem história; iii) a estatalidade e o monismo do Direito tornam fundamental a 

distinção do Direito de outros conjuntos normativos (em especial, a moral), para o que de regra 

são mobilizadas as características da heteronomia (o Direito se impõe sempre por força de uma 

terceira vontade – o Estado –, de fora para dentro, sobre as relações afetadas por suas regras), 

da bilateralidade (presença necessária da dualidade credor/devedor) e, por fim, da sanção 

“organizada”, ou “institucionalizada” (por meio da qual se relembra, mais uma vez, o papel do 

Estado como sancionador privilegiado)58. Sob o capitalismo, enfim, o jurídico, no passo da 

abstração fetichizante que a tudo toma, também se abstrai e se separa de tal forma que ganha 

um corpo de pessoas, instituições e regras altamente profissionalizado e separado das demais 

dimensões sociais. Na verdade, aliás, “é necessário considerar que, historicamente, está se 

lidando com uma [...] figura singular[...], em que os processos econômicos e a moldura 

institucional[...], se modelaram numa reciprocidade incessante. [...] A história do capitalismo é 

necessariamente uma história econômico-institucional” (FOUCAULT, 2008, p. 227) 

Combinados, recursos como monismo, estatalidade, racionalidade, universalidade, 

heteronomia contribuem para o que Luis Alberto Warat (2002) chama de “efeitos 

dissimuladores” do Direto moderno: i) ocultam “a genealogia e o funcionamento institucional 

do discurso jurídico” (2002, p. 59) e, assim, o seu poder e sua função de discurso do poder; ii) 

atribuem ao discurso do Direito e à sua racionalidade um caráter mitológico, aparentemente 

imune aos embates que se travam na esfera política; iii) a partir da ideia de igualdade de todos 

perante a lei, simulam linguisticamente uma unidade social e histórica, em que contradições e 

divisões são apagadas; iv) e, finalmente, fazem operar um sistema de representações jurídicas 

sobre o Estado que o equiparam a um “ordenamento jurídico”, assumido como “encarnação do 

                                                           
Essa fratura do social em espaços separados e desconectados é o que, por outro caminho e de forma mais ampla, 

também aponta John Holloway ao refletir sobre as consequências do “grande cercamento” que o trabalho abstrato 

produz em seu rastro (2013, p. 107-157). 

58 Roberto Lyra Filho (1982) (1986) e Luiz Fernando Coelho (1987) desenvolvem mais a fundo estas ideias. 
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interesse geral, protetor desinteressado dos desejos coletivos  e a personalidade moral da nação, 

forma racionalizada do exercício da coerção”, onde “o conflito adquire sempre o sentido de 

uma transgressão legal (2002, p. 59). 

As experiências que vivenciei na pesquisa informam que, em seu movimento real, essa 

narrativa oficial, ao tempo que revela um aspecto do fenômeno jurídico, é também, no entanto, 

insuficiente para apreender sua complexidade. Os “efeitos dissimuladores” do Direito, muito 

embora se hegemonizem e cumpram o seu papel no mais das vezes, também encontram 

resistência e produzem, nas frestas, no discurso que se formula nas margens e nas fissuras, 

outros resultados, inesperados, contraditórios, tanto quanto são os movimentos da história, dos 

antagonismos e das lutas.  

Nesse sentido, o meu desejo nesta pesquisa é poder contribuir com uma experiência de 

aproximação do Direito (considerando um determinado problema jurídico, a personificação 

jurídica do trabalho associado popular) a partir de um giro epistemológico decolonial, o que 

significa problematizar a sua vinculação a um modo de pensar e viver que é estranho, 

originalmente, às vidas das pessoas que compartilham a pesquisa. Por mais que estejamos todos 

imersos na linguagem e na lógica que integram o processo colonizatório, e sejamos 

irremediavelmente parte dele – sobretudo porque em um espaço de produção de ciência –, o 

esforço é o de estar atenta aos sintomas desse processo nas relações que são observadas e 

vivenciadas, em busca do que os determina, de caminhos alternativos, de resistências, de 

práticas estranhas a ele, do que poderia ter sido, do que resta deste “poderia ter sido” e que, 

afinal, pode ser a semente de outras formas de viver, de produzir, de trabalhar, de se relacionar.  

É uma empreitada que se junta a muitas outras e só pode mesmo ser fruto de um trabalho 

coletivo e de longa duração. A realidade europeia permanece como ponto de partida de nossas 

formulações sobre a sociedade humana (a tríade Durkheim, Weber e Marx mantém-se, afinal, 

como pano de fundo “natural” ou “universal” para o pensamento sociológico), assim como a 

compreensão do Direito necessariamente é filtrada por esquemas mentais como jusnaturalismo 

versus positivismo, ou por lutas cuja origem ou significado, de regra desmaterializados de seus 

contextos históricos, foram importados de realidades estranhas à nossa (a exemplo dos direitos 

trabalhistas resultantes das lutas proletárias urbanas – sem desconsiderar a importância que 

tiveram e têm para as lutas populares por aqui). Ao mesmo tempo, o “ocidente” também se 

nutre do espelhamento com sua “periferia” para constituir sua própria identidade, assim como 

ele continua sendo produzido enquanto signo de uma rede de sentidos em que os antagonismos 

estão cada vez mais acirrados. Como dissemos ao tentar explicar o “dis-pensando o ocidente” 

que deu título ao dossiê organizado a partir do grupo “Rede de Sentidos”: “o hífen do 
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neologismo pretendia convidar, com jeito de uma brincadeira, a possibilidades que vão desde 

um radical “dispensar” (seria possível?) a um novo pensar (um pensar “pelo avesso”, talvez?), 

que enfrenta a tensão entre o conservar e o superar” (SOMBRA; PITA, 2017, p. 1-2). Entendo 

pessoalmente que há coisas a dispensar, há as que conservar59, mas o próprio processo de 

seleção envolve um dis-pensar, que não é obra de um/a só, nem acontece em um momento do 

processo histórico.  

 Como disse acima, o “Acervo T” (CABRERA, 2014/2015) está entranhado no modo 

de produzir conhecimento a partir das universidades e, assim, em cada um de nós que faz disso 

uma profissão. Avançar em um sentido diferente é difícil, e o caminho não está sinalizado. Não 

subestimo a dificuldade desta tarefa. A minha condição de “cientista” e “jurista” já me coloca 

em grande desvantagem no momento da partida: como despir-se do colonizador (o masculino 

é proposital e pertinente) que minha posição pressupõe? Como, ao mesmo tempo, identificar a 

vítima da colonização que também sou, como mulher sertaneja, pesquisadora nordestina “do 

interior”, jurista de um sistema jurídico decalcado de uma realidade estrangeira? Como lançar 

mão do prisma decolonial para investigar concretamente uma realidade da qual faço parte? 

Como escapar das armadilhas das quais a ciência constitutivamente é feita?  

As perguntas estão postas e continuam sem resposta. Funcionaram como alarmes que 

me acompanharam no percurso desta pesquisa e que se mantêm presentes e necessários. O 

“Acervo T” impregna esta pesquisa e a minha forma de estar no mundo e pensar sobre ele. 

Ainda persiste, portanto, uma lacuna considerável entre o que se propõe e o que se consegue, 

de fato, alcançar: somos capazes, enquanto teóricos críticos, de abrir mão do lugar de 

Conhecedores?  Nestes termos é que se apresentam os caminhos que estamos trilhando na IEPS 

– e de que é tributária esta tese –, para refletir sobre o que conseguimos e não conseguimos 

alcançar (embora queiramos), como contribuição para uma Teoria que se pretende Crítica, que 

se vê como parte da luta por emancipação – mas que nem sempre se dá conta, penso, das 

armadilhas de suas próprias múltiplas e contraditórias determinações. 

 

 

1.2 PESQUISA PARTICIPANTE? O QUE É? COMO FAZEMOS? 

                                                           

59 Trata-se, assim, de atualizar o próprio materialismo histórico-dialético em que também nos ancoramos nesta 

pesquisa, fazendo jus à centralidade da ideia de práxis, por essência processual e histórica, como acentua Marx em 

suas Teses sobre Feuerbach (2002). Menciono, nesta linha, a coletânea de texto organizada por Kevin Anderson 

– Marx nas Margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais (2019) – ou o diálogo proposto por Jean 

Tible, em seu Marx Selvagem (2017), entre Marx, Mariátegui, Clastres, Davi Kopenawa e o perspectivismo 

ameríndio de Viveiros de Castro. 
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Esta pesquisa valeu-se, como dito, da estrutura e da equipe de uma Incubadora 

universitária de economia popular e solidária, tida como um espaço, por essência, para a 

Extensão60 (a IEPS começou, aliás, como disse anteriormente, como um projeto de extensão). 

Em nossos projetos e textos, com muita frequência, fazemos referência ao conceito de Extensão 

Universitária consolidado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de 

Educação Superior Brasileiras (FORPROEX, 1987), que o vê como momento processual de 

elaboração da práxis do conhecimento científico em diálogo com o conhecimento popular, 

destacando sua articulação necessária com o ensino e a pesquisa, o seu tríplice caráter 

educativo, cultural e científico e, sobretudo, a sua intenção transformadora61. 

É sempre muito difícil explicar o que é “extensão” para os/as estudantes que se integram 

à equipe da Incubadora e, sobretudo, estabelecer sua distinção em relação à pesquisa62. Penso 

que esta dificuldade deriva da própria artificialidade desta separação: sempre foi muito 

significativo, nos projetos desenvolvidos pela IEPS, o quanto a copresença entre extensão e 

pesquisa se impõe, a despeito de nossas pretensões classificatórias, quando o horizonte é a 

convicção de que só há sentido no educar e no produzir conhecimento (científico, popular, 

                                                           

60 Paulo Freire, no clássico “Extensão ou Comunicação” (1979), faz uma precisa digressão sobre a etimologia e 

semântica da palavra “extensão”, para demonstrar o quanto ela está impregnada de uma concepção que coloca a 

universidade e as classes populares em mundos diferentes e hierarquicamente superpostos (demonstrando como a 

palavra se associa a outras como “transmissão”, “entrega”, “doação”, “messianismo”, “invasão cultural”, em que 

se nega autonomia aos que “recebem” o conteúdo que a eles se “estende”). A despeito disto, no entanto, a palavra 

permanece predominante e significativa no contexto da universidade, de suas políticas e processos, e acabamos 

não tendo como evitá-la. Tentamos sempre, no entanto, empregá-la com uma vírgula crítica, tendo em mente, 

como alertava Freire, que “o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não 

saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações” (1979, p. 36, grifo do autor). 

61 “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via 

de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de 

elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a 

troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo 

dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social” 

(FORPROEX, 1987). 

A extensão é, também, característica marcante da história (genuinamente brasileira, aliás) das Incubadoras 

universitárias de economia solidária, de que tratarei no próximo capítulo. 

62 Já é uma prática consolidada da IEPS a realização do que chamamos de “Seminário de Planos de Trabalho”. Ele 

acontece anualmente, já há alguns anos, e é realizado em datas próximas aos editais para bolsas de pesquisa e 

extensão. Nele apresentamos aos/às interessados/as, de maneira panorâmica, os conceitos de pesquisa e extensão, 

de pesquisa participante e, ao final, os projetos em andamento, as demandas feitas pelos grupos no momento e 

estimulamos a elaboração coletiva dos planos de trabalho. É nestas ocasiões que fica especialmente perceptível 

para a equipe a dificuldade dos/as estudantes com o instrumental teórico da pesquisa e, em especial, da extensão. 
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técnico, afetivo...) se eles são caminhos de emancipação e dignidade para homens e mulheres63. 

E se o conhecimento científico é entendido como um entre os diversos tipos de conhecimento 

– aquele que se produz por meio de uma metodologia sistematizada e compartilhável, de modo 

a garantir que as informações, reflexões, técnicas por ela produzidas possam ser criticamente 

avaliadas, já que explicitados os pontos de partida, a justificativa, a metodologia e os objetivos 

de quem as produz –, mas não é o melhor, nem o pior, e não se basta. Para que este 

conhecimento produzido na universidade se curve à práxis, ao que realmente existe e faz sentido 

na vida das pessoas, ele precisa, ao tempo que é produzido, dialogar com esta realidade, 

embeber-se do cotidiano que a abstração dos conceitos tende a afastar. O próprio fato de a 

UEFS ser uma universidade pública, por fim, e a grave diferença de oportunidades da população 

que a rodeia, tornam imperioso que a práxis para a qual se deva olhar seja a das classes 

populares, em relação às quais a ciência tem um grande débito a honrar.  

É neste sentido, então, que falamos em extensão, nesta imersão e troca com o concreto 

dos acontecimentos, dos processos vitais, que não acontece antes ou depois da pesquisa, mas 

com ela. É o que se costuma chamar de extensão, assim, que torna possível o produzir 

conhecimento com, e não para.  

A IEPS gira, especialmente, em torno de processos de “incubação”, que de regra são 

catalogados, nas “caixinhas” da universidade, como extensão. Segundo a sua “Carta de 

Princípios”, incubação seria um 

[...] processo político, prático-educativo de organização e acompanhamento 

sistêmico a grupos envolvidos no processo econômico popular e solidário. Na 

incubação a IEPS-UEFS adotará os fundamentos da economia popular e 

solidária possibilitando a integração solidária dos sujeitos, colocando como 

valores principais o trabalho coletivo, o conhecimento e o atendimento às 

necessidades sociais da população. Buscar-se-á um sistema solidário de 

produção, com benefícios divididos equitativamente, redistribuindo a renda e 

constituindo-se num sistema sócio-produtivo mais justo e igualitário 

fomentando o comércio justo dos bens e serviços e o consumo consciente para 

alcançar a sustentabilidade e justiça social” (IEPS, 2011).64 

                                                           

63 A tríade ensino-pesquisa-extensão chega a ser descrita como uma “obrigação” pelo Direito brasileiro. É o que 

diz o art. 207 da Constituição Federal brasileira de 1988: “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão” (grifo nosso). A mera existência da regra, aos meus olhos, indicia o quanto o 

processo de ensino, aprendizagem e produção do conhecimento nas universidades não consegue dar conta do 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(art. 205 da CF), especialmente considerando os abismos que dividem as “pessoas”, o seu acesso à condição cidadã 

e, em especial, ao trabalho - cuja “qualificação” seja considerada em função da pessoa que trabalha, e não daquelas 

para a quais se trabalha. 

64 Voltarei às Incubadoras e à incubação no próximo capítulo. 
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Os processos de incubação constituem-se em celeiros de perguntas, para todos/as 

envolvidos/as, acadêmicos/as e trabalhadores/as. Para responder tais perguntas, produzidas na 

práxis do trabalho, das relações intersubjetivas, da luta pela sobrevivência, do desafio de 

produção do comum, por um lado a extensão tem que se aliar à pesquisa, por outro a ciência da 

universidade nunca é suficiente.  

Foi neste espaço de extensão-pesquisa que nasceram as perguntas mobilizadoras desta 

pesquisa. 

De tais pontos de partida parecia inevitável a opção, pela IEPS-UEFS, de metodologias 

de pesquisa participativas65. Temos utilizado mais constantemente a expressão “pesquisa 

participante”, não sem desconhecer a profusão de denominações66 – pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2011), pesquisa-intervenção (LOURAU, 1975), investigação-ação (FALS 

BORDA, 2009), pesquisa-ação colaborativa (DESGAGNÉ, 2007) , investigação alternativa 

(BISBAL, 1980), pesquisa militante (VARELLA, 2017), pesquisa-luta (MORAES et al., 2017), 

co-pesquisa (ou conricerca, do operaísmo italiano) (ALQUATI, 1993) etc.) –  e peculiaridades 

das diferentes propostas (muito embora se reconheça, igualmente, que há entre elas mais 

proximidades que diferenças).  

A pesquisa participante faz parte de um quadro mais amplo de desvelamento e crítica 

ao papel que a ciência ocupa na conformação da modernidade e suas mazelas. Ela representa 

um dos caminhos que se vem trilhando para refletir e reconfigurar o sentido de ciência e o modo 

                                                           

65 Carta de princípios da IEPS- UEFS: “Cada uma das ações estratégicas gerais, consideradas as suas 

especificidades, serão implementadas utilizando uma ou mais das chamadas ações estratégicas específicas, a saber: 

1. Realização de processos de incubação, além de ações pontuais, em que se privilegie: 1.1. A utilização da relação 

trabalho-educação como base fundamental dos processos educativos populares, transversalizados por temas como 

gênero, etnia, meio ambiente, consumo, direitos fundamentais e cidadania; 1.2. A utilização de metodologias 

participativas com vistas à complementariedade de saberes entre os grupos produtivos e as instituições envolvidas 

nos processos de incubação; 1.3. Atividades realizadas preferencialmente no espaço real das iniciativas, que 

possibilitem aos grupos a compreensão do conjunto do seu funcionamento e estimulem a formação da identidade 

de grupo, a democracia interna e sua autonomia frente à IEPS-UEFS” (grifo nosso). 

66 Carlos Rodrigues Brandão diz, a respeito disso: “Poucas expressões são ditas de tantas maneiras como esta. Em 

Português sua forma mais comum é pesquisa participante. Orlando Fals-Borda ora prefere investigación militante, 

porém usa investigação participativa, a partir de um certo momento ele consagra investigación-acción-

participativa. Em um livro-coletânea editado pelo CREFAL-Centro Regional de Educación de Adultos y 

Alfabetización Funcional para América Latina, resultante dom Segundo Seminário Latino Americano de 

Investigación Participativa, realizado no próprio CREFAL de 9 a 13 de maio de 1982, Anton de Schutter e Boris 

Yopo, em seu artigo: Desarrollo y perspectiva de la investigación participativa escrevem: No es de sorprender 

que investigación participativa tienda más a la diversificación de procedimientos y técnicas, que a um sólo modelo 

doctrinario. Podríamos mencionar algunas alternativas: La investigación acción (Fals-Borda, Mozer, Huizer); la 

investigación militante (Acosta, Briseño, Lenz, Molano); el auto-diagnóstico (Sotelo); la encuesta participante 

(Le Boterf), la encuesta concientizante (De Oliveira); el Seminario Operacional (De Clerk), el laboratorio 

experimental (Santos de Morais); el taller experimental (Yopo, Bosco Pinto)” ([20--], p. 8) Uma excelente 

coletânea e discussão das diferentes denominações utilizadas também em outro texto de Carlos Rodrigues Brandão 

(2006).  
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de produzi-la, caracterizado especialmente pelo propósito de “produzir conhecimento que tenha 

relevância para a prática social e política: não se estuda nada porque sim” (FALS BORDA, 

2009, p.279).  

De um lado, pode-se apontar suas origens na célebre “Enquete Operária” proposta por 

Marx, em 1880, na Revue Socialiste. Nela Marx conclamava os trabalhadores franceses a 

responderem um questionário que serviria de “base para uma série de monografias especiais”, 

a serem publicadas na mesma revista e “mais tarde reunidas em um volume” (1982, p. 250). Os 

temas e o modo de encadear as questões declaradamente objetivavam aguçar a reflexão dos 

trabalhadores. “Trabalha-se durante as horas das refeições?”, “Quanto tempo você gasta na ida 

para o trabalho e no regresso à casa?” “Que salários recebem as mulheres e as crianças que 

trabalham com você na mesma fábrica?” (MARX, 1982, p. 251-3) – assim, o pesquisador trazia 

à luz formas de exploração do trabalho à época naturalizadas, combinando intervenção política 

à tarefa de compreender o mundo do trabalho de seu tempo. 

A expressão “pesquisa-ação” (Action Research), no entanto, é originalmente atribuída 

ao psicólogo social alemão (naturalizado americano) Kurt Lewin. Nos Estados Unidos da 

década de 1940, suas pesquisas propunham igualmente intervir na vida social, mas sem 

tensionar com a lógica da sociedade de classes capitalista (MELLO, 2014). Lewin e sua equipe 

notabilizaram-se por estudos sobre hábitos de consumo67, formas de autoridade e 

comportamentos organizacionais. 

Num sentido diferente seguiram as formas que a pesquisa participante assumiu nas 

ciências sociais na Europa – a exemplo da intervenção sociológica de Alain Touraine (1982) e 

da pesquisa-ação institucional francesa, com nomes como René Lourau, Georges Lapassade e 

René Barbier (2007) e, sobretudo, na América Latina, com a investigación-acción participativa 

do sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (2009) e a pesquisa participante nascida da 

tradição dos brasileiros Paulo Freire (1967) (1979) (2006) e Carlos Rodrigues Brandão (1984) 

(1988) (2006). 

Embora os termos “pesquisa-ação” e “pesquisa participante” sejam muitas vezes 

utilizados de forma coincidente (como em DEMO, 2011), predomina uma maior afinidade entre 

o segundo termo e as propostas latino-americanas, com a ênfase em uma ação emancipatória 

                                                           

67 “Em 1943, Lewin desenvolveu um estudo pelo governo dos Estados Unidos envolvendo a introdução da tripa 

na dieta regular de famílias americanas. A questão central era como encorajar as donas de casa a usar as tripas, e 

não bife, nos jantares de suas famílias. Há que recordar ser o contexto alimentar de carne bovina escassa e 

prioritária para as tropas, com o Estado em regime de guerra. Lewin se empenhou, então em treinar mulheres na 

arte de cozinhar tripas. Posteriormente a pesquisa foi para testar a eficácia do treinamento no habito diário das 

famílias” (MELLO, 2014, p. 104). 
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das classes subalternizadas (HAGUETTE, 2005). O termo “pesquisa-ação”, por sua vez, guarda 

uma relação mais próxima com a vertente difundida no norte do globo, em especial nos Estados 

Unidos: 

[...] a pesquisa participante surgiu repartida entre correntes e vocações latino-

americanas e outras de origem e difusão na Europa, nos EUA e em outras 

nações periféricas e de influência inglesa, como a Índia. Empregando aqui e 

ali os mesmos termos e propostas que até um certo momento do seu caminho 

parecem tomar o mesmo rumo que a “vertente latino-americana”, em questões 

essenciais elas se afastam. Tomo de empréstimo categorias de Boaventura de 

Souza Santos e penso que a diferença essencial entre uma vertente de origem 

e a outra está em que o que para a pesquisa participante praticada entre a 

Argentina e o México, a meta de toda a ação social a que ela se vincula é a de 

uma emancipação do sistema capitalista, em direção ao que tornou-se o lema 

de nossos Fóruns Sociais Mundiais: ‘um outro Mundo é possível’. Por outro 

lado, acima do Equador (ou ainda abaixo e a leste, em alguns casos) a meta da 

investigação participante é aliar-se a outras modalidades de ação social 

dirigidas à regulação do sistema.  Seu lema poderia ser: ‘este Mundo não está 

indo bem, mas pode ser melhorado’ (BRANDÃO, [20--],  p. 14). 

Na denominada “pesquisa-ação”, a ênfase está na participação – o elemento político 

não assume a centralidade da definição do método, como no outro caso. É o que fica claro na 

definição de Michel Thiollent, importante nome da pesquisa-ação no contexto brasileiro: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo operativo ou participativo 

(THIOLLENT, 2011, p. 14). 

Pesquisa-ação e Pesquisa Participante, assim, coincidem na sua base empírica, na 

necessária relação entre a investigação e uma práxis voltada para a solução de um problema 

coletivo, onde o público beneficiado pela solução perseguida participa do processo de produção 

do conhecimento. A isto a Pesquisa Participante adiciona o caráter popular68 e a intenção 

política de transformação social. Sob esse prisma, trata-se de um instrumento científico que 

                                                           

68 Popular é adjetivo que assume um conjunto de significados ao longo da história e no amplo espectro de situações 

e linhas teóricas que o utilizam. No contexto da pesquisa participante e da educação popular, José Francisco de 

Melo Neto, faz uma ótima síntese do universo semântico da expressão (a partir, inclusive, de entrevistas realizadas 

com integrantes de movimentos populares da Paraíba), salientando a sua plasticidade conceitual, inserida em torno 

das dimensões: da origem e do direcionamento das questões que se apresentam (“é popular se tem origem nas 

postulações dos setores sociais majoritários da sociedade” – dos que “vivem e viverão do trabalho –  “ou de setores 

comprometidos com suas lutas, exigindo-se que as medidas a serem tomadas beneficiem essas maiorias”); o 

componente político essencial e norteador das ações (isto é, “estar relacionando as lutas políticas com a construção 

da hegemonia da classe trabalhadora, mantendo o seu constituinte permanente, que é a contestação”); as 

metodologias utilizadas para encaminhar estas ações (que devem “promover o diálogo entre os partícipes das 

ações” e “sobretudo ser contributiva ao processo de se exercer a cidadania crítica“) e os aspectos éticos e utópicos 

que se tornam uma exigência social (correlacionados com “solidariedade e tolerância [...] na busca incessante da 

promoção do bem coletivo” e voltados à busca de alternativas, à “radical busca por novas concretizações de sonhos 

de liberdade e felicidade”) (MELO NETO, 2004, pp. 70-73). 
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possui dimensão tanto política quanto pedagógica: pretende-se que investigação, educação e 

ação social, combinadas, possam contribuir para a transformação social (BRANDÃO, 2007): 

A idéia de que a ciência nunca é neutra e nem objetiva, sobretudo quando 

pretende erigir-se como uma prática objetiva e neutra.  A conseqüência deste 

ponto de partida da pesquisa participante é o de que a confiabilidade de uma 

ciência não está tanto no rigor positivo de seu pensamento, mas na 

contribuição de sua prática na procura coletiva de conhecimentos que tornem 

o ser humano não apenas mais instruído e mais sábio, mas igualmente mais 

justo, livre, crítico, criativo, participativo, co-responsável e solidário. Toda a 

ciência social de um modo ou de outro deveria servir a política emancipatória 

e deveria participar da criação de éticas fundadoras de princípios de justiça 

social e de fraternidade humana (BRANDÃO, 2006, p. 21). 

Os trabalhos da Incubadora têm se amparado de forma preponderante na linha teórica 

latino-americana, construída sobretudo nas décadas de 1960 e 1980, a partir da inserção em 

comunidades populares e de propostas de transformação social e política. A preferência explica-

se, primeiro, pela intenção deliberada de privilegiar a tradição latino-americana, e, sobretudo, 

brasileira – em que se destaca o pensamento de Paulo Freire – e pela centralidade que a 

educação popular ocupa nos trabalhos de incubação69. No entanto, é importante pensar que a 

teorização produzida a partir destas experiências reflete uma realidade muito específica, 

marcada por formas de luta que foram possíveis dentro de uma constelação de elementos 

políticos e sociais específicos, modos de ação de classe possíveis e peculiares daquela quadra 

histórica. Parece necessário, assim, que sua leitura seja atualizada às peculiaridades do nosso 

tempo e das específicas condições enfrentadas nas lutas com que hoje nos defrontamos. 

Na atitude implícita na proposta da pesquisa participante estão inscritas as bases do 

método histórico-dialético: nem um indutivismo empiricista (em que o “objeto” manda), nem 

um dedutivismo idealista (onde é o sujeito o protagonista), mas a circularidade entre indução e 

dedução, onde “sujeito” não está nem sobre nem abaixo do “objeto” de pesquisa. Como 

pesquisadora reconheço-me como parte da realidade (do objeto), reconheço sua natureza 

múltipla, complexa e histórica (que é também a minha), pelo que o meu verdadeiro objeto não 

é a realidade em si, mas as múltiplas determinações que a conformam. A minha apreensão é 

mediada pela pergunta que faço, pelo conhecimento sobre o problema dos/as que me 

                                                           

69 Destaco que, por vezes, o termo “pesquisa-ação” é usado como gênero, do qual a pesquisa participante é uma 

espécie. Parece importante destacar que Orlando Fals Borda (2009), um dos principais teóricos da corrente que, 

para os fins desta pesquisa, se preferiu denominar “pesquisa participante”, atribui-lhe a denominação de pesquisa-

ação participativa (investigación-acción participativa). Esta imprecisão terminológica parece ser razão, aliás, para 

uma dificuldade constante na formação dos quadros de pesquisadores/as e extensionistas da IEPS, com a 

consequente construção da homogeneidade teórica na sua produção teórica. De todo modo, autores 

tradicionalmente vinculados à “Pesquisa-ação” (como Michel Thiollent) são também referências presentes nos 

nossos trabalhos e inspiração para as soluções dos impasses metodológicos que enfrentamos. 
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antecederam, pelo ponto do qual o observo (que é fruto da minha própria história pessoal). A 

cientificidade do conhecimento que produzo advém desta consciência compartilhada do “objeto 

teórico”, em cuja construção o ideal e o real precisam caminhar juntos70. 

Ideias-chave como multicausalidade, presença do fortuito, do aleatório, circularidade, 

fato como processo histórico, realidade como complexo de processos, práxis como elemento 

definidor da validade da pesquisa explicitam a forte influência do materialismo histórico 

dialético sobre a pesquisa-participante latino-americana, que parte da compreensão de que a 

sociedade “[...] não é um cristal inalterável, mas um organismo capaz de transformação e em 

constante processo de mudança” (MARX, 2013, p. 117). No mesmo sentido, 

Praticar, conhecer, praticar outra vez e conhecer de novo.  Esta forma se repete 

em infinitos ciclos e, com cada ciclo, o conteúdo da prática e do conhecimento 

se eleva a um nível mais alto. Esta é a teoria materialista dialética do 

conhecimento […] e da unidade do saber e do fazer (TSE-TUNG, 1937, n. p.). 

Pensar sobre esta “unidade do saber e do fazer” e, em especial, praticá-la, continua sendo 

um desafio diário para a Incubadora.  Afinal, o que temos feito para transformá-la em realidade 

em nossas práticas de pesquisa? 

Por suas próprias características, a pesquisa participante não cabe em esquemas teóricos 

rígidos e abstratos. As experiências que vivenciamos, no lugar de respostas peremptórias, mais 

nos têm ensinado a formular boas perguntas – o que não parece pouco. Elas nos apontam 

perspectivas instigantes e ricas possibilidades, assim como nos colocam defronte de diversos 

obstáculos a contornar. De todo modo, reúno, em suas linhas gerais, os aspectos mais relevantes 

da metodologia, como a percebemos e tentamos exercitá-la, aprofundando um pouco mais 

alguns deles em seguida:  

a) a opção de trabalho com os setores populares, preferencialmente escolhendo-se 

situações concretas que envolvam protagonismo e luta popular; 

b) sendo um espaço de coprodução de conhecimento a partir da práxis71, enfrenta-se o 

desafio da dissolução das hierarquias entre conhecimento científico e popular, num processo 

que envolve aprendizados mútuos, tanto conceituais quanto atitudinais (como os que implicam 

no reconhecimento da insuficiência do saber científico, de um lado, e da própria existência de 

um saber popular, de outro) e o enfrentamento de processos multifacetados de inviabilização 

                                                           

70 Faço referência e me inspiro aqui nas aulas da Profa. Ana Maria Motta Ribeiro, no PPGSD-UFF, sobre os 

paradigmas das ciências sociais e seus vetores epistêmicos.  
71 No sentido que Marx lhe atribui na terceira das Teses sobre Feuerbach, isto é, ao mesmo tempo prática e crítica, 

ação e pensamento. A práxis é, em si, transformadora, já que a partir dela acontecem simultaneamente a “mudança 

das circunstâncias e da atividade humana ou autotransformação” (2002, p. 122). 
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(ancorados na raça, no gênero, no espaço geográfico, nas desigualdades de acesso a bens 

materiais e culturais); 

c) as contradições assumem atenção especial no processo de pesquisa, porque se acredita 

serem capazes de desvelar as múltiplas determinações que explicam a realidade vivida;  

d) o objetivo central nunca é apenas uma resposta teórica, mas, em especial, propostas 

de ação, expressadas na perspectiva da mudança social; 

e) pesquisa realizada de forma coletiva e interdisciplinar; a proposta é que os/as 

pesquisadores/as acadêmicos/as e os sujeitos que factualmente protagonizam a realidade a 

conhecer e explicar compartilhem o processo de produção do conhecimento, cada qual com 

suas peculiaridades e domínios, e contribuam para ele; 

f) intercalam-se e renovam-se as fases de planejamento, ação e reflexão, sempre 

coletivos, num processo que é comparado por René Barbier (2007) a uma espiral. Nas palavras 

de Fals Borda (2009, p. 263), “uma sequência de ritmos no tempo e no espaço que incluem 

aproximar-se e distanciar-se das bases, ação e reflexão”.   

g) pluralidade de técnicas de pesquisa, tanto convencionais (entrevistas, levantamentos 

de dados estatísticos, documentais etc.) quanto participativas (rodas de conversa, oficinas 

formativas, observação participante etc.) – mas sempre em estado de alerta quanto ao risco de 

reproduzirmos com nossas práticas a lógica da mercadoria, ponderando, caso a caso, as 

implicações das técnicas e a ética que embasa o sentido transformador e afetivo da pesquisa 

participante72.  

 

1.2.1 A pesquisa participante em ação nas nossas práticas  

 

Quando ingressei na equipe, em 2010, todos tateávamos o espaço entre os textos teóricos 

e a prática. Na primeira experiência de incubação, com o grupo Copermasol, estava sempre 

presente, nos encontros e discussões da equipe, um certo mal-estar em relação aos caminhos 

metodológicos trilhados. Em meus cadernos de campo e nos documentos da Incubadora 

(especialmente relatos das reuniões ordinárias) encontrei referências a dificuldades para 

concretizar o planejamento e execução coletiva do processos – de modo a envolver 

                                                           
72 Ilustro esta ideia com um dos conselhos que Ecléa Bosi dá a um hipotético “jovem pesquisador” em suas 

primeiras entrevistas: “A entrevista ideal é aquela que permite a formação de laços de amizade; tenhamos sempre 

na lembrança que a relação não deveria ser efêmera. Ela envolve responsabilidade pelo outro e deve durar quanto 

dura uma amizade. Da qualidade do vínculo vai depender a qualidade da entrevista. Se não fosse assim, a entrevista 

teria algo semelhante ao fenômeno da mais-valia, uma apropriação indébita do tempo e do fôlego do outro” (2003, 

pp. 60/61). 
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sinceramente os/as trabalhadores/as –, decidir entre diferentes abordagens73, para cumprir o 

planejamento, dúvidas em relação à forma de abordagem com as trabalhadoras (linguagem, 

constância dos encontros, divergência sobre julgamentos morais de condutas que as 

trabalhadoras assumiam entre si e com a equipe da IEPS).  

Penso que a lacuna mais importante no caso da Copermasol tenha sido ultrapassar o 

ambiente do trabalho na cantina, compreendendo e participando de maneira mais efetiva da 

vida dos/as trabalhadores/as para além dele. Uma característica intensamente perceptível nas 

experiências com o trabalho popular é a imbricação indissociável entre o trabalho e os outros 

aspectos da vida (o que indicia, como discutirei no capítulo seguinte, a incompletude do 

processo de subsunção formal destes/as trabalhadores/as ao capital). Os núcleos familiares, 

vizinhança, amizades são elementos presentes nos feixes de relações dos grupos e são parte 

central das dinâmicas de reprodução da vida e dos significados que o trabalho remunerado 

assume na vida dos/as trabalhadores/as (e isto é sobretudo verdade no caso das mulheres). A 

pesquisa e a extensão voltadas, assim, para compreender e compartilhar conhecimento com esta 

realidade são incompletas se não ultrapassam a barreira do trabalho em sentido estrito. 

Esta dificuldade esteve presente em especial no caso dos grupos urbanos (Copermasol e 

Sabores). A cidade contribui para fazer maior este desafio: apesar de, em tese, estarmos 

geograficamente mais próximos dos locais de morada dos/as trabalhadores/as, a aproximação 

se fez sempre mais difícil, mais complexa. A tarefa de contribuir na construção de redes de 

sustentação comunitária para que os grupos pudessem produzir sua autonomia para além das 

cantinas da Universidade enfrentou muitas dificuldades. A própria dinâmica da vida dos/as 

trabalhadores/as também contribui para o problema: a violência urbana a estimular o isolamento 

espacial; a competição pelas minguadas oportunidades de renda, a exacerbar o individualismo 

consumista onipresente nas mensagens do universo cultural urbano; o tempo sempre pouco, 

sempre roubado pelo sofrido deslocamento na cidade; a acumulação do trabalho da cantina com 

outras atividades remuneradas (além do trabalho doméstico, no caso das mulheres); a ausência 

de espaços comunitários de convivência (à exceção das igrejas) e de produção política. Como 

determinação precedente a tudo isto, no entanto, parece estar a mais profunda separação entre 

os/trabalhadores/as e os meios de produção nos espaços urbanos, cujo processo no meio rural 

tem mais incompletudes e fissuras. 

                                                           

73 Destaco, por exemplo, divergências da equipe sobre a utilização, com o grupo, do Estudo de Viabilidade 

Econômica-EVE, técnica de avaliação de grupos produtivos, desenvolvida, no âmbito da Economia Solidária, 

especialmente por Gabriel Kraychete (1997) e a CAPINA-Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração 

Alternativa.  
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É significativo que boa parte das experiências que, na segunda metade do século XX, 

serviram de base para a produção teórica sobre a pesquisa participante deram-se no espaço 

rural: como as desenvolvidas por Fals Borda com a equipe da Fundación Rosca de 

Investigación y Acción Social (2009) ou por Paulo Freire no sertão de Pernambuco (1967), 

dando os primeiros passos no que hoje é conhecido como educação popular. De lá para cá, no 

entanto, boa parte da população na América Latina se urbanizou e, mais que isso, enfrenta um 

contexto diverso: não são os mesmos obstáculos, alianças possíveis, formas de ação política, 

que se defrontam, de um modo geral, com condições de precarização, espoliação e exploração 

ainda mais severas. Parece premente – se é a transformação humanizadora e emancipatória que 

se persegue – que se aprimorem as reflexões e as saídas para a pesquisa participante no presente. 

Nossos percalços com os Projetos Cantinas Solidárias I e II abriram nossos olhos, então, 

para a importância de nos aproximar de experiências no meio rural (serão mais detalhadamente 

relatadas no capítulo 4). Do ponto de vista metodológico, o encontro da Incubadora com a zona 

rural de Feira de Santana – especialmente com a Comunidade Quilombola da Lagoa Grande – 

ganhou ares de “guinada” fundamental, significando um rico aprendizado que tem lançado 

luzes sobre alguns aspectos tormentosos do desafio de pesquisar com – e não sobre (mesmo 

para além do espaço rural).  

Os Projetos Cantinas Solidárias III e IV hoje se desenvolvem com a participação de 

trabalhadoras da Comunidade Quilombola de Lagoa Grande e da Comunidade rural de Olhos 

D’Água da Formiga74, ambas situadas no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de 

Santana. O encontro com os grupos Sabores do Quilombo e Delícias da Formiga têm 

significado para a Incubadora um aprendizado intenso, especialmente no que diz respeito ao 

refinamento de nossa metodologia. É certo que o nosso amadurecimento enquanto equipe tem 

impacto sobre nossos avanços, assim como que ainda estamos longe de superar nossas muitas 

dificuldades. Mas entendo que as características das comunidades têm um peso muito grande 

nas mudanças que vivenciamos nas nossas práticas de pesquisa e extensão. Esta sinergia tem 

se intensificado nos últimos três anos e representou muito para a minha pesquisa em especial. 

Em primeiro lugar, foi com essas experiências que pudemos aquilatar com mais clareza 

a importância da construção de laços com a comunidade no trabalho com os grupos produtivos. 

Embora esta fosse uma certeza teórica, e um esforço consciente nos projetos anteriores, a 

                                                           

74 Embora não se possa afirmar com precisão, por falta de dados oficiais acerca da divisão territorial distrital do 

município de Feira de Santana, Olhos D’Água da Formiga provavelmente situa-se no limiar entre os distritos de 

Tiquaruçu e Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. 
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transposição da intenção para a prática da pesquisa e extensão é uma construção lenta e difícil, 

cheia de obstáculos. 

 

1.2.1.1 Como transformar suspeita em participação?   

 

O grupo Sabores do Quilombo e a Comunidade de Lagoa Grande têm sido especialmente 

importantes para este aprendizado coletivo. Há um conjunto multifatorial a ser considerado75: 

trata-se da primeira comunidade quilombola a obter certificação junto à Fundação Palmares no 

município de Feira de Santana76, com uma história de organização popular para lutas coletivas 

que inclui a segunda mais antiga associação comunitária rural de Feira de Santana77 e, 

sobretudo, com o signo da resistência que marca os quilombos da região; conta com lideranças 

construídas nas lutas travadas em defesa da lagoa em torno da qual a comunidade nasceu e da 

garantia do acesso à terra e por um grupo mais jovem de pessoas que conseguiram avançar na 

educação escolar (especialmente após as políticas de cotas das universidades públicas da 

região78) e hoje contribuem para a organização política da comunidade.  

O Sabores do Quilombo foi o início de uma constelação de atividades que vêm sendo 

desenvolvidas pela Incubadora, num processo de retroalimentação que tem nos feito 

ressignificar dois aspectos especialmente tormentosos da pesquisa participante: a relação entre 

o conhecimento científico e o popular e a concretização da participação que dá nome à 

metodologia. Os dois aspectos estão, por certo, claramente imbricados.  

Nas descrições teóricas das metodologias participativas figura de costume uma fase 

inicial de prospecção, onde acontece um primeiro diálogo entre os/as pesquisadores/as 

acadêmicos/as e o conjunto de pessoas cujos problemas reais estão a merecer respostas. O que 

se propõe, então, é que nesta aproximação primeira estas pessoas sintam-se convidadas a 

participar ativamente deste processo, apresentando seus problemas, suas perguntas, suas 

hipóteses, para que elas sejam dialogadas e construídas finalmente com a colaboração dos 

diferentes olhares e formas de conhecer. Este parece ser um momento crucial do processo de 

                                                           

75 Retornarei a estes elementos no capítulo 4, tratando em específico do problema da pesquisa. 

76 A certificação da Lagoa Grande foi obtida em 2007. Seguiram-se, em 2014, a Comunidade de Matinha dos 

Pretos e, em 2017, Fazenda Candeal II. 

77 A Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria foi criada em 1974. Antes dela, apenas a Associação 

Comunitária de Matinha, fundada em 1971. 

78 A própria UEFS e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem um campus em Feira de Santana. 

Além delas, vale menção também à Universidade Estadual da Bahia – UNEB, que tem campus em cidades 

próximas, como Serrinha. 
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pesquisa, tanto quanto complexo e difícil. Nos “de fora” (nós), certamente, muito mais certezas 

e desenvoltura no expressá-las. Nos “de dentro”, cautelosa e justificável desconfiança, marcada 

por silêncios ou eufemismos que refletem as estratégias necessárias para sobreviver a séculos 

de descaso, desrespeito e, sobretudo, exploração. As técnicas científicas tradicionalmente 

utilizadas para este tipo de aproximação são, em si, um obstáculo: uma pessoa fazendo 

anotações certamente não convida ao diálogo, assim como gravadores em longas entrevistas, 

palavras desconhecidas, o branco das peles, as formas de vestir, os carros lustrosos que chegam 

de fora. Mesmo as “rodas de conversa”, “oficinas” e outros recursos que vêm sendo produzidos 

pelos educadores populares não dão conta do muro que nos divide, cujos “tijolos” da base são, 

como propõe Luiz Eduardo Soares (2019), uma divisão que chega às raias da ontologia, forjada 

na brutalidade da escravidão.  

A nossa persistente “dualidade ontológica escravagista”, estendida no tempo pelo 

racismo estrutural, “não foi elaborada culturalmente, por isso persistem seus efeitos e está 

presente em seus fundamentos (refiro-me às desigualdades com as quais o país aceitou 

conviver)” (SOARES, 2019, p. 73). Entre os efeitos desta dupla ontologia que atravessa a 

sociedade brasileira estariam as ambiguidades que nos caracterizam: aquela que transita entre 

hierarquia e autoritarismo, de um lado, e individualismo igualitário e harmonioso, do outro – 

bem representados no “você sabe com quem está falando”  (DAMATTA, 1997) – ou na 

“cordialidade” com que Sérgio Buarque de Holanda (2014) nomeou a informalidade nas 

relações e ritos da sociabilidade brasileira, permeados do patrimonialismo e personalismo que 

mediam as nossas desigualdades extremas. Muito embora considerados aqui com muitos grãos 

de sal79, estes elementos têm força heurística para pensar o quão delicado é este processo de 

aproximação que se pretende na pesquisa participante.  

A minha cor de pele comunica, ela própria, uma pré-compreensão para os outros acerca 

da minha presença. Apesar de sertaneja nordestina, o acaso genético numa família multicolor 

me fez nascer branca, sardenta, olhos claros: a minha mera apresentação física me denuncia 

como “de fora”. Como se não bastasse, além de professora sou “advogada”, informação que 

sempre importa numa barreira cuja dissolução é difícil e pontuada de melindres. Mesmo sendo 

uma pessoa de vestir mais simples, e tendo cuidado de fazer escolhas mais informais, elas não 

apenas são insuficientes para apagar uma divisão que se faz na pele, como Aníbal Quijano 

acentua (1992), como podem assumir sentidos inesperados e indesejados, a depender do 

                                                           

79 A suposta cordialidade das relações de classe no Brasil, a que também se relaciona o mito de nossa democracia 

racial (FREIRE, 1967),  tem efeitos de longa duração no enevoamento do racismo estruturante de nossa sociedade, 

assim como do rosário de lutas que preenchem a história dos/as subalternizados/as no Brasil.  
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contexto (como serem confundidas com descaso ou desrespeito)80. É inevitável, ainda, que a 

pré-compreensão que precede minha fala, antes mesmo que ela faça qualquer sentido, derive 

das palavras que utilizo, dos meus plurais, do jeito que arrumo as palavras na frase. O carro que 

dirijo também me denuncia: somos de mundos diferentes. E o mundo a que pertenço é 

ameaçador para aquela Comunidade, pois sempre sugou sua energia, explorando a força vital 

daquelas pessoas e de seus antepassados, desdenha de sua cor e de seu cabelo, não tem ouvidos 

para sua sabedoria, insiste em se fechar negando àquelas pessoas acesso à educação letrada, 

produzida dentro dos padrões da racionalidade científica que monopoliza as ideias de 

“desenvolvimento”, “cultura”, “civilização”. 

O “professora” ou “doutora”, assim, logo “grudam” nos nossos nomes como mais um 

dos “tijolos” daquele muro. Eles se acompanham – com toda razão – da desconfiança, da 

cautela, uma certa reprovação prévia, muito velada, que o bom senso manda adotar em situações 

de desvantagem na correlação de poder. O “doutor” chega aos meus ouvidos sempre com um 

silvo de ironia, um “pé atrás” que estabelece os limites do encontro. É quase possível ouvir um 

“o que será que ela está querendo aqui?”. “Doutor”, “patrão”, “chefe”, “excelentíssimo”, seja 

lá o título que, nas entrelinhas, deixam claro: você pensa que manda, mas eu escolho obedecer, 

ou não (PITA, 2019a). É a mesma ideia presente no provérbio etíope resgatado por John 

Holloway: “quando o senhor passa, o camponês sábio faz uma reverência profunda e solta um 

peido silencioso”. Holloway completa:  

Aos olhos, aos ouvidos e ao olfato do senhor, o peido do camponês é 

completamente imperceptível. Para o próprio camponês, para os outros 

camponeses e para os que começam a partir do antagonismo do camponês 

contra o senhor, o peido é, no entanto, demasiado evidente. É parte do mundo 

oculto da insubordinação: oculto, em compensação, só aos que exercem o 

poder e aos que, por treinamento ou por conveniência, aceitam os sinais 

luminosos do poder” (2013, p. 232). 

 

                                                           

80 Participei, na UEFS, da marcante e significativa experiência de uma Turma de Direito direcionada para 

assentados da Reforma Agrária (Turma Elizabeth Teixeira), através de um convênio entre a Universidade e o 

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Minhas aulas com eles aconteciam muito 

constantemente pela manhã, enquanto as aulas das turmas “regulares” são noturnas. Certa vez, vinha corrida de 

uma audiência judicial para as minhas aulas noturnas, vestida mais formalmente do que de costume. Encontro por 

acaso as estudantes da Turma Elizabeth Teixeira nos corredores, que me interpelam: “olha só como para eles ela 

se arruma!” Elogiaram minha roupa, com comentários que, de muitas formas, me diziam – “nós também 

merecemos que se vista assim para nós”. O encontro e o diálogo impactaram-me, e revelaram para mim a 

complexidade da questão. A mensagem que exalamos com a nossa simples presença é incerta. O fato me fez pensar 

em como a forma como nos vestimos traz códigos que não só separam as pessoas, mas também podem significar 

respeito, consideração, ou mesmo alegria, consternação, recato, desconfiança. E a leitura desses sinais não é 

unívoca e não pode ser antecipada.  O esmero da roupa de um/a advogado/a de um trabalhador rural, numa mesa 

de audiência que tem do outro lado adversários de ternos caros, pode assumir estrategicamente um papel 

importante. Trazer à tona tais questões, seja nas aulas de direito, seja nas atividades formativas desenvolvidas na 

Incubadora, pode assumir, assim um sentido pedagógico e crítico. 
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A cisão ontológica, assentada no cimento da escravidão, é pavimentada, assim, por 

diversas camadas de “tijolos”: nossos universos linguísticos, a abissal diferença de acesso aos 

recursos econômico, culturais, à educação, as divisões produzidas pelo gênero, pelo espaço 

geográfico (campo-cidade, e, mesmo dentro desta, as barreiras que guetificam os 

subalternizados). Neste mundo dividido, diz Soares, a suspeita é um elemento central: 

A persistência da suspeita é tão dolorosa e corrosiva porque não diz respeito 

apenas ao Outro, mas a si mesmo pela mediação do Outro: se o mundo em 

vigência nega até aos herdeiros dos escravos sua humanidade – em função da 

permanência do racismo e das desigualdades extremas – identificar-se com 

ele, pertencer a ele, compartilhar sua natureza pode levar à descoberta da 

própria desumanidade. Nas palavras [...] de Viveiros de Castro sobre uma 

situação estruturalmente análoga: ‘Tudo é perigoso: sobretudo quando tudo é 

gente, e nós talvez não sejamos” (2019, p. 68). 

A suspeita é um obstáculo gigantesco à sinceridade do encontro entre nós, 

pesquisadoras/es da universidade e os grupos com os quais desejamos compartilhar perguntas 

e o esforço de respondê-las. E ela se dá em mão dupla, porque todos/as somos atravessados/as 

pelo mesmo muro e perdemos partes de nossa humanidade nesse processo de ser-e-não-ser, 

dialeticamente, opressores e oprimidos81. Também nós somos forjados na presunção de que, 

uma vez ultrapassemos o muro (ou já comecemos do seu lado privilegiado), o que fica do outro 

lado é descartável, é passado, precisa ser “superado” (pelo conhecimento, pelo “progresso”, 

pelo “desenvolvimento”). As nossas escolhas concretas, gestos, falas, movimentos muitas vezes 

traem a nossa convicção abstrata de que  

[...]quem se dedica à teoria não é um herói. Não é um Conhecedor ou uma 

Conhecedora. A teoria não se eleva sobre o combate, mas simplesmente, é 

parte da articulação de nossa existência cotidiana de luta. Não olha a sociedade 

de cima, mas é parte da luta cotidiana pela emancipação, golpeando as formas 

que negam nossa subjetividade. A teoria é prática porque é parte da prática de 

viver: não tem que saltar um abismo para se converter em prática 

(HOLLOWAY, 2003, p. 157). 

                                                           

81 “Toda relação de dominação, de exploração, de opressão já é, em si, violenta. Não importa que se faça través de 

meios drásticos ou não. É, a um tempo, desamor e óbice ao amor. Óbice ao amor na medida em que dominador e 

dominado, desumanizando-se o primeiro, por excesso, o segundo, por falta de poder, se fazem coisas. E coisas não 

se amam. De modo geral, porém, quando o oprimido legitimamente se levanta contra o opressor, em quem 

identifica a opressão, é a ele que se chama de violento, de bárbaro, de desumano, de frio [ou de desconfiado, como 

acabo de fazer acima]. É que, entre os incontáveis direitos que se admite a si a consciência dominadora tem mais 

estes: o de definir a violência. O de caracterizá-la. O de localizá-la. E se este direito lhe assiste, com exclusividade, 

não será nela mesma que irá encontrar a violência. Não será a si própria que chamará de violenta. Na verdade, a 

violência do oprimido, ademais de ser mera resposta em que revela o intento de recuperar sua humanidade, é, no 

fundo, ainda, a lição que recebeu do opressor [na qual está, ainda, a lição do não confiar]. Com ele, desde cedo, 

como salienta Fanon, é que o oprimido aprende a torturar. Com uma sutil diferença neste aprendizado –  o opressor 

aprende a torturar, torturando o oprimido. O oprimido, sendo torturado pelo opressor (FREIRE, 1967, p. 49-50). 
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A teoria é uma prática social, e se mescla à vida como qualquer outra. Ela pode escravizar 

e pode ser libertadora, como Paulo Freire nos mostrou um dia (2006). É a Paulo Freire que bell 

hooks (2013) recorre, aliás, para também pensar numa teoria que seja uma prática libertadora, 

que incorpore as dores, dúvidas e desconfianças que preenchem o espaço entre a teoria e a 

prática – e que têm diretamente a ver com as hierarquizações de raça e gênero que são a 

preocupação central da pensadora feminista estadunidense. 

É muito árduo, lento e dolorido o aprendizado que a pesquisa participante tem nos 

proporcionado, pois ela também desvela a nossa própria desumanidade.  

É possível destruirmos este muro? Prefiro deixar a resposta a esta pergunta nas mãos do 

imprevisto da história e das forças que podem, ou não, confluir para um “sim”. Por enquanto, 

estou certa que temos sido capazes de fazer nele fissuras (HOLLOWAY, 2013), que podem 

pacientemente ser aprofundadas e alargadas.  

O tempo é um elemento importante nesse processo. O nosso encontro com o grupo de 

mulheres da Comunidade de Lagoa Grande começou em 2016. Já são, assim, quatro anos de 

reuniões, oficinas, rodas de conversa, viagens, festas e, ainda, hoje, há silêncios e desconfiança 

que teimam em permanecer, apesar do grande estreitamento conquistado. Hoje nos olhamos 

nos olhos com mais facilidade, ouvimos suas opiniões em vozes firmes, trocamos afeto e 

lembranças dos momentos que vivenciamos juntos/as. Vez ou outra, no entanto, os silêncios e 

as desconfianças se repetem: este tempo não é linear, e não encontra um ponto final, 

corresponde a um processo circular, numa construção da qual não se pode descansar – num 

ritmo que lembra o da comida do almoço, pratos sujos e a poeira do chão, que varremos e 

varremos, todos os dias. É necessário, portanto, construir coletivamente um tempo conjunto, 

pois também pelo tempo estamos separados, por razões diferentes – os de cá, vencidos/as pela 

razão do tempo do relógio82 (e dos editais e prestações de conta...), os de lá, 

“destemporalizados”, como disse Paulo Freire (1967, p. 109), porque se lhes nega uma 

integração no tempo hegemônico, regido por uma rede de sentidos em que não são sujeitos. 

                                                           

82 O domínio do tempo pelo relógio é parte central do avançar do domínio do capitalismo e de seu resultante modo 

de vida. O tempo metrificado, onde predomina a demarcação entre o “trabalho” e a “vida”, foi substituindo o 

tempo do corpo, da vida, da natureza, o tempo “orientado pelas tarefas”, como diz Thompson em seu conhecido 

trabalho sobre o tema. Analisando o longo processo de formação da base cultural que ampara o capitalismo, ele 

também mostra como as “universidades do Ocidente estão hoje apinhadas de relojoeiros acadêmicos, ansiosos por 

patentear novas soluções” (THOMPSON, 1998, p. 303), lembrando que a disciplina para o “desenvolvimento” 

passa pela educação dos corpos ao tic-tac do relógio. Thompson ainda coloca, no entanto, que “O que precisa ser 

dito não é que um modo de vida seja melhor do que o outro, mas que esse é um ponto de conflito de enorme 

alcance; que o registro histórico não acusa simplesmente uma mudança tecnológica neutra e inevitável, mas 

também a exploração e a resistência à exploração; e que os valores resistem a ser perdidos bem como a ser ganhos” 

(1998, p. 301).  
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Fernando Rabossi, pensando sobre desconfiança no trabalho de campo antropológico, pontua 

que “a confiança não é uma coisa que se ganha e se tem, mas um processo que se constrói ‘em 

relação’ e é testada de forma regular ao longo do tempo” (2015, p. 290). A observação 

participante da Antropologia, a despeito de não corresponder a rigor ao que chamamos aqui de 

pesquisa participante, é sem dúvida uma rica fonte de referências: 

[...] a observação participante que caracteriza o trabalho de campo 

antropológico significa estabelecer relações com pessoas com as quais 

construímos relações de confiança, algo que só pode ser realizado com tempo. 

Não precisa ser contínuo nem interminável, mas precisa ser recorrente e 

intenso. [...] Saber que voltamos, para os nossos interlocutores, é a garantia de 

que o compromisso com nossas relações vai além do mero fato de querer obter 

alguma informação com eles. “Achava que você não voltava mais” 

(LAGROU, 1992:37) é um comentário recorrente que escutamos quando 

voltamos ao campo (RABOSSI, 2015, pp. 291-2).  

A nossa experiência com o Sabores do Quilombo é singular para ilustrar os caminhos 

pelos quais os encadeamentos produzidos ao longo do tempo proporcionam um espaço de 

diálogo onde as barreiras entre os “de fora” e os “de dentro” começam a se esboroar no processo 

de produção do conhecimento. Onde o “não voltar mais” vai se tornando uma hipótese menos 

provável – para todos/as envolvidos/as.  

Começamos com o grupo de 12 mulheres, em 2016, selecionadas para o processo de 

incubação na cantina do módulo I da UEFS. A composição do grupo em sua formação 

completa, no entanto, foi precedida de reuniões com a Comunidade da Lagoa Grande, mediadas 

pela Associação. A partir daí vários outros movimentos foram sendo produzidos, às vezes por 

iniciativa da equipe da IEPS, às vezes por sugestão da comunidade e suas lideranças, às vezes 

sem que, ao final, se pudesse saber ao certo de qual dos lados partiu a ideia: 
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Figura 2 – Encadeamento de atividades de pesquisa e extensão  

a partir do processo de Incubação do grupo Sabores do Quilombo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A partir do estreitamento com a Comunidade, seus/as produtores começaram a participar 

da Feira de Saberes e Sabores, desde as suas primeiras edições, ainda esporádicas, no segundo 

semestre de 2016. A sua participação – especialmente com produtos derivados da mandioca, de 

ótima qualidade – ajudou a impulsionar o projeto. Tanto a Feira quanto a Cantina nos 

mostravam, por outro lado, que havia um potencial produtivo inviabilizado e desvalorizado na 

região, o que impulsionou, em 2017, o levantamento realizado por bolsistas de iniciação 

científica da Incubadora (as estudantes de Agronomia Angélica Correia Lopes e Betânia Silva 

Bastos e de Engenharia de Alimento, Geisiane dos Santos Silva) a partir da visita e entrevista a  

106 moradores/as da comunidade da Lagoa Grande83. As informações reveladas pela pesquisa 

têm sido divulgadas na própria comunidade e servido de base para outras ações (como, em 

                                                           

83 O resultado parcial deste trabalho encontra-se em LOPES et al., 2018 
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2019, a identificação de produtores/as para a edição da Feira de Saberes e Sabores realizada na 

própria Lagoa Grande, durante os festejos do Novembro Negro84). 

Em 2017 fomos convidados pela AQCOMAQ a participar das reuniões de planejamento 

do Novembro Negro, que já chegava ali a sua 5ª edição. No ano seguinte, participei 

pessoalmente e de forma bastante intensa da 6ª edição, que teve como subtema “Construindo 

saberes, fazeres e dizeres: educação escolar quilombola para além da escola”, já que a 

Associação pretendia discutir a proposta pedagógica da nova escola quilombola que se 

encontrava em construção85. No final do evento, impactada pela força e beleza do que vivi, 

escrevi um texto com a intenção de servir como meu testemunho na reunião de avaliação do 

evento, realizada pela Associação. O texto, de fato, foi lido por mim em voz alta, em reunião 

realizada em fevereiro de 2019, ao final do que ouvi de Senhor João “Teiú” (João da Silva), 

vice-presidente da associação: “eu vou confessar a vocês, a gente sem dinheiro, eu era contra 

fazer essa festa [...] mas eu digo que só agora, depois de ouvir, eu entendi o valor[...]”. E Mestre 

Caciano, uma das principais liderança da Lagoa Grande86, arrematou, em seguida: “pois agora 

a gente vai trazer de volta as nossas festas tudo!”87. 

A promessa foi, de fato, mantida: as comemorações do “Sábado de Aleluia”, com 

“queima do judas”, “bumba meu boi” e “leilão” foram realizadas pela Associação em abril de 

2019, após longo período de esquecimento88 e a intenção da revalorização das brincadeiras e 

festas da Comunidade tem sido sempre reafirmada. Se no processo de realização da 6ª edição 

do Novembro Negro havia pessoas na Diretoria da AQCOMAQ contrárias à realização da festa, 

em razão especialmente das “grandes despesas” e da “trabalheira”, na reunião de avaliação da 

7ª Edição do Novembro Negro (realizado em 2019, com o tema “Sobrevivemos por 

produzimos: contando histórias e estórias de resistências do quilombo Lagoa Grande”), em 

janeiro de 2020, não houve uma voz sequer que se postasse contra a festa – muito pelo contrário, 

                                                           

84 Esta foi uma ação integrante do projeto “Feira Livre e Itinerante como elemento central para o processo de 

desenvolvimento, reaplicação, aperfeiçoamento e avaliação de tecnologias sociais” (já mencionado na nota 31), 

que previa a realização de edições “itinerantes” da Feira de Saberes e Sabores. Infelizmente, em razão da pandemia 

causada pela Covid19, a edição que se realizaria em abril de 2020 na Comunidade de Olhos D’água da Formiga 

acabou não acontecendo.  

85 E assim permanece, até o momento. As obras, executadas pela Prefeitura de Feira de Santana a partir de verbas 

federais, encontram-se paradas. 
86 José Caciano Pereira da Silva, Mestre Caciano, “Nén Capenga” ou, simplesmente, Caciano, é um nome 

importante das lutas dos/as trabalhadores/as rurais de Feira de Santana e, em particular, da Comunidade de Lagoa 

Grande. A ele retornarei em diversas passagens da Tese. Ele é personagem de diversos trabalhos da historiografia 

de Feira de Santana, a exemplo da dissertação de Igor Gomes Santos (2007), Tatiana Farias de Jesus (2009) e 

Manuela da Silva Muniz (2011). 

87 Este texto foi mais tarde adaptado e publicado (PITA, 2019a). 

88 Notícia disponível (IEPS-UEFS, 2019d).  
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presenciei um entusiasmo geral e genuíno com a importância do evento para o fortalecimento 

dos valores da Comunidade. 

Em 2019, o estreitamento entre a IEPS, a AQCOMAQ e as lideranças da comunidade 

contribuiu para a criação do Grupo de Trabalho Conflitos Socioambientais89, ao lado de 

estudantes da UEFS originários/as de diversas comunidades quilombolas da região, afetados 

por graves problemas relacionados à urbanização de seus territórios e, em especial, ao projeto 

de construção de uma Linha de Transmissão de energia elétrica em alta tensão, que, em tese, 

afetará diretamente a Comunidade de Lagoa Grande e diversas outras comunidades 

quilombolas e rurais da região. Durante o segundo semestre de 2019 foram dezenas de 

atividades realizadas em função deste Grupo de Trabalho: reuniões com associações rurais, com 

o SINTRAF Feira, com diferentes autoridades (Secretários municipais, Bispo, Pastores etc.) 

para divulgação do problema e organização da luta, elaboração de ofícios, de textos 

informativos, eventos acadêmicos na Universidade etc.90 Esta intensa convivência, entre 

andanças pelas estradas de terra, risadas, discussões e falas inflamadas foram momentos fortes, 

que nos aproximaram a todos/as ainda mais, de maneira muito especial.  

Foi neste contexto, também em 2019, que a IEPS foi contactada pela COOBAF/FS – 

Cooperativa de Beneficiamento da Agricultura Familiar de Feira de Santana, que solicitava 

nossa ajuda. A Cooperativa é integrada por produtores/as de diferentes comunidades rurais de 

Feira de Santana (entre as quais Lagoa Grande e Olhos D’Água da Formiga) e por antigas 

lideranças locais, nomes ligados às lutas sindicais dos trabalhadores rurais que vêm desde os 

anos de 1980. Fizemos inicialmente duas reuniões no segundo semestre de 2019 (que resultaram 

em reflexões importantes para minha pesquisa, a que voltarei no capítulo 4) e há perspectivas 

de um trabalho conjunto muito rico91, ao qual chegamos também, de certa forma, intermediados 

pelas lideranças da Lagoa Grande (José Caciano Pereira da Silva foi um dos criadores da 

COOBAF/FS, em 2012, e seu primeiro presidente). 

                                                           

89 Instituído formalmente pela Portaria UEFS 589/2019, é formado por professores e estudante da UEFS, IFBA-

UFRB, UNEB e UNILAB, contando também com a participação em suas ações de representantes de diversas 

comunidades quilombolas de Feira de Santana e Antônio Cardoso e do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana-BA – SINTRAF FEIRA, tendo como objetivo “impedir 

e/ou amenizar os possíveis impactos decorrentes da execução de projetos, empreendimentos e planos que 

impliquem em pressões fundiárias, danos ao meio ambiente e à saúde física e psíquica de comunidades 

tradicionais, trabalhadores e trabalhadoras rurais e seus modos de fazer, criar e viver”. 

90 Ver (IEPS-UEFS, 2019c). 

91 Hudson Silva dos Santos, integrante da Incubadora e técnico do IFBA-campus Feira, foi aprovado na seleção 

do Doutorado para o ano de 2020 do PPGSD-UFF com um projeto voltado para a COOBAF/FS (“Sentidos e 

Significados da Proteção Jurídica do Trabalho: perspectivas de trabalhadores/as de iniciativas do Trabalho 

Associado”). 
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Outra atividade que desenvolvemos entre 2019 e 2020 (especialmente importante para 

esta pesquisa) foi a participação, mais uma vez a convite da AQCOMAQ, nas discussões para 

a alteração do estatuto social da Associação (de que tratarei também no capítulo 4). A alteração 

foi registrada em Cartório em março de 2020, depois de quase um ano de diferentes versões do 

texto escrito e longas e participativas reuniões da Associação. O texto foi originalmente 

redigido por José Raimundo dos Santos e Isabel de Jesus Santos, associados cuja participação 

nas lutas da Associação tem sido muito importante (ambos têm formação universitária e Izabel 

é hoje professora do curso de Educação do Campo no campus de Feira de Santana da UFRB). 

A mim couberam penas os ajustes “jurídicos”, uma vez que o mote original da alteração era a 

adaptação do estatuto às exigências do chamado Marco Regulatório das Sociedades Civis-

MROSC (Lei n. 13.019/2014) e a ajuda na condução das discussões com os associados, 

“traduzindo” os termos jurídicos92. 

Este longo, variado e trabalhoso (mas também prazeroso) trajeto não é fruto de um 

“plano” cerebrino e racional da Incubadora e seus/as pesquisadores/as. Se há algo premeditado 

penso ser apenas a intenção da construção do próprio caminho de aproximação que torne 

possível o diálogo horizontal. Pesquisando sobre o mundo do trabalho popular, como é o nosso 

caso, pensava-se em especial na abertura de acesso aos espaços para além do trabalho em 

sentido estrito, onde se entende que ele pode, de fato, ser compreendido, para ser transformado. 

E isto inclui também encontrar meios de sermos vistos e compreendidos para além do nosso 

trabalho de pesquisadores/as pela Comunidade93. Este é, no meu sentir, o único mapa possível 

na pesquisa participante no contexto atual. A conquista destas perspectivas é lenta e não linear. 

Não haveria um modelo ou procedimento passível de esquematização, já que cada grupo e 

comunidade exige um artesanato afetivo todo próprio, marcado pelas histórias do lugar, o modo 

como as pessoas conectam-se entre si e como os processos de opressão e de resistência foram 

construídos ao longo de suas existências.  

                                                           

92 Embora tenha determinado como limite temporal da minha pesquisa o início da pandemia da Covid19, 

menciono, apenas para ilustrar o encadeamento que apresento, que, mesmo sob as medidas de isolamento social, 

os nossos contatos com a Comunidade da Lagoa Grande e sua Associação continuam acontecendo quase 

diariamente, mesmo que de forma “virtual". Além das dúvidas sobre o auxílio emergencial que vem sendo pago 

pelo Governo Federal, e a participação de produtores/as da Lagoa Grande na versão “pegue-e-leve” (ou “drive 

thru”, como geralmente se prefere) da Feira de Saberes e Sabores em abril de 2020, também contribuímos para a 

participação da AQCOMAQ em uma chamada para distribuição de recursos por uma organização não 

governamental (Fundo Baobá), para medidas relativas à pandemia voltadas à Comunidade. A Associação foi 

selecionada e se desenrolam agora as ações previstas no plano proposto. A pedido da COOBAF/FS também 

colaboramos para a sua participação em uma chamada pública para apoio a projetos produtivos pelo governo 

estadual, que também resultou bem sucedida. 

93 “Estabelecer uma relação baseada na confiança significa também se mostrar aberto às indagações que os nossos 

interlocutores têm a respeito de nosso mundo” (RABOSSI, 2015, p. 292) 
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Tomando em conta o panorama que tracei, é possível imaginar que o planejamento, no 

âmbito da pesquisa participante, é uma questão que nunca sai da ordem do dia. Não se trata, 

por certo, de menosprezar a sua importância. Ele deve se dar, no entanto, menos em homenagem 

aos formulários acadêmicos e à racionalidade matematizada impregnada na ciência que à 

efetiva necessidade de organizar o tempo e o espaço quando se tem em vista uma empreitada 

que envolve muitas pessoas e tipos de saberes diferentes, não é instantânea, exige recursos e 

escolhas. Se assim é, o planejado deve se curvar aos movimentos e voltas que a vida dá, 

modificando-se e adaptando-se a eles sempre que necessário. No mais possível, isto deve ser 

ponderado nos “cronogramas” formais exigidos pela Universidade e instâncias de fomento, 

mas, sobretudo, deve ser considerado na prática da pesquisa e da extensão.  

O desafio continua sendo uma efetiva participação dos/as trabalhadores/as no processo 

de planejamento, o que parece se relacionar diretamente com a conquista da confiança mútua 

de que falei acima. De todo modo, um indício de que temos conseguido avançar é o fato de que 

uma parte considerável das ações dos últimos anos foi pautada pelos grupos e comunidades 

envolvidos e não pela equipe acadêmica da Incubadora (muitas delas, inclusive, de grande 

impacto sobre a minha pesquisa em específico, como as demandas das Associações 

Comunitárias, da COOBAF/FS, do SINTRAF-Feira). Planejamentos que consideram períodos 

mais curtos parecem funcionar melhor (semestrais e não anuais, por exemplo). Temos realizado 

reuniões ampliadas para um planejamento mais geral, que vai sendo realinhado a partir das 

questões que se apresentam nos encontros e atividades pontuais com cada um dos 

grupos/projetos94. Nem sempre o resultado atende às nossas expectativas e há uma constante 

sensação, é certo, de que as coisas não estão sob nosso “domínio”. Desconfio, a despeito da 

angústia que às vezes toma conta da equipe, de que isto pode ser, talvez, também um bom sinal. 

 

1.2.2.2 Comunicação e sensibilidade 

 

Outro aprendizado que se renova a cada dia diz respeito ao cuidado com o modo como 

nos comunicamos, atentando para o fato de que isto acontece não apenas com palavras: o tom 

com o qual falamos, o cuidado com a repartição dos tempos de fala e de escuta, a parafernália 

                                                           

94 Vejo no problema do planejamento uma analogia possível com a crítica que Marx fazia à prematuridade do 

Programa de Gotha (em carta de Marx a Bracke, que introduz o manuscrito da Crítica), cuja elaboração, sob sua 

ótica, deveria ter sido postergada “até que tal programa possa ser preparado por uma longa atividade comum” – 

pois, afinal, “cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas”. Tanto lá quanto 

cá se está diante de uma tarefa rodeada de “inimigos”, onde “os programas de princípios [...] acabam servindo para 

“fornecer ao mundo [dos inimigos] as balizas que servirão para medir o avanço do movimento” (2012, p. 20-21).  
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tecnológica que nos acompanha, o modo como nos vestimos, o espaço escolhido para as 

atividades (universidade/comunidades), a forma como ocupamos e nos movimentamos (ou não) 

pelo espaço, a forma como propomos a disposição física das pessoas e móveis durante as 

atividades (dispor cadeiras em círculo, dispensar as cadeiras e usar esteiras no chão, reunir-se 

sob a sombra de uma árvore ou numa varanda), o cuidado com a alimentação, com a duração 

das atividades  – nada disso é um mero detalhe mas, ao contrário, são preocupações centrais no 

processo de aproximação e conquista da confiança que torna o diálogo possível, a despeito da 

suspeita. Também aqui não há uma fórmula: muitas vezes, por exemplo, as trabalhadoras dos 

grupos das cantinas pedem que a reunião aconteça na Incubadora, onde dispomos de mesas e 

cadeiras (especialmente se é necessário fazer anotações, usar o projetor etc.); em outras, as 

atividades acontecem no quintal de uma das trabalhadoras, com direito a milho assado e suco 

de frutas “colhidas do pé”. 

É importante sopesar com cuidado, por exemplo, o uso do gravador ou se vale a pena 

separar pessoas por uma folha de questionário. Mais uma vez, não se pode ter uma régua única 

para enfrentar tais questões: a resposta para cada caso deve, sim, ser buscada aguçando-se a 

sensibilidade para o detalhe, olhares, o não-dito, as dinâmicas relacionais dos grupos. Em 

algumas situações vale a pena abrir mão do gravador, fazendo notas rápidas que serão 

rememoradas e registradas no final do dia. “Hoje quem vai fazer o ‘registro fotográfico’ sou 

eu” (Naiara Almeida de Souza, do Grupo Sabores do Quilombo, em reunião realizada em 

09.11.2019)95: em outras, a naturalidade com estes recursos deriva da aproximação afetuosa 

entre as pessoas e, a partir delas, com as técnicas de registro e coleta de informações da 

academia, que se tornam comuns e justificáveis para todos/as envolvidos/as. 

Nas fotografias da Figura 3 estão reunidas diferentes disposições espaciais de momentos 

formativos da IEPS. Os encontros podem se dar na comunidade (como no caso da fotografia da 

primeira fileira, à esquerda e a segunda, de baixo para cima, ambas realizadas na Comunidade 

de Lagoa Grande96) ou no salão da Incubadora (que pode ser adaptado com mesas, ou com as 

cadeiras em círculo, a depender da necessidade, como se vê na segunda fotografia de cima para 

                                                           

95 Como toda escolha, ela tem seu preço: é muito comum que não se disponha da transcrição de falas mais longa 

ou que tenha de reproduzir falas anotadas em meu caderno de campo sem a indicação precisa da sua autoria. 

96 Realizadas em 9.11.2018 e 21.02.2020, respectivamente, ambas com o grupo Sabores do Quilombo. 
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baixo, à direita e na que está na base da imagem97). Na fotografia da fileira superior, à esquerda, 

uma atividade realizada no espaço central da Feira de Saberes e Sabores98. 

 

Figura 3 – Atividades da IEPS em suas diferentes configurações espaciais 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2017) (2018) (2020) 

                                                           

97 Realizadas em 21.12.2017 e 07.12.2017, respectivamente. Na primeira, uma reunião com o grupo Sabores do 

Quilombo, em que discutíamos suas regras de convivência. Na segunda, uma reunião ordinária do coletivo de 

feirantes da Feira de Saberes e Sabores. 

98 Realizada em 07.12.2017. Tratava-se de um encontro do GEPOSDEL – Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre 

Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local Solidário, em que se discutiu o tema “o que é fascismo”. 
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Aguçar a sensibilidade significa, também, explorar os limites entre razão científica e 

outros modos de captar as mensagens dos ambientes compartilhados na pesquisa, que chegam 

por diferentes linguagens – a arte, os estímulos que podem ser percebidos pelo olhar, mas 

também pelo tato, pelo olfato, pelos sentimentos, pelo paladar. É do que nos alerta do 

historiador italiano Carlos Ginzburg (e seu método indiciário), quando atenta para a 

importância da mobilização de esferas não racionais do/a pesquisador/a, para a sensibilidade de 

identificar sinais, pistas, indícios que se escondem nas frestas dos documentos, da arte, da 

comida, das imagens, nas micro-histórias individuais e atos-falhos, que podem se converter 

[...] num instrumento para dissolver as névoas da ideologia que, cada vez mais, 

obscurecem uma estrutura social como a do capitalismo maduro.  

Se as pretensões de conhecimento sistemático mostram-se cada vez mais 

como veleidades, nem por isso a ideia de totalidade deve ser abandonada. Pelo 

contrário: a existência de uma profunda conexão que explica os fenômenos 

superficiais é reforçada no próprio momento em que se afirma que um 

conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a realidade é opaca, 

existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la 

(GINZBURG, 1989, p. 177). 

A inspiração neste mesmo sentido vem das apostas metodológicas do Observatório 

Fundiário Fluminense da Universidade Federal Fluminense – OBFF-UFF (do qual passei a 

fazer parte com o meu ingresso no PPGSD-UFF), sintetizadas pela Profa. Ana Maria Mota 

Ribeiro como Sociologia Viva, uma “Sociologia desde abajo” (MOTTA RIBEIRO, 2019). A 

partir do materialismo histórico dialético, de sua atualização pelos Historiadores Marxistas 

Britânicos (sobre tudo E. P. Thompson), da rica produção da sociologia crítica brasileira e 

latino-americana e do aprendizado coletivo proporcionado pelas pesquisas que têm seu olhar 

sobre o “fazer da classe em luta”, a Sociologia Viva do OBFF chama atenção para o fato de que 

“as novas formas de resistência na prática da luta de enfrentamento ou na narrativa a contrapelo 

entre os agentes em contradição” (MOTTA RIBEIRO, 2019, p. 21) materializam-se sob as mais 

diferentes linguagens, cuja captura exige uma específica sensibilidade dos/as pesquisadores, 

favorece-se pela investigação coletiva, pela criatividade na busca de ferramentas de observação 

(que se vale do “uso consciente dos cinco sentidos na relação entre observador e observado” 

(MOTTA RIBEIRO, 2019, p. 2199) e pelo trabalho empírico interdisciplinar, conjunto 

encimado pelas “chaves éticas” do respeito e, sobretudo, do afeto: 

                                                           

99 Essa atenção multissensorial ajuda a “superar o fato de que os segmentos populares dispõem de pequenas e raras 

formas de registro, quando a criatividade deve se impor e todas as linguagens possíveis do plano simbólico devem 

ser buscadas e planejadas para utilização, tais como cartas pessoais, músicas, lendas, mitos, imagens, desenhos, 

documentos, notícias desde o movimento social ou da própria mídia oficial (hoje valeria incluir as redes sociais 

que facilitam inclusive a comunicação entre os de menor instrução, que têm a seu favor as mensagens de voz), 

novelas e programas de TV e rádio (sobretudo dos chamados programas “populares” e mesmo das mídias 
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[...] importância do respeito e reconhecimento qualificado a ser oferecido 

pelos pesquisadores ao chamado “lugar de fala” de cada agente social 

investigado e de cada falante ouvido e registrado. E o afeto, consequente e 

comprometido, vai aparecer então como necessário e parte do 

empreendimento de conhecer o mundo do outro pela ciência a que nos 

propomos, e por isso não poderá ser visto como uma escolha eventual quando 

se pretende entrar de modo tão radical e sem cerimônia na vida de grupos 

sociais, em sua história, em seus sentimentos, suas dores e derrotas e, enfim, 

em sua energia para não desistir de lutar (MOTTA RIBEIRO, 2019, p. 24)100. 

Considerando que a pesquisa se volta para o contexto de pessoas subalternizadas, onde 

a realidade é ainda mais “opaca”, porque esquecida pelos relatos da história dos “vencedores”, 

está-se em busca de um contradiscurso (CHAUÍ, 1981), do contrapelo da história de que falava 

Walter Benjamin (2005, p. 70), a fim de entender como o discurso jurídico burguês se irradia 

sobre a vida dessas pessoas, como elas resistem a ele, como suas lutas são minadas por ele ou 

incluem recursos para dele se desviar. 

É seguindo no mesmo sentido que, ainda, destaco a importância que a festa e a arte 

assumem neste processo, não só no sentido de horizontalizar as diferenças entre os de “dentro” 

e os de “fora”, fissurando as barreiras que nos afastam, mas em especial como ricos espaços 

pedagógicos coletivos em que a pretensão de coexistência do ensinar e do aprender pode, de 

fato, se tornar realidade. A comemoração de um aniversário, um almoço coletivo, o samba de 

roda, a dança, a poesia101 são todos momentos que representam uma cisão da rotina, que nos 

tiram dos esquemas corporais e sensoriais que nos moldam a partir dos papeis sociais que 

desempenhamos, abrindo espaço para as fissuras, para o novo, para a mudança – o “tempo 

extraordinário”, de que fala Bolívar Echeverría, que se põe em tensão com o tempo cotidiano 

para dar sentido à própria historicidade humana (2010)102.  As experiências da Incubadora na 

                                                           
religiosas) e até fofocas, enfim. Todo planejamento prévio da pesquisa, no entanto, não exclui a possibilidade da 

emergência de informação em momentos relacionais nada típicos, como, por exemplo, uma possível descarga 

motivacional, reveladora, que pode acontecer inesperadamente durante uma audiência pública, por exemplo” 

(MOTTA RIBEIRO, 2019, p. 22).  

100 Sobre o OBFF e a Sociologia Viva, ver ainda Ana Maria Motta Ribeiro, Hugo Belarmino de Morais, Maria 

José Andrade de Souza e Emmanuel Oguri Freitas (2018). 

101 “A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir esta distância que a literatura nos importa. Por outro lado, 

o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe 

de alguma  coisa;  ou  melhor:  que  ela  sabe  algo  das  coisas – que sabe muito sobre os homens” (BARTHES, 

2013, p. 19). 

102 “A historicidade deve dar sentido à temporalidade dentro do que poderíamos chamar uma tensão bipolar. O ser 

humano entende sua própria existência como um transcorrer que se encontra, tensionado como a corda de um arco, 

entre o que seria o tempo cotidiano e o que seria o tempo dos momentos extraordinários; entre o tempo de uma 

existência conservadora, que enfrenta as alterações introduzidas pelo fluxo temporal mediante uma ação que 

restaura e repete as formas que a têm feito possível, e o tempo de uma existência inovadora, que enfrenta essas 

alterações mediante a invenção de novas formas para si mesma, que vêm a substituir as tradicionais. Se não 

houvesse essa polaridade, contraposição e tensão, não existiria a temporalidade humana. O tempo extraordinário, 

seja como o tempo do momento da catástrofe ou o da plenitude, é o tempo em que a identidade ou a existência 
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organização e festejo coletivo do Novembro Negro da Lagoa Grande têm sido para nós, por 

exemplo, um momento significativo neste processo de conquista do diálogo efetivo, da 

construção de pontes para a compreensão mútua. Têm sido também um espaço privilegiado de 

avivamento da identidade quilombola e do sentido de comunidade: os dois dias anuais do 

evento, a meu ver, reverberam seus efeitos no tempo, amplificando ideias, atividades e ânimo 

para a luta103. 

Toda essa dinâmica, que se pretende contínua e viva, exige, por certo, uma ética do 

envolvimento afetivo e político dos/as pesquisadores, que se relaciona com o próprio objetivo 

transformador da pesquisa participante: ele resta subtendido, sempre, no horizonte do que se 

faz e se planeja, ela explica a própria vontade de fazer, o compromisso com o fluxo circular do 

conhecimento que se produz e se aprende, a luta para superar as limitações e exigências que 

este tipo de pesquisa apresenta a todos/as nós.  

 

1.2.2.3 Como superar a disciplinaridade? 

 

O pôr em questão a divisão disciplinar do conhecimento é outro signo marcante da 

pesquisa participante em geral, e do que fazemos na Incubadora, em particular. O pesquisador 

“no decorrer de sua prática às vezes é sociólogo, ou psicossociólogo, ou filósofo, ou psicólogo, 

ou historiador, ou economista, ou inventor, ou militante, etc. Ele descobre as áreas do 

conhecimento de um pensamento galileano aceito em sua plenitude significante” (BARBIER, 

2007, p. 18). A questão do fracionamento disciplinar do conhecimento tem, por certo, ainda 

outra consequência: o fracionamento do próprio sujeito pesquisador, que torna por si desafiante 

                                                           
mesma de uma comunidade entra absolutamente em questão; é o tempo da possibilidade efetiva do aniquilamento, 

da destruição da identidade do grupo ou é também o tempo da plenitude, isto é, o tempo da realização paradisíaca, 

em que as metas e os ideais da comunidade podem cumprir-se” (ECHEVERRÍA, 2010, p. 3, tradução nossa). (“La 

historicidad debe dar sentido a la temporalidad dentro de lo que podríamos llamar una tensión bipolar. El ser 

humano entiende su propia existencia como una transcurrir que se encuentra, tensado como la cuerda de un arco, 

entre lo que sería el tiempo cotidiano y lo que sería el tiempo de los momentos extraordinarios; entre el tiempo 

de una existencia conservadora, que enfrenta las alteraciones introducidas por el flujo temporal mediante una 

acción que restaura y repite las formas que han venido haciéndola posible, y el tiempo de una existencia 

innovadora, que enfrenta esas alteraciones mediante la invención de nuevas formas para sí misma, que vienen a 

sustituir a las tradicionales. Si no hubiera esta polaridad, contraposición y tensión, no existiría la temporalidad 

humana. El tiempo extraordinario ya sea como tiempo del momento de la catástrofe o del de la plenitud, es el 

tiempo en el que la identidad o la existencia misma de una comunidad entra absolutamente en cuestión; es el 

tiempo de la posibilidad efectiva del aniquilamiento, de la destrucción de la identidad del grupo o es también el 

tiempo de la plenitud, es decir, el tiempo de la realización paradisíaca, en el que las metas y los ideales de la 

comunidad pueden cumplirse”). 

Sobre os diversos e potentes sentidos que as festas assumem na experiência brasileira, ver, também, Léa Freitas 

Perez, Leila Amaral e Wania Mesquita (2012).   

103 No Anexo G reuni fotografias dos Novembros Negros da Lagoa Grande. Sobre a experiência específica do 

Novembro Negro de 2018, enquanto “encontro entre a universidade e outros modos de conhecer, remeto a (PITA, 

2019a). 



94 

contrapor a pesquisa coletiva ao individualismo solitário que de regra caracteriza o fazer 

científico. 

A equipe da IEPS-UEFS tem contado ao longo de sua existência com professores, 

técnicos e estudantes de diversas áreas: Economia, Direito, História, Filosofia, Administração, 

Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica e de Alimentos, Pedagogia, Psicologia, Geografia 

e Educação Física. Isto não tem acontecido em razão de uma decisão artificiosa, mas é fruto, 

em primeiro lugar, da demanda da própria realidade, cuja complexidade tem exigido as diversas 

perspectivas que se aliam nas atividades desenvolvidas. A economia popular e solidária e a 

própria categoria trabalho conformam campos interdisciplinares por excelência: pensar sobre 

as formas pelas quais os seres humanos reproduzem sua existência materialmente (levando em 

consideração as condições ecológicas e geográficas e o estágio de desenvolvimento tecnológico 

das forças produtivas) exige pensar por igual sobre como idealmente se configuram, 

(considerando aspectos como gênero, raça, psicologia, dinâmicas regionais, políticas, históricas 

etc.) as relações sociais necessárias para isto, 

quer dizer, as relações entre os homens [e mulheres], quaisquer que sejam, que 

assumem a tríplice função de  determinar a forma social do acesso aos recursos 

e o controle dos meios de produção; de redistribuir a força de trabalho dos 

membros da sociedades nos distintos processos laborais e organizar o 

desenvolvimento destes últimos; e de determinar a forma social da circulação 

e a redistribuição dos produtos do trabalho individual ou coletivo 

(GODELIER, 1989, p. 158, tradução nossa).   

Em segundo lugar, as escolhas epistemológicas e metodológicas que já evidenciei 

também apontam para a superação da disciplinaridade, como decorrência lógica da aposta na 

intencionalidade transformadora e na prioridade da humanidade como motivadora da produção 

de conhecimento –  humanidade no sentido apontado por Marx nos Manuscritos de Paris, do 

“mundo dos homens”, que se desvaloriza diante da valorização do “mundo das coisas”104, em 

processo que é parte da “[...] interconexão essencial entre a propriedade privada, a ganância, a 

separação do trabalho, capital e propriedade da terra, de troca e concorrência, de valor e 

desvalorização do homem, de monopólio e concorrência etc., de todo este estranhamento 

(Entfremdung) com o sistema do dinheiro (2010, p. 80). 

A separação disciplinar do conhecimento, quando posta como um valor em si, parece-

me compactuar com o “mundo das coisas”, assim como a própria ciência, quando se fecha em 

                                                           

104 “O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em 

poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 

valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 

homens (Menschenwelt)” (MARX, 2010, p. 80) (grifos do autor). 
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si, se basta em um espaço apartado da vida dos homens e mulheres: “o mundo acadêmico”, a 

linguagem acadêmica, o diálogo entre “pares”. O signo decolonial da proposta de sincera 

centralidade do ser humano como motivador da produção de conhecimento contrapõe-se, desta 

forma, às disputas pela fala mais autorizada, por certezas e verdades, pela hierarquização das 

áreas e, consequentemente, pelo loteamento do poder que reside no ato de escolher as palavras 

e o modo de descrever a realidade. 

Não tem sido fácil, por certo, reunir professores/as e estudantes de áreas de 

conhecimento diferentes da UEFS. A compartimentação do conhecimento impõe uma 

compartimentação das relações estabelecidas na comunidade universitária, nada fácil de ser 

dissolvida. A universidade é um ambiente onde as relações implicam no exercício de poderes 

que não se explicitam claramente, tanto quanto a ciência não se explicita claramente como 

poder: ela permanece atada à figura do “indivíduo burguês europeu, simultaneamente inocente 

e imperial, professando uma benigna visão hegemônica que não instauraria qualquer aparato de 

dominação” (PRATT, 1999, p. 69)105. Neste contexto, vaidade e prepotência, assim como 

insegurança e desconfiança, são elementos que parecem sempre presentes, contribuindo para o 

afastamento entre as áreas e, mesmo dentro das mesmas áreas, para apartar os/as professores/as 

e estudantes. 

A disciplinaridade da Universidade nos limita e nos instiga ao mesmo tempo. Há 

alguns anos a IEPS tem repetido uma estratégia que vem funcionado bem – pelo menos no que 

diz respeito à atração dos estudantes. A cada semestre, geralmente respeitando-se o calendário 

dos editais de bolsas para iniciação científica e extensão, realizamos o que temos chamado 

“Seminários para elaboração de planos de trabalho”. Divulgamos a atividade pelas redes sociais 

e no boca-a-boca. Nela, em um turno, apresentamos os projetos em andamento e a metodologia 

de pesquisa e extensão do Programa. No outro, discutimos as principais demandas dos grupos 

e estimulamos os/as participantes a proporem temas de pesquisa e extensão, a partir de suas 

áreas de estudo, de modo a construirmos coletivamente novos planos de trabalho relacionados 

aos projetos em andamento. Com esta atividade, temos conseguido um número muito 

                                                           

105 Já desde o século XV o mapeamento cartográfico e os projetos europeus de circunavegação apontavam para a 

formulação de um “sujeito europeu mundial ou planetário” (PRATT, 1999, p. 64), colocado no topo de um 

universo totalizador e hierárquico. Inaugurava-se, assim, um projeto de sistematização da natureza, de nomeação 

privilegiada do mundo, que representava “não apenas um discurso sobre mundos não europeus” [...], mas um 

discurso urbano sobre mundos não urbanos, um discurso burguês e letrado sobre mundos não letrados e rurais” 

(PRATT, 1999, p. 72). Tratava-se de projeto de dominação que fazia da ciência sua face palatável, produtor de 

“uma imagem utópica do indivíduo burguês europeu, simultaneamente inocente e imperial, professando uma 

benigna visão hegemônica que não instauraria qualquer aparato de dominação” (PRATT, 1999, 69), mas apenas 

“progresso”, “luz”, “verdade”, “razão” para os que submetia.  
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representativo de inscrições nos processos seletivos para bolsas de extensão e pesquisa (o 

programa tem se destacado como um dos maiores destinatários das bolsas de iniciação científica 

e extensão da UEFS). Por outro lado, os novos bolsistas são, em si, veículos de divulgação do 

trabalho do Programa, a atuar como atração de novos professores.  

Para ilustrar este processo, no quadro abaixo listo os títulos dos planos de trabalho 

extensão e iniciação científica aprovados106 no período entre 2019 e 2020: 

 

Quadro 2 – Planos de Trabalho de Extensão (EXT) e Iniciação Científica (IC) da IEPS-UEFS – 2019-2020 

Projeto Planos de Trabalho 

Cantinas 

Solidárias 

III e IV 

IC.1 Boas práticas de fabricação e economia popular e solidária: o caso das cantinas solidárias 

da UEFS 

IC.2 Educação Financeira Doméstica Como Forma de Tecnologia Social  

IC.3 Economia, racismo e feminismo negro: estratégias de sobrevivências das mulheres 

negras na historiografia econômica. 

IC.4 Trabalho, renda e juventude: como compreender essa relação dentro das perspectivas da 

Economia Popular e Solidária na comunidade 

IC.5 As relações solidárias diante das dinâmicas mercadológicas: sustentabilidade e 

transformação social no contexto de luta contra-hegemônica das iniciativas de Economia 

Popular e Solidária. 

IC.6 Levantamento e caracterização das sementes crioulas existentes em comunidade atendida 

pela Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária – IEPS-UEFS 

IC.7 Identificação e catalogação de espécies de plantas medicinais presentes nas comunidades 

atendidas pela Incubadora de Iniciativas de Economia Solidária da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (IEPS/ UEFS). 

IC.8 Estudo e caracterização com enfoque etnobotânico dos usos e diversidade de plantas 

medicinais na comunidade Quilombola Lagoa Grande  

EXT.1 A Elaboração de Regras de Convivência no Contexto do Trabalho Associado 

EXT.2 O papel da mediação de conflitos para boa convivência do grupo de Economia Popular 

e Solidária. 

EXT.3 A comunidade quilombola da Lagoa Grande e os principais impasses para 

regularização de seu território tradicional  

EXT.4 Desenvolvimento Local, Renda e Autonomia: a força da Mandioca no Circuito 

Econômico de Lagoa Grande. 

Feira de Saberes e 

Sabores 

IC.9As tecnologias sociais e o núcleo de inovações tecnológicas da UEFS: um estudo sobre 

limites e possibilidades para registro 

Projeto Plantas 

Ornamentais 

EXT. 5 Formação de Rede Produtiva na reprodução de plantas do bioma caatinga para 

ornamentação 

Comércio 

Ambulante em 

Feira de Santana 

IC.10 O Comércio Informal na Cidade de Feira de Santana – Bahia e Transformações na 

Paisagem Urbana 

IC.11 As Ações do Poder Público Municipal e a Configuração do Comércio Popular 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A partir do quadro, é possível destacar: 

- a tênue fronteira entre as atividades de extensão e de pesquisa, que se retroalimentam 

de maneira interdependente; 

- a pluralidade de temas e áreas do conhecimento que são explorados de forma 

simultânea, a partir das demandas dos grupos envolvidos em cada projeto; 

                                                           

106 O plano EXT.3 foi aprovado em cadastro de reserva (para efeito de concessão das bolsas à estudante) e não 

chegou a ser executado. A execução do plano IC.10 não foi concluída por desistência do estudante. 
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- o modo como os diferentes projetos se comunicam também entre si: o grupo 

envolvido no Projeto Plantas Ornamentais participa da Feira de Saberes e Sabores; as atividades 

envolvendo plantas medicinais e mandioca, realizadas na comunidade de Lagoa Grande, 

impactam sobre a Feira e sobre a própria dinâmica comunitária (muito além, portanto, do Grupo 

Sabores do Quilombo); o Projeto Comércio Ambulante em Feira de Santana tem uma interface 

com a Feira de Saberes e Sabores, assim como a aproximação com as comunidades rurais de 

Feira de Santana (possível em razão dos Projetos Cantinas Solidárias) é fundamental para a 

compreensão da dinâmica campo-cidade que alimenta o comércio informal das ruas do centro 

urbano (onde muitos/as ambulantes e camelôs/as também vendem sua produção doméstica – 

frutas, verduras, derivados da mandioca, plantas medicinais). 

Estas correlações tornam-se possíveis tão somente sob a perspectiva da pesquisa 

participante. Nas reuniões semanais da equipe as diferentes perspectivas se encontram e 

dialogam. O acervo de dados, informações e impressões produzidas nas atividades dos 

diferentes planos (entrevistas, questionários, rodas de conversa, atividades formativas, 

documentos) é coletivizado e escrutinado por olhares provenientes de diferentes áreas do 

conhecimento, enriquecendo-se a leitura da realidade em toda a sua complexidade.  

Apesar dos avanços, no entanto, a interdisciplinaridade continua, por certo, a ser um 

desafio. A simples reunião física de professores/as e estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento não significa que estamos conseguindo, de fato, atuar de forma interdisciplinar. 

O paradigma científico da modernidade, com suas raízes no racionalismo cartesiano, é marcado 

pela disciplinaridade. Toda nossa formação é construída a partir dessa tradição. O 

conhecimento é produzido sobre cânones epistemológicos rígidos, que têm entre suas funções 

a de distinguir aquele saber de outros saberes, sob uma racionalidade particular e esquemática, 

que valoriza a forma, a medida, a compartimentação do conhecimento, de modo a atingir a 

maior especificidade, profundidade e particularidade possíveis107.  

À época das discussões que antecederam a elaboração da Carta de Princípios da IEPS 

tenho registros de uma longa reunião, realizada em 12.08.2010, que resultaram na seguinte 

oração: “constitui-se em um programa interdisciplinar de caráter permanente”. O debate girou 

em torno da opção entre interdisciplinar e transdisciplinar108. Decidimos que, diante dos 

                                                           

107 Edgar Morin sintetiza este modo de apreender a realidade por meio dos princípios da ordem, da separação, da 

redução e da razão centrada na lógica formal, caracterizado como um processo indutivo-dedutivo-identitário 

(2000, p. 48-61; 95-103). 

108 O tema da interdisciplinaridade integra o panorama de crítica do modelo científico tradicional. A genealogia 

do termo aponta um momento seminal, o I Seminário Internacional sobre Pluri e Interdisciplinaridade, realizado 

na Universidade de Nice, em setembro de 1970, quando, pela primeira vez, alinharam-se os termos 
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diferentes graus de utopia que estavam representados pelas duas palavras, 

“transdisciplinaridade” era muito pretensioso para nossas limitações. Mas apostamos na 

interdisciplinaridade, conscientes de que a inclusão da palavra representava não uma realidade 

já alcançada, mas uma proposta a ser construída.  

Neste sentido, e também porque desenvolvida perante um Programa de Pós-graduação 

interdisciplinar, esta pesquisa propõe-se a exercitar a interdisciplinaridade, mesmo que 

reconhecendo a permanência dos limites disciplinares – tendo em conta seus métodos, 

conteúdos e linguagens singulares – , mas que podem ser combinados na prática da produção 

do conhecimento, não simplesmente no sentido de “aplicação” concomitante, mas no de 

retroalimentação, de reciprocidade, de modo que os referidos limites sejam móveis, tênues, 

apenas operativos. Penso, assim, que os diferentes métodos e posturas epistemológicas próprios 

a cada disciplina devem ser considerados e valorizados, na medida que contribuam para 

enriquecer os olhares possíveis sobre a realidade investigada. Podem igualmente ser 

menosprezados, quando criam obstáculos à criatividade, à capacidade de dialogar com o 

conhecimento não científico, à amplitude da observação da realidade e quando se impõem por 

mero dogma, desrespeitando o “mundo dos seres humanos”, ao qual devem servir.  

Parece importante destacar o quão desafiador tem sido, em especial, pensar em 

interdisciplinaridade no âmbito do Direito. Pois o Direito, este que conhecemos enquanto 

produto do Estado, é fruto, em si, de um processo autonomizador: foi ao tornar-se uma esfera 

diferente dos outros âmbitos de sociabilidade (economia, política, moral...) que o Direito dito 

moderno tornou-se o que hoje ganha este nome. Assim, fazer “ciência do Direito” tornou-se 

sinônimo de enquadrar os fenômenos sociais em um esquema lógico muito específico, que parte 

de um sistema abstrato de regras e corresponde a “interpretar” estas regras-normas “jurídicas” 

de acordo com princípios e regras que se voltam para dentro deste mesmo sistema (é o que se 

denomina de dogmática jurídica): que leis tratam do assunto? Como essas leis se ajustam no 

todo de um ordenamento jurídico específico (que é encimado por uma “lei das leis”, isto é, a 

constituição)? Como os tribunais interpretam estas leis? No máximo, quando se assume uma 

perspectiva mais pragmática, estas leis são “eficazes” (leia-se: elas são cumpridas? Elas têm se 

                                                           
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, “a representar um novo horizonte de 

possibilidades para o tratamento diferenciado de problemas complexos e de busca de superação dos limites do 

conhecimento centrado, de maneira exclusiva, no paradigma unidisciplinar”  (ALVARENGA et al., 2010, p. 32). 

Entre as diversas contribuições do evento, salienta-se a de Jean Piaget (1973), que escalona, nesta ordem, 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como graus crescentes de interação disciplinar 

para a compreensão da realidade, indo da colaboração mútua de disciplinas ainda diferentes (multidisciplinaridade) 

à dissolução prática das barreiras disciplinares, integradas sob um único sistema total (transdisciplinaridade), cuja 

exequibilidade ainda é utópica. 
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mostrado capazes de “evitar” ou “pacificar” conflitos humanos?). Ou ainda: que ordenamentos 

melhor conseguem esta desejada eficácia (partindo-se, assim, para uma análise comparativa de 

regras produzidas por Estados diferentes)? É isso que, de regra, se espera de uma pesquisa 

“jurídica”.  

Ao pensar em des-disciplinar o Direito – ou indiscipliná-lo? – corre-se sempre o risco, 

aos olhos do mainstream, da expulsão: o que se estaria a fazer não pode ser chamado de “ciência 

do Direito”. Sociologia do Direito, “no máximo”, para os menos ortodoxos.  Por isso tudo, 

enfim, quebrar as barreiras da disciplinaridade no Direito é libertá-lo da grade teórica que insiste 

em descrevê-lo como algo que paira acima da vida – o que implica, como propôs Bernard 

Edelman, situar-se no “terreno da luta teórica”: 

É o próprio terreno que me é imposto por aquilo de que eu falo mesmo que 

aquilo de que falo (o direito), deva ignorar que esse é o seu terreno. Quero 

dizer que esse é justamente aquele terreno que o direito circunscreve e que as 

fronteiras que ele se esforça por traçar são as ‘verdadeiras’ fronteiras da sua 

ideologia (EDELMAN, 1976, p. 16). 

Des-disciplinar o Direito é, talvez, ainda, flertar com a possibilidade de um outro 

Direito. 

Esta pesquisa é, por fim, também o resultado do desafio da pesquisa coletiva, um 

aprendizado árduo, pleno de obstáculos109, mas muito prazeroso e rico, que tem nos 

acompanhando ao longo do tempo. Não apenas do ponto de vista da multiplicação dos recursos 

empíricos (já que todo um acervo de entrevistas, diários de campo, registros de atividades, 

produzidos coletiva ou individualmente, refletindo diferentes pontos de vista pessoais e 

disciplinares, estão a disposição de todos/as), a pesquisa coletiva proporciona um espaço de 

discussão compartilhado onde se confrontam impressões e interpretações, multilateralizam-se 

perspectivas individuais, produzem-se os insights de que são feitas as “descobertas”. Estes 

espaços foram muito importantes para meu trajeto pessoal enquanto pesquisadora e para esta 

Tese em especial e são um aspecto da metodologia da pesquisa participante ao qual nem sempre 

                                                           

109 As regras limitativas do número de autores/as nos trabalhos científicos (em eventos acadêmicos e publicações) 

são um bom exemplo deles. Temos lutado na Incubadora por relativizá-las, em prol do reconhecimento da pesquisa 

coletiva. Nos I e II Congressos Internacionais de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local que 

organizamos (2016 e 2018), esta era a tônica do edital de chamada de trabalhos: 

“É sabido que os organismos de avaliação costumam ter entre seus critérios de categorização dos veículos 

científicos a limitação do número de coautores (é usual o limite de cinco coautores), o que poderia impactar sobre 

a futura classificação dos Anais do evento. De todo modo, ao mesmo tempo, e sobretudo, acreditamos no trabalho 

coletivo, e entendemos que a limitação não deixa de ser contraditória com este princípio.  

Compreendemos, ainda, que a limitação do número de coautores provavelmente intenta barrar possíveis fraudes 

(motivadas pela inescapável corrida em torno do “Lattes”...), mas acabamos, por enquanto, preferindo correr o 

risco e acreditar no bom senso e ética dos participantes. [...]. Enfim, não estabelecemos limites de coautores por 

trabalho (IEPS-UEFS, 2016). 
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se concede a importância fundamental que entendo ter: o afeto dos encontros e da partilha é um 

dos “temperos” principais da produção de uma outra ciência110. 

 

1.2.2 Algumas sínteses, muitas perguntas  

 

Por certo, como um caminho a ser construído, a partir de bases que desafiam o 

paradigma ainda dominante, a pesquisa participante enfrenta muitas dificuldades e exige uma 

atitude especialmente crítica e cautelosa em sua execução. Na IEPS-UEFS a convivência 

respeitosa e produtiva entre saber popular e saber científico continua a ser “o” desafio diário da 

equipe de pesquisadores e de trabalhadores/as, em construção coletiva e artesanal, situação a 

situação, driblando-se preconceitos, relações de poder, diferenças de classe, dificuldades de 

comunicação. 

A pesquisa participante enfrenta, em verdade, todo um contexto de tensionamento 

constante, como tudo que se dispõe a construir horizontes de mudança. A estrutura burocrática 

e disciplinar da Universidade impõe definir, por exemplo, o limite entre pesquisa e extensão, 

algo que é desafiado constantemente por este modo de pesquisar. O tempo dos projetos e dos 

processos acadêmicos é incompatível com o tempo dos sujeitos que compartilham a pesquisa, 

dos processos reais de luta e de formação, geralmente lentos e cheios de retrocessos. O processo 

exige recursos financeiros e tempo da equipe, sempre premida pelo produtivismo acadêmico e 

precarização das condições de trabalho docentes. Mesmo o “produto” da pesquisa participante 

muitas vezes é incompatível com os métodos de divulgação e avaliação científicas: a tensão 

entre a linguagem e os formatos acadêmicos e o sentido da pesquisa realizada nos coloca sempre 

em contradição (os/as trabalhadores/as podem, de fato, ter acesso ao conhecimento que 

produzimos? Faria para eles/as sentido o texto pelo qual exponho agora esta pesquisa?). 

Questões como “neutralidade científica” e “rigor metodológico” ainda vêm à baila com muita 

constância e em termos muito rígidos – pelo que o cuidado com a transparência, a explicitação 

                                                           

110 Ideia que remeto aos espaços de discussão acadêmica em geral: eventos científicos, as aulas do Doutorado, as 

reuniões de orientação, as trocas com os/as pesquisadores/as do OBFF (um outro sujeito coletivo de pesquisa que 

tenho a sorte de compor) e com os/as amigos/as queridos/as que fiz no PPGSD-UFF (muitas epifanias nasceram 

dos longos cafés da manhã na Comuna Nordestina, apelido do meu lar em Niterói, onde dividi o espaço, comida, 

música, risadas e muita teoria com os/as companheiros de percurso no Doutorado). Muitas das ideias chaves que 

desenvolvi nesta Tese nasceram do desafio de apresentar a pesquisa em andamento em “grupos de trabalho” nos 

mais diversos eventos científicos de que participei ao longo dos últimos quatro anos, das perguntas que me foram 

feitas, das apresentações dos/as colegas, das histórias que ouvi e contei. 

Refletir sobre isso permite, em última instância, pôr em xeque a própria noção de autoria, quando a percepção do 

processo coletivo de produção do conhecimento entra em confronto com a “propriedade” das ideias na ciência 

sob a lógica do valor e da mercadoria. 
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das premissas, a sustentação teórica mostram-se necessários com muito mais cautela e apuro 

do que em outros contextos.  

No caso do Projeto Cantinas Solidárias, em particular, nos defrontamos com uma 

questão específica, que parece revelar de maneira especial os riscos que resultam do encontro 

entre a Universidade, e seu saber, e outros tipos de saberes – especialmente os produzidos pelas 

classes populares. Os grupos são selecionados e passam a dispor de um espaço gratuito para 

comercialização de seus produtos. Cria-se, assim, uma situação singularmente vantajosa para 

os/as trabalhadores/as, especialmente considerando a existência de um público consumidor que 

tem garantido uma fonte certa de ganhos. O risco de que a prática assuma um tom 

assistencialista111 é, portanto, muito grande. E, da mesma forma, de que, por isso, as 

trabalhadoras e trabalhadores adiram sem reflexão às “verdades” e opiniões da Incubadora (ou 

simulem a qualquer custo esta adesão), estimulem o seu dirigismo, silenciando suas 

discordâncias para evitar a perda da oportunidade vantajosa de trabalho. 

Produz-se um contexto artificial, que não será encontrado pelas trabalhadoras e 

trabalhadores fora do espaço da Universidade. Por tal motivo, os projetos preveem uma duração 

determinada da permanência nas cantinas da UEFS, a despeito da permanência de nossa atuação 

com os grupos após este período. De todo modo, esta providência não parece suficiente para 

anular o problema. Como superar este aspecto, e, apesar dele, contribuir para fortalecer a 

autonomia do grupo?  

Entendo que esta questão, embora ganhe relevo diante dessa peculiaridade do Projeto, 

permanece central nas metodologias participativas de um modo geral. Nelas está sempre 

presente a possibilidade do estabelecimento de novas relações de poder, em que é grande o risco 

de a Universidade assumir o papel de mais um dominador. E de se embevecer com esta 

condição. De nos trairmos  com o conforto de acreditar que, afinal, somos o lado que melhor 

tem condição de reconhecer o certo e o errado, os bons e os maus caminhos, de sermos críticos. 

E, assim, mesmo de forma inconsciente, alimentarmos a dependência das trabalhadoras e 

                                                           

111“O assistencialismo, ao contrário, é uma forma de ação que rouba ao homem condições à consecução de uma 

das necessidades fundamentais de sua alma — a responsabilidade. “A satisfação desta necessidade, afirma Simo

ne Weil, referindo-se à responsabilidade, exige que o homem tenha de tomar a miúdo decisões em problemas, 

grandes ou pequenos, que afetam interesses alheios aos seus próprios, com os quais, porém, se sente comprometi

do. É exatamente por isso que a responsabilidade é um dado existencial. Daí não poder ser ela incorporada ao ho

mem intelectualmente, mas vivencialmente. No assistencialismo não há responsabilidade. Não há decisão. Só há 

gestos que revelam passividade e “domesticação” do homem. Gestos e atitudes. É esta falta de oportunidade para

 a decisão e para a responsabilidade participante do homem, característica do assistencialismo, que leva suas solu

ções a contradizer a vocação da pessoa em ser sujeito[...]” (FREIRE, 1967, p. 57) 
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trabalhadores em relação ao nosso conhecimento e recursos, de que se tornariam meros 

“clientes”. 

Gosto, neste particular, da advertência que faz John Holloway ao “sujeito crítico-

revolucionário” 

O conceito de fetichismo [...] é incompatível com uma crença no sujeito 

inocente. [...] A classe trabalhadora não se encontra fora do capital: ao 

contrário é o capital que a define (nos define) como classe trabalhadora. O 

trabalho se opõe ao capital, mas se trata de uma oposição interna. Só na 

medida em que o trabalho é algo mais do que trabalho alienado e o trabalhador 

é mais do que um vendedor de força de trabalho, a questão da revolução pode 

ser proposta. O conceito de fetichismo implica inevitavelmente que estamos 

autodivididos, que estamos divididos contra nós mesmos. [...] A luta entre 

fetichismo e o antifetichismo existe dentro de nós, coletiva e individualmente. 

Não pode haver, por consequência, uma vanguarda não fetichizada que 

conduza as massas fetichizadas. Em virtude do fato de vivermos em uma 

sociedade antagônica, todos estamos tanto fetichizados como em luta contra 

esse fetichismo. 

Estamos autodivididos, auto-alienados, somos esquizoides. [...] Em lugar de 

olhar o herói com verdadeira consciência de classe, um conceito de revolução 

deve partir das confusões e contradições que nos despedaçam a todos (2003, 

p. 214-215). 

Holloway parece tornar o fardo da empreitada da pesquisa participante menos pesado, 

porque me dispensa da responsabilidade de ser capaz de enxergar verdades. Divide entre todas 

e todos, por outro lado, o peso da alienação, contra o qual lutamos em conjunto. 

A prática de pesquisa desenvolvida por mim junto às companheiras e companheiros da 

Incubadora está sempre a se defrontar, enfim, com os limites entre o modo como desejamos 

fazer pesquisa e aquele a que estamos condicionados pelas lições que aprendemos, pelos 

exemplos que temos, pelas imposições a que temos de nos sujeitar, por nossa própria alienação 

e nossa carência de atenção e reconhecimento. A cada passo renovam-se muitas perguntas: 

- como se relacionam os pesquisadores com a realidade social pesquisada, na medida 

em que também dela fazem parte? Para quê, para quem e por quê se faz ciência? Como pensar 

a ciência produzida por sujeitos implicados com a mudança social? 

- como construir formas de diálogo horizontais com outras formas de conhecimento? 

Como suplantar a dicotomia ciência versus conhecimento não científico na busca de uma 

melhor compreensão da vida social e das soluções para os seus problemas?  

- quais são os modos, jeitos, caminhos para acercar-se das pessoas, de sua história, de 

suas relações, de seus saberes, de suas regras? Qual o procedimento para produzir ciência sem 

compactuar com o “mundo das coisas”, que escove a vida “a contrapelo” (Benjamin, 2005) em 

busca da humanidade perdida?  
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- como o Direito se situa neste contexto? Como pensar o Direito no contexto das lutas 

populares por outras formas de produzir e se relacionar? 

Não cheguei, por certo, nesta pesquisa, às respostas para estas questões, mesmo supondo 

que elas são sempre provisórias – toda a dita ciência crítica112 parece estar em busca delas, 

ofuscada pela proximidade dos acontecimentos, munida de uma caixa de ferramentas inservível 

para lidar com os desafios que a contemporaneidade nos apresenta, a construir, por tentativa e 

erro, a nova caixa que nos falta.  Mas compartilho aqui o modo como elas vêm se apresentando 

para nós na Incubadora, que caminhos temos escolhido, que consequências colhemos de nossas 

escolhas e que distâncias avançamos ou retrocedemos. 

 

 

  

                                                           

112 O significado que pode assumir a expressão “Teoria crítica” parece ter sua certidão de batismo no famoso texto 

de Horkheimer, de 1937, “Teoria Tradicional e Teoria Crítica” (1983), em que de alguma forma a vincula ao 

campo teórico do marxismo. Identifico-me com a leitura que Marcos Nobre (2003) faz desta tradição, que aponta 

a “orientação para emancipação da dominação”, como elemento central do filósofo da Escola de Frankfurt. No 

entanto, “a orientação para a emancipação que caracteriza a atividade do teórico crítico exige também que a teoria 

seja expressão de um comportamento crítico relativamente ao conhecimento produzido e à própria realidade social 

que esse conhecimento pretende apreender” (2003, p. 9) (grifo do autor). Outro aspecto que destaco, ainda, a partir 

da interpretação de Nobre (ibidem), é que “sendo efetivamente possível uma sociedade de mulheres e homens 

livres e iguais, a pretensão de uma mera ‘descrição’ das relações sociais vigentes por parte do teórico tradicional 

é duplamente parcial: porque exclui da ‘descrição’ as possibilidades melhores inscritas na realidade social e, 

porque, com isso, acaba encobrindo-as” (2003, p. 9). 
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2 A DIALÉTICA DA AFIRMAÇÃO/NEGAÇÃO DA VIDA E OS DESAFIOS DO 

RECONHECER E INVENTAR OUTROS JEITOS DE REPRODUZIR A EXISTÊNCIA 

 

 

Para interrogar sobre as razões, caminhos e consequências da personificação e da 

formalização jurídicas do trabalho associado parte-se de um contexto muito específico (uma 

Incubadora universitária de “economia popular e solidária”), que é parte, em si, de um pano de 

fundo político de ações e lutas condicionadas pela história recente do mundo do trabalho no 

Brasil e para além dele. 

Neste capítulo, tomo como fio condutor a história da própria Incubadora e, em especial, 

a formulação de sua “Carta de Princípios” (Anexo A), para apresentar e discutir algumas 

categorias chave que foram se impondo ao longo da minha convivência com os temas e 

problemas que esta pesquisa se propôs enfrentar: economia solidária, economia popular e 

solidária, autogestão, trabalho/produção associada, informalidade. 

O percurso desta investigação foi fundamental para aprofundar e transformar a minha 

forma de compreender este entorno teórico. O objetivo foi pesquisar uma parcela muito 

específica dessa realidade, que foi escolhida porque problemas reais me interpelaram através 

de suas personagens – trabalhadores/as urbanos/as e rurais da região de Feira de Santana 

envolvidos/as com as ações da Incubadora de “Iniciativas da Economia Popular e Solidária” da 

UEFS. Procurar entender como esses/as trabalhadores/as lidam com a questão do “formalizar” 

– como o Direito estatal funciona neste contexto, quais as consequências da aproximação entre 

essas pessoas e a linguagem, normas, práticas, representantes do Estado –, pressupõe entender 

porque e para que elas se organizam de forma associada, ou pelo menos porque apostam nesta 

possibilidade. Pressupõe o envolvimento da Incubadora neste movimento, uma aposta no que 

escolhemos chamar, dentro de uma variada gama de categorias em disputa, de “Economia 

Popular e Solidária”.  

As vivências, leituras e discussões proporcionadas pelo processo de pesquisa 

transformaram meu ponto de partida e não teria mais como apresentá-lo aqui na sua forma 

original. Embora a “Economia Popular e Solidária” continue sendo o pressuposto da minha 

curiosidade científica tanto quanto em 2010, os caminhos percorridos tornaram possível 

avançar na totalização do conhecimento sobre ela. 
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Tendo de um lado estratégias seculares de resistência e luta pela sobrevivência de 

pessoas marcadas por desigualdade, invisibilização e exploração e, de outro, formulações 

teóricas de acadêmicos/as e/ou gestores/as públicos/as, a complexidade do contexto pesquisado 

explica a grande divergência conceitual em torno do léxico usado para nominar e explicar o 

“mundo da Economia Solidária” (MOTTA, 2010)113 – do qual é personagem a própria 

Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO A “REINVENÇÃO” DA “ECONOMIA SOLIDÁRIA” 

 

Na segunda metade do século XX, a América Latina representou um importante campo 

de teste das primeiras experiências econômicas mais radicalmente neoliberais – como o “regime 

terrorista de Estado” (ANTUNES, 2011) do Chile de Pinochet, que serviu de laboratório aos 

economistas da Escola de Chicago114 –, vivenciando uma correspondente e precoce onda de 

espoliação e pobreza, que se espalhou pelo continente (citem-se nomes como os de Fernando 

Collor no Brasil, Carlos Salinas de Gortari no México, Carlos Menem na Argentina e Carlos 

Andres Pérez, na Venezuela). A crise do capital exige a abertura de novas fronteiras de 

acumulação, traduzida não só nos novos “cercamentos” sobre as riquezas naturais ainda 

preservadas da lógica capitalista de exploração (no que a América Latina é particularmente 

rica), mas igualmente sobre os corpos e subjetividades da classe trabalhadora. É o que Virgínia 

Fontes (2012) associa à expansão da base social do capital: uma inédita expansão da 

disponibilidade da força de trabalho ao capital, associada a expropriações primárias e 

secundárias, traduzidas no desmantelamento de direitos sociais e trabalhistas, dilapidação do 

patrimônio público pela privatização crescente e apropriação privada de bens comunais (terras, 

águas, subsolo, espaço, ar, conhecimento...). 

As violentas investidas neoliberais tiveram como resposta uma onda de levantes 

populares, reativos à agressiva onda de despojos múltiples115 e reveladores da potência política 

                                                           

113 Em sua tese sobre o “mundo da Economia Solidária”, Eugênia Motta se dá conta do especial desafio que 

representa definir algo que, ao mesmo tempo, “é considerada como uma forma concreta de prática econômica e 

também um projeto de transformação social e por isso uma causa” (2010, p. 7). 

114 No que Naomi Klein descreve como o “nascimento sangrento” da “doutrina de choque” da atual fase do 

capitalismo (2007). 

115 A categoria formulada por Mina Navarro (que pode ser traduzida como “expropriações múltiplas”), tenta 

abarcar as formas variadas que adota o capital em um mesmo processo para expropriar as diversas formas que 

assume o comum”, incluindo não só “a separação forçada e violenta das pessoas de seus meios de subsistência”, 

mas também “a reiteração da acumulação originária e a consubstancial separação das pessoas de sua capacidade 

de fazer, sob as regras naturalizadas do mercado”, assim como, “a expropriação do político”, isto é, da “da 

capacidade de autodeterminação social” (NAVARRO, 2002, p. 151) (“las formas variadas que adopta el capital 
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popular de movimentos de autonomia e reconhecimento (indígena, negro, quilombola, de 

mulheres, de luta pela terra)116. O caracazo venezuelano (em 1989), o levante Zapatista (em 

1994) e a Guerra da Água de Cochabamba (em 2000) são apenas os exemplos mais conhecidos 

de dezenas de levantes e mobilizações populares que tomaram o continente, contribuindo, de 

forma direta ou indireta, para a queda de diversos governantes sul-americanos (ZIBECHI; 

MACHADO, 2017)117. 

É nesse contexto, no influxo da potência das lutas populares para desvelar a crise ética 

e ambiental do mundo capitalista e a necessidade de descentramento do modelo moderno-

ocidental de progresso e desenvolvimento, que vão se formulando novas leituras do mundo das 

lutas e do trabalho populares pelas ciências sociais e humanas. 

Desse conjunto de perspectivas entendo fazer parte a que no Brasil e na América Latina 

foi predominantemente chamada de Economia Solidária (sem que chegue a haver uma síntese 

acabada ou unanimidade terminológica). Hudson Silva dos Santos, companheiro da IEPS-

UEFS, cataloga em sua dissertação ao menos 14 outras expressões participantes do mesmo 

universo semântico: “Economia Solidária, Economia Popular (e) Solidária, Empreendedorismo 

Social, Economia da Dádiva, Socialismo Autogestionário, Economia Criativa, Economia 

Plural, Autogestão, Economia do Trabalho, Terceiro Setor, Cooperativismo Popular, 

Socioeconomia (Solidária), Economia dos Setores Populares, Economia de Comunhão etc.” 

(2017, p. 28). 

Segundo Ethan Miller (2010), um dos registros mais antigos da expressão “Economia 

Solidária” data já de 1937, “quando Felipe Alaiz advogou a construção de uma economia 

solidária entre coletivos de trabalho em áreas urbanas e rurais durante a Guerra Civil Espanhola, 

em uma publicação da Confederación Nacional del Trabajo-CNT e da Federação Anarquista 

Ibérica-FAI (1937). Já o uso contemporâneo do termo parece ter emergido simultaneamente 

                                                           
en um mismo proceso para expropiar las diversas formas que adquiere lo común” [...] “la separación forzada y 

violenta de las personas de sus medios de subsistencia” [...] “la reiteración de la acumulación originaria y la 

consustancial separación de las personas de du capacidad de hacer bajo las reglas naturalizadas del mercado” 

[…] a “el despojo de lo político” […] “capacidad de autoderminación social”). 

116 Um panorama alargado desses movimentos é proporcionado pelos três volumes de “Movimiento indígena em 

América Latina”, organizados por Raquel Gutiérrez e Fabiola Escárzaga, entre outros autores/as (2005) (2006) 

(2014). 

117 “[...] três presidentes derrotados no Equador (Abdalá Bucaram em 1997, Jamil Mahuad em 2000 e Lúcio 

Gutiérrez em 2005); dois na Argentina (Fernando de la Rúa e Adolfo Rodríguez Saá em 2001); um no Paraguai 

(Raul Cubas em 1999); um no Peru (Alberto Fujmori em 2000); um no Brasil (Fernando Collor de Mello em 1993) 

e um na Venezuela (Carlos Andrés Pérez em 1993)” (ZIBECHI; MACHADO, 2017, p. 12). 
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nos anos 1980 na França e na América do Sul – especialmente na Colômbia118 e no Chile, neste 

último com os trabalhos de Luis Razeto, que se referia a um “setor” transversal da economia 

que tem em comum uma “racionalidade econômica” de cooperação e solidariedade (1984). 

A partir da Europa (especialmente da França119), o conceito estabelece relação – mas 

não se confunde – com o conceito de “economia social”, que remonta ao século XIX e nomeia 

uma difusa tradição composta de elementos como a solidariedade tradicional das corporações 

de ofício, experiências comunais do meio rural e confrarias religiosas, que se contrapunha como 

alternativa ao capitalismo industrial e ao trabalho assalariado que já ali mostrava seus efeitos 

perversos. André Gueslin (1998), em uma detalhado apanhado histórico da categoria na França, 

relaciona-a em especial à tradição do cooperativismo e do socialismo associacionista, que 

agrega, entre outras, as contribuições de Saint-Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858),  

Charles Fourier (1772-1837), do mutualismo proudhoniano (1809-1865) e do Cristianismo 

Social (é de 1830 o Nouveau Traité d’économie sociale de Charles Dunoyer e em, 1854, Le 

Play funda a Société des Pratiques international e des études d’économie sociale). Associações 

de produtores individuais, cooperativas de produção, de crédito e de consumo, sociedades de 

socorro mútuo foram formas pensadas e experimentadas por trabalhadores e intelectuais tanto 

para amenizar a pobreza e exploração crescente dos trabalhadores –  que, subsumidos ao capital, 

perdiam a possibilidade de reprodução de sua existência por outras formas que não 

assalariamento – quanto para, já aí, imaginar formas de suplantar o modo de produção que se 

consolidava (GUESLIN, 1998).  

                                                           

118 Yvon Poirier faz menção ao Manuel de Proyectos para uma economía solidaria, de 1981, de Jorge Schoster, 

“aparentemente associado ao movimento cooperativo em Colômbia e funcionário de uma agência governamental 

à época” (2014, tradução nossa). 

119 Sendo evidente a circulação das ideias entre França e a Economia Solidária no Brasil, sobretudo a partir de 

diálogos de cientistas sociais brasileiros (a exemplo de Antonio David Cattani, Luiz Inácio Gaiger, Genauto França 

Filho) com o sociólogo e economista Jean-Louis Laville. A menção a Laville, por sua vez, ligado ao Karl Polanyi 

Institute e ao M.A.U.S.S.- Mouvement Anti-utilitariste dans le Sciences Sociaes, enseja pontuar também a 

influência sobre a produção teórica em torno da Economia Solidária da antropologia econômica substantivista de 

Polanyi e da economia da dádiva do sociólogo francês Marcel Mauss, ele próprio à sua época envolvido 

politicamente com a luta pelo cooperativismo “rouges” (vermelho, em oposição ao “jaune”, amarelo), no que 

considerava um “socialisme pratique” (socialismo prático) (1997) . 

É revelador, neste ponto, o que relata o professor Paul Singer, na entrevista concedida a Isabel Loureiro: 

“Ao entrar nessa que é minha principal atividade intelectual e política nos últimos doze anos – foi em 1996, vai 

fazer doze anos agora em julho – aparece Karl Polanyi. Eu sabia que ele existia, sabia do livro dele, mas ficou 

naquela lista das coisas que não deu tempo para ler. Acontece que Polanyi é o grande inspirador da economia 

solidária, vamos dizer, não-marxista; os seus principais ressuscitadores são franceses, Jean-Louis Laville e Alain 

Caillé, da revista MAUSS. Enfim, essa escola se baseia muito em Polanyi e foi por causa dela que eu passei a lê-

lo também. Ele é muito interessante. É uma visão diferente de Marx, evidentemente, mas muito crítica do 

capitalismo liberal, do capitalismo que ressurge com enorme força agora, no neoliberalismo. Polanyi torna-se 

inclusive atualíssimo hoje em dia em função do que aconteceu a partir dos anos 1980” (2009, p. 22). 
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Vale pontuar que a leitura das lutas dos trabalhadores europeus no século XIX é marcada 

pelas divergências que dividiram socialistas científicos e utópicos, reformistas e 

revolucionários, anarquistas e comunistas120, assim como produziram debates em torno do 

papel que o cooperativismo poderia assumir nas lutas contra o capitalismo121. Elas fazem parte 

do complexo percurso da formação da classe trabalhadora, que, no rastro de E. P. Thompson, 

não pode ser lido com maniqueísmos, mas atentando para a complexidade que caracteriza a 

produção histórica das ideias. Retomando a história de Roberto Owen, Thompson acentua 

como, ao mesmo tempo em que as propostas owenistas deixam entrever características como 

paternalismo, um sentido de “adestramento” utilitarista dos operários, correspondente a um 

planejamento da sociedade ao estilo de um “gigantesco panóptico industrial”, também é certo 

que serviram de amparo a diferentes lutas de contestação ao capital, que aconteciam a despeito 

e para além do owenismo: 

Muito longe de ter uma perspectiva retrógrada, o owenismo foi a primeira das 

grandes doutrinas sociais a prender a imaginação das massas naquele período, 

que começava com a aceitação dos poderes produtivos ampliados da energia 

a vapor e da fábrica. O que estava em questão não era tanto a máquina, e sim 

a motivação do lucro; não as dimensões da empresa industrial, mas o controle 

do capital social por detrás. Os pequenos mestres-de-obras e operários de 

                                                           

120 Marcello Musto, recuperando a história da Internacional, identifica na sua formação inicial, entre 1864 e 1866, 

uma pluralidade de organizações operárias. Seu núcleo central seria o sindicalismo inglês – “seus dirigentes, quase 

todos reformistas, interessavam-se sobretudo por questões de caráter econômico”, como a melhoria das condições 

dos trabalhadores, “sem, contudo, colocar o capitalismo em discussão” (2014, p. 21). Outra frente significativa, os 

mutualistas, de origem francófona (França, Bélgica, Suíça francesa), girava em torno da influência de Proudhon 

(que faleceria já em 1865, deixando seguidores como Tolain e Ernest Édouard Fribourg) e se opunha ao 

envolvimento político dos trabalhadores, defendendo o cooperativismo sob uma base federalista, com ênfase no 

acesso igualitário ao crédito. Um terceiro grupo eram os comunistas, com Marx na dianteira – “anticapitalistas, 

[...] se opunham ao sistema de produção existente, reivindicando a necessidade da ação política para a sua 

derrubada” (2014, p. 22). Além destes grupos mais claramente definidos, ainda outros integrantes isolados tornar 

“ainda mais complexo o equilíbrio de forças”, a exemplos de “vários grupos de trabalhadores franceses, belgas, e 

suíços, que aderiram à Internacional trazendo consigo as teorias mais diversas e confusas, entre as quais algumas 

inspiradas no utopismo” (2014, p. 22). Ao longo dos anos, as divisões vivenciaram muitos embates e também 

presenciaram o talento político de Marx, de quem foi, segundo Musto, “a tarefa política de fazer conviver todos 

esses ânimos na mesma organização e, além disso, com um programa tão distante dos princípios de cada um deles” 

(2014, p. 23). É a este talento que Musto também atribui em parte a derrota dos mutualistas (2014, pp. 38-43) e do 

anarquismo autonomista de Bakunin no seio da Internacional. 

Musto esclarece que “embora Bakunin tivesse em comum com Proudhon uma oposição intransigente a qualquer 

forma de autoridade política, especialmente na forma direta do Estado”, os mutualistas “exercitavam seu 

abstencionismo de modo passivo, renunciando de fato a toda atividade política”, enquanto os autonomistas “eram 

defensores de uma certa política, de revolução social, da destruição da política burguesa e do Estado” (2014, p. 

72). Ao Estado proletário da fase de transição para o comunismo, defendido por Marx, Bakunin contrapunha a 

abolição imediata de toda a figura estatal (adiantando-se em prever, aliás, a sombra do burocratismo e autoritarismo 

que se concretizariam mais tarde nas chamadas experiências do socialismo real). 

121 Remeto, neste ponto, por exemplo, às divergências de Rosa de Luxemburgo às estratégias do Partido Social-

Democrata alemão, em sua resposta a Eduard Bernstein, eternizadas em seu Reforma ou Revolução? (2015); ou 

às discussões travadas no âmbito da Associação Internacional dos Trabalhadores, cuja mensagem inaugural, escrita 

por Marx, dialeticamente louva o cooperativismo como “vitória [...] da economia política do trabalho sobre a 

economia política da propriedade”, mas coloca em questão o seu papel transformador sem a correlata luta política 

(2014, p. 97-98).  
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construção, que se indignavam com o repasse do controle e da maior parcela 

dos lucros para os construtores e empreiteiros, não julgava que a solução fosse 

uma multidão de pequenos empresários. Antes queriam que a cooperação das 

especialidades na construção civil se refletisse num controle social 

cooperativo (2002, p. 408). 

A história das divergências entre “socialistas utópicos” e “científicos” pode ser ilustrada 

em especial pela conflituosa relação entre Marx e Pierre-Joseph Proudhon. Após um período 

de aproximação inicial e de influência mútua122, o desentendimento entre eles inicia-se com a 

recusa de Proudhon ao convite de Marx para integrar uma rede de correspondência comunista 

(a carta é de 17 de maio de 1846) (MARX, 2008, p. 43-44). A este episódio segue-se a 

publicação, em outubro de 1846, do Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da 

Miséria, de Proudhon, e a ácida resposta de Marx, em julho de 1847, com sua Miséria da 

Filosofia – cuja inversão do título já antecipa a dura e irônica crítica. Em 1848, Marx e Engels, 

em seu Manifesto Comunista, ensaiam a conhecida divisão entre socialistas “utópicos” e 

“científicos”123, que também reflete a acirrada batalha política no seio do próprio movimento 

operário e nas lutas anticapitalistas. Ancorando o Comunismo à centralidade do projeto 

revolucionário “contra a ordem social e política existentes”, contrapõem-no ao “socialismo e 

comunismo crítico-utópicos” (como denominam “os sistemas socialistas e comunistas 

propriamente ditos, os de Saint-Simon, Fourier, Owen etc.”, que “aparecem no primeiro período 

da luta entre o proletariado e a burguesia” [2007a, p. 66]), ao “socialismo reacionário” (em que 

reúnem os socialismos feudal, pequeno-burguês e a “ciência alemã do socialismo”) e, 

finalmente, ao “socialismo conservador ou burguês”, do que escolhem como exemplo a 

Filosofia da Miséria de Proudhon, ao lado do que: 

[...] enfileiram-se os economistas, os filantropos, os humanitários, os que se 

ocupam em melhorar a sorte da classe operária, os organizadores de 

beneficências, os protetores dos animais, os fundadores das sociedades anti-

alcoólicas, enfim os reformadores de gabinete de toda categoria. Esse 

socialismo burguês chegou a ser elaborado em sistemas completos (MARX; 

ENGELS, 2007a, p. 65). 

                                                           

122 Do que são mais do que um mero indício as elogiosas palavras de Marx na Sagrada Família (de 1945, escrito 

com Engels), onde se diz ser a obra de Proudhon “um manifesto científico do proletariado francês” (2011, p. 55): 

“Proudhon, de sua parte, submete a base da economia política, a propriedade privada, a uma análise crítica e, seja 

dito, à primeira análise decisiva de verdade, implacável e ao mesmo tempo científica. Esse é, aliás, o grande 

progresso científico feito por Proudhon, um processo que revolucionou a economia política e tornou possível uma 

verdade ciências da economia política. O escrito de Proudhon “Qu’est-ce que la proprieté” tem o mesmo 

significado para a economia política moderna que o escrito de Sieyès “Qu’est-ce que le tiers État?” tem para a 

política moderna” (MARX; ENGELS, 2011, pp. 43-44).  

123 Que receberia sua versão acabada com Engels, no seu Anti-Dühring de 1878, e, de forma ainda mais específica, 

em “Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico”, de 1880 (edição especial de três capítulos do Anti-Dühring, 

organizados por Paul Lafargue para uma edição em francês, com grande sucesso editorial) (HARVEY, 2013). 
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A ideia que marca a Miséria da filosofia (MARX, 2008), assim como a crítica à proposta 

do proudhoniano Alfred Darimon a respeito do sistema bancário, presente no “Capítulo do 

Dinheiro” do Grundrisse (2011a), é a da disputa do caminho para a luta contra um inimigo 

comum, o capitalismo. Aos olhos de Marx, faltaria a Proudhon a compreensão da historicidade 

das categorias econômicas que constituem o cerne do capitalismo (como a mercadoria e o valor 

de troca), compreensão que revelaria a impossibilidade de um projeto que as mantivesse 

operantes, ainda que parcialmente124. Para Marx, um projeto de fato radical de transformação 

da sociedade capitalista dependia necessariamente de uma revolução política – ideia com que, 

aliás, arremata o seu Miséria da Filosofia: 

É apenas em uma ordem de coisas em que não haverá mais classes e 

antagonismo de classes que as revoluções sociais deixarão de ser revoluções 

políticas. Até lá na véspera de cada remanejamento geral da sociedade, a 

última palavra da ciência social será sempre: ‘O combate ou a morte: a luta 

sanguinária ou nada. É assim que a questão está invencivelmente posta’ 

(MARX, 2008, p. 192)125. 

Se a dura divergência ficou marcada na história, e foi seguida pela disputa entre 

Anarquistas e Marxistas no controle do movimento operário ao longo das décadas seguintes, 

miradas mais distanciadas têm permitido perceber também as aproximações e influências 

mútuas entre Marx e Proudhon: 

Pode-se dizer [...] que a Comuna havia espontaneamente reencontrado os 

princípios do proudhonismo: comunalismo, federalismo, autogestão, a tal 

ponto que Marx, aprovando em A Guerra Civil na França (1871) essa 

organização e percebendo o que tinha ela de necessário aos olhos do 

movimento operário, estava de fato de acordo com Proudhon. Isso comprova 

a ambiguidade que reinava nas relações entre o pensamento de Marx, até 

mesmo entre o marxismo e o anarquismo. Bebendo de uma fonte comum, a 

crítica do capitalismo e a denúncia da exploração do homem pelo homem, 

pode-se bem afirmar, igualmente com Malatesta, que ‘toda literatura 

anarquista do século XIX está impregnada de marxismo’, e mostrar a parte 

essencial desempenhada por Proudhon no pensamento de Marx (KESSLER, 

2008,  p. 26)126. 

                                                           

124 Marx, assim, “procura mostrar que, sob a aparência de uma proposta socialista, o que existe de fato é uma teoria 

positiva das relações sociais postas pelo capital. Em lugar de transformação radical da realidade, nas obras de 

inspiração proudhoniana o que se tem são propostas para reformar as estruturas existentes” (DUAYER, 2011, p. 

19). 

125 A frase final é do escritor George Sand, retirada do romance Jean Ziska: episódio da guerra dos hussitas, de 

1843. 

126 No mesmo sentido, Pierre Dardot e Christian Laval, na obra que produzem conjuntamente em torno das 

potencialidades políticas do conceito da Comum para a construção de um “além do capitalismo” (2017, p. 11), 

atribuem a Proudhon o lugar de “um dos primeiros teóricos da instituição do comum”, afirmando que, “sua 

influência sobre o pensamento de Marx e sua marca no socialismo e no sindicalismo foram muito subestimadas. 

[...] Após a morte de Marx, a hegemonia do marxismo no movimento operário teve grande peso no 

desaparecimento de Proudhon da história socialista, a ponto de se deixar de reconhecer o papel que suas ideias 

tiveram na Comuna ou no sindicalismo revolucionário, ao menos até 1914” (2017, p. 393). 



111 

Para David Harvey, a economia política clássica, a filosofia (dos gregos à tradição 

crítico-filosófica alemã) e o socialismo utópico conformam as “três grandes estruturas 

conceituais convergentes n’O Capital” (2013, n. p.). Para o historiador inglês, “Marx estava 

bem familiarizado com essa tradição, ou mesmo imerso nela, especialmente em Paris, antes de 

ser expulso em 1844, e acredito que extraiu dela mais do que admitia” (2013, n. p.). É nas 

poucas vezes que, n’O Capital, Marx se volta para a construção futura de uma sociedade 

comunista (já que, a sua preocupação central na obra é a compreensão científica do 

capitalismo), que parece ficar mais evidente, para Harvey, a influência dos socialistas utópicos 

em seu pensamento.  

Por isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e a 

assombração que anuviam os produtos do trabalho na base da produção de 

mercadorias desaparecem imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras 

formas de produção” (151). Podemos até imaginar as relações sociais 

organizadas como “uma associação de homens livres”, isto é, um mundo 

socialista no qual “as relações sociais dos homens com seus trabalhos e seus 

produtos do trabalho permanecem [...] transparentemente simples, tanto na 

produção quanto na distribuição” (153). Ao falar da ideia de associação, Marx 

ecoa muito do pensamento socialista utópico francês dos anos 1830 e 1840 

(em particular Proudhon, embora Marx não reconheça isso). Sua esperança é 

que possamos ir além do fetichismo das mercadorias e tentar estabelecer, por 

meio de formas associativas, um modo de relação diferente. Se isso é viável 

ou não é uma questão fundamental que qualquer leitor de Marx tem 

de considerar; mas esse é um dos raros momentos n’O capital em que temos 

um vislumbre da visão de Marx de um futuro socialista (2013, n. p.). 127 

Estamos diante certamente, no entanto, de narrativas e lutas que são inscritas na história 

dos trabalhadores/as europeus. No rastro do processo colonizatório, elas são transportadas para 

nossas terras e aqui vão também se integrar à nossa rede de sentidos, prenhe de tensões com a 

peculiar constelação de formas de reprodução da existência e lutas da América Latina.  

Numa linha que entendo de maior continuidade com a tradição europeia, em que 

identifico influências do cooperativismo, do pensamento cristão da ala progressista da igreja 

católica, elementos do marxismo, mas também do proudhonismo autogestionário, estão nomes 

como os de Luis Razeto, no Chile, do argentino José Luis Coraggio e do economista Paul 

Singer, no Brasil. Estes são alguns exemplos de uma produção acadêmica que, desde no início 

dos anos 1990, pretendeu ressignificar os modos populares de reprodução ampliada da vida 

(CORAGGIO, 2000), para apostar em uma “economia da solidariedade”, “economia popular 

realmente existente”, que se produz  a partir dos “modos de desenvolver a economia que surgem 

do povo”, e que “não correspondem àqueles do homo economicus que as teorias neoclássicas 

                                                           

127 Os trechos entre aspas são extraídos pelo autor citado d’O Capital. 
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supõem, mas sim a outros que expressam uma cultura que se dispõe a encontrar na comunidade 

e no entorno social mais próximo os meios necessários para viver” (RAZETO, 1997, p. 96). No 

Brasil, a disseminação acadêmica e política da expressão “economia solidária” foi inaugurada 

por Paul Singer na década de 1990, que mais tarde ocupará também um lugar fundamental na 

concretização de políticas voltadas ao fomento do que chamava de “reinvenção” da economia 

solidária (SINGER, 2002)128. 

Uma outra linha de pensamento produz-se, ainda, em especial na América hispânica, 

em especial a partir da potência das lutas dos povos originários latino-americanos e seus modos 

peculiares de tramar a existência, desta feita centrando-se na ideia do Comum e das formas 

comunais, de regra numa perspectiva não estado-cêntrica. Refiro-me a nomes como Silvia 

Rivera Cusicanqui, Luis Tapia (Bolívia), Álvaro Garcia Linera, Raúl Zibechi (Uruguai), Gladys 

Tzul (Guatemala), John Holloway, Raquel Gutiérrez (México)129, em que podem ser 

identificadas marcas de leituras não ortodoxas do marxismo (na linha do marxismo aberto 

inglês ou o operaísmo italiano),  e, em especial, do papel das lutas desde abajo na construção 

                                                           

128 Para um panorama das influências teóricas de seu pensamento, remeto a entrevista por ele concedida a Isabel 

Loureiro (2009). Nascido na Áustria, de família judia que emigrou da Europa em fuga do nazismo, o economista 

e professor Paul Singer foi um intelectual importante na história do Partido do Trabalhadores, contribuindo nas 

suas formulações iniciais e mantendo-se no partido até o seu falecimento em 2018. É sem dúvida uma das 

personagens mais relevantes do que no Brasil tomou o nome de Economia Solidária, seja por sua produção teórica, 

seja por sua atuação na SENAES e no ativismo político em torno do socialismo: “é que na minha cabeça economia 

solidária e socialismo são sinônimos” (LOUREIRO, 2009, p. 23). Na entrevista citada ele reconhece, em especial, 

a grande influência de Rosa de Luxemburgo em seu pensamento (a entrevista, aliás, é parte da coletânea de 

entrevistas organizadas sobre Rosa Luxemburgo, na marca dos 90 anos da morte da filósofa e economista polonesa; 

Isabel Loureiro começa a entrevista pontuando que “Mário Pedrosa e você foram considerados os primeiros 

luxemburguistas brasileiros. Depois de vocês, veio Michael Löwy, são os três mais importantes” [2009, p. 13]). 

Destaco, em especial, uma passagem que explicita um dos pontos centrais da visão do professor Paul Singer sobre 

que o chamou de Economia Solidária:  

“Mas a segunda parte d’ A acumulação do capital [de Rosa Luxemburgo] é entusiasmante, porque aí ela [...] dá 

uma contribuição teórica, para mim, absolutamente decisiva – que é mostrar que nunca houve um modo de 

produção único no mundo. Sempre houve diferentes modos de produção que interagem. E é muito fácil você dizer: 

“Bom, mas esse aqui é o passado. Isso aqui são modos de produção pretéritos que ainda sobrevivem”. Não é 

verdade. Na realidade o campesinato, o artesanato – a pequena produção de mercadorias precede o capitalismo e 

convive com o capitalismo até hoje. Isto eu percebi graças à Rosa. Então todo o meu trabalho teórico a partir daí 

pressupõe múltiplos modos de produção. Isso tem a ver com a economia solidária, obviamente. Quer dizer, eu 

entendo a economia solidária como um modo de produção, entre outros, que existe dentro do capitalismo, já há 

duzentos anos, com maior ou menor força, mas que pode, diante das contradições que o capitalismo apresenta, ter 

um desenvolvimento” (2009, p. 18). 

129 Embora John Holloway seja irlandês, seu pensamento se dá a partir do México (onde vive e é professor da 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – BUAP), fortemente influenciado pela experiência zapatista. É 

também na BUAP que Raquel Gutiérrez integra, ao lado de Lucia Linsalata e Mina Navarro, o Entramados 

Comunitarios, seminário permanente do Programa de Pós-graduação em Sociologia daquela universidade. O 

trabalho mais conhecido de Raquel Gutiérrez é Los Ritmos del Pachakuti, fruto de sua participação ativa na 

chamada Guerra da Água de Cochabamba, marco das lutas comunitário-populares na América Latina. A filósofa 

mexicana viveu na Bolívia durante as duas últimas décadas do século XX, onde se envolveu (ao lado de nomes 

como Luiz Tapia, Rául Prada e Alvaro Garcia Linera) com as lutas das comunidades aymará e quéchua (atividades 

que a levaram à prisão, acusada de terrorismo) e fundou, em 1998, o grupo Comuna. 
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de um contra-y-más-allá-del-capital (HOLLOWAY, 2006). Destaco ainda o pensamento da 

argentina Verónica Gago, em sua releitura da pragmática vitalista do que denomina de 

economias barrocas (2018), assim como o balanço teórico que tem sido por ela coordenado a 

partir do grupo de trabalho Economías populares: mapeo teórico y práctico, no âmbito do 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO130. 

A antropóloga mexicana Laura Collín Harguindeguy (2014) sistematiza em quatro 

diferentes linhas de influência essas perspectivas alternativas.  A primeira delas é a econômica, 

caracterizando-se pela resistência aos projetos de incorporação ao desenvolvimento e o acento 

em formas econômicas tradicionais: práticas do campesinato, a centralidade na unidade 

doméstica (característica marcante da economia popular), o trabalho artesanal, modos de 

reprodução da vida que não têm a utilidade monetária como eixo central, explorando-se outras 

racionalidades e utilidades que vão em sentido diverso do que foi apropriado pelo pensamento 

econômico clássico (filhos, família, comida, festas, redes de solidariedade vicinal ou de 

amizade, o valor do território de origem). A segunda perspectiva relaciona-se ao que, segundo 

a Autora, Michel Lowy denomina “anticapitalismo católico”, no bojo do que se situam, por 

exemplo, a Teologia da Libertação e a convivencialidade de Ivan Illich (1978)131, com sua 

crítica à acumulação, à vida dominada pela máquina e pelo culto ao progresso. A terceira linha 

é o ecologismo, com sua crítica à centralidade do homem sobre a natureza e ao ilimitado 

crescimento econômico. Por fim, em quarto lugar, figura a linha de pensamento voltada para 

pensar e recuperar o Comum, representado nos espaços compartidos da vida comunitária. 

Esta extensa gama de autores e autoras têm em comum, não obstante suas muitas 

divergências teóricas e especificidades, além da coincidência no tempo e espaço latino-

americano, a compreensão do mundo do trabalho popular a partir também de sua potência (ou, 

de outra forma, não como mero lugar de falta). Com maior ou menor vigor, representam, a meu 

ver, passos no sentido contrário ao da colonialidade do poder. 

Entendo que a retroalimentação entre a explosão das lutas desde abajo na América 

Latina e a produção teórica que as tematiza estão entre os elementos a explicar o recuo, em 

certa medida, do avanço neoliberal, com a ascensão de governos progressistas em vários 

                                                           

130 Como produto deste esforço, menciono o rico Dossiê “Economía popular: entre la informalidade y la 

reproducción ampliada”, publicado na Revista Íconos (2018). 

131 O pensador austríaco manteve um intenso diálogo com Paulo Freire e teve passagens por Porto Rico e México, 

exercendo influência sobre pensadores latino-americanos, em especial no campo da Educação. 
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países132, onde se teve a oportunidade de ensaiar, pelos braços do Estado, experiências de 

institucionalização das ideias presentes na produção acadêmica a que nos referimos 

anteriormente – e do que fizeram parte, no que me interessa em especial, as políticas de 

economia solidária no Brasil. O fluxo desde abajo foi, de certa forma, capturado pelos governos 

à esquerda e que passaram a implementar, também de cima para baixo, políticas públicas de 

estímulo à produção associada, ao cooperativismo, à organização comunitária.  

No Brasil, acontece em 2002 a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurando-se um 

período certamente peculiar da história política brasileira, que teve o Partidos dos 

Trabalhadores à frente do governo federal por 13 anos. Por todo este período, o próprio Paul 

Singer dirigiu a Secretaria Nacional da Economia Solidária-SENAES, do Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

A tendência se repetiu em grande parte da América Latina. Os textos constitucionais do 

Equador, de 2008, e da Bolívia133, de 2009 passam a expressamente conter menções à 

“economia social cooperativa” e “comunitaria”134, “Buen Vivir”135 ou Sumak Kawsay e à 

                                                           

132 Em 1999, a Revolução Bolivariana de Hugo Chávez, na Venezuela; no Brasil, sobe ao poder o Partido dos 

Trabalhadores com Luiz Inácio Lula da Silva; na Argentina, também em 2003, Néstor Kirchner ascende com um 

discurso anti-neoliberal, após o conturbado período político e econômico que culminou com a renúncia de 

Fernando de la Rúa; na Bolívia, em 2005, Evo Morales é eleito na esteira de uma massiva mobilização popular, 

levando ao poder o Movimiento al Socialismo – MAS e à instauração de uma Assembleia Constituinte; no Uruguai, 

ainda em 2005, a eleição de Tabaré Vázquez rompe, pela primeira vez, a hegemonia dos Partidos Colorado e 

Nacional; em 2007, o Equador, com Rafael Correa, também instaurou uma Assembleia Constituinte, que resultou 

em um texto constitucional, promulgado em 2008, que incorpora noções como o Bem Viver (Sumak Kawsay); 

fecha o ciclo, em 2008, a eleição de Fernando Lugo no Paraguai, após seis décadas de domínio político do Partido 

Colorado. 

133 Onde o intelectual Álvaro García Linera ocupou a vice-presidência do país, de 2006 ao golpe de estado de 2019. 

134 Constitución Política del Estado Boliviano, de 7.02.2009: “Artículo 306 I. El modelo económico boliviano es 

plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. II. La 

economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social 

cooperativa. III. La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios 

de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, 

equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el 

vivir bien colectivo”. 

135 “‘Bem Viver’ e ‘Bom Viver’ são os termos mais difundidos no debate sobre o novo movimento da sociedade, 

especialmente da população indígena na América Latina, por uma existência social diferente daquela imposta pela 

colonialidade do poder. ‘Bem Viver’ é provavelmente a formulação mais antiga na resistência "indígena" contra a 

colonialidade do poder. Foi, notavelmente, cunhada no Vice-Reino do Peru, por ninguém menos do que Guaman 

Poma de Ayala, aproximadamente em 1615, em seu Nueva crónica y buen gobierno. Carolina Ortiz Fernández é 

a primeira a chamar a atenção para este fato histórico, em 2009: "Felipe Guaman Poma de Ayala, Clorinda Matto, 

Trinidad Henriquez e a teoria crítica. Seus legados à teoria social contemporânea "em YUYAYKUSUN (Lima, 

Peru: Universidade Ricardo Palma, n. 2 de dezembro). As diferenças podem não ser apenas linguísticas, mas sim 

conceituais. Será necessário demarcar as alternativas, tanto no espanhol latino-americano, como nas principais 

variantes do quíchua na América do Sul e no aimará. No quíchua do norte do Peru e no Equador, diz-se Allin 

Kghaway (Bem viver) ou Allin Kghawana (Bom modo de viver), e no quíchua do Sul e na Bolívia se costuma 

dizer ‘Sumac Kawsay’ e se traduz em espanhol como ‘Buen Vivir’ [Bem Viver]. Mas ‘Sumac’ significa bonito, 

lindo, belo, no norte do Peru e no Equador. Assim, por exemplo, ‘Imma Sumac’ (‘Que Bonita’) é o nome artístico 

de uma famosa cantora peruana. ‘Sumac Kawsay’ se traduziria como ‘Viver Bonito’” (QUIJANO, 2015, p. 361, 
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própria “economía social y solidaria136, com desdobramentos em suas políticas públicas. Na 

Bolívia, o intelectual Álvaro Garcia Linera ocupou a vice-presidência do país de 2006 até 2019. 

Henrique Novaes e Paulo Lima Filho (2006) mencionam a missão Vuelvan Caras, plano 

nacional da Venezuela voltado à produção cooperativa, “com um enfoque no desenvolvimento 

endógeno que parte das forças próprias, ‘desde dentro, por dentro’, sob as premissas da 

economia popular, centrada na equidade, solidariedade e cooperação” (tradução nossa)137. Na 

Argentina de Kirchner, o Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 

obra” também se centrava no apoio ao cooperativismo (2003)138. 

No caso específico do Brasil, os sintomas da efervescência popular latino-americana 

dos anos 1980, frente à grave crise econômica, foram sentidos de várias formas: a criação do 

Partido dos Trabalhadores-PT (1980) após um ciclo de grandes greves no ABC Paulista (1979-

1980), da Central Única dos Trabalhadores-CUT (1983), do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra-MST (1984) os estertores da ditadura militar, com o movimento Diretas Já 

(1983-1984) e a promulgação da Constituição de 1988, sob forte pressão dos movimentos 

sociais e avanços à esquerda. 

                                                           
nota 2, tradução nossa). (“’Bien Vivir’ y ‘Buen Vivir’, son los términos más difundidos en el debate del nuevo 

movimiento de la sociedad, sobre todo de la población indigenizada en América Latina, hacia una existencia 

social diferente de la que nos ha impuesto la colonialidad del poder. ‘Bien Vivir’ es, probablemente, la 

formulación más antigua en la resistencia “indígena” contra la colonialidad del poder. Fue, notablemente, 

acuñada en el Virreynato del Perú, por nada menos que Guamán Poma de Ayala, aproximadamente en 1615, en 

su Nueva crónica y buen gobierno. Carolina Ortiz Fernández es la primera en haber llamado la atención sobre 

ese histórico hecho, en 2009: "Felipe Guamán Poma de Ayala, Clorinda Matto, Trinidad Henríquez y la teoría 

crítica. Sus legados a la teoría social contemporánea" en YUYAYKUSUN (Lima, Perú: Universidad Ricardo 

Palma) N° 2 diciembre. Las diferencias pueden no ser lingüísticas solamente, sino, más bien, conceptuales. Será 

necesario deslindar las alternativas, tanto en el Español latinoamericano, como en las variantes principales del 

Quechua en América del Sur y en el Aymara. En el Quechua del Norte del Perú y en Ecuador, se dice Allin 

Kghaway (Bien Vivir) o Allin Kghawana (Buena Manera de Vivir), y en el Quechua del Sur y en Bolivia se suele 

decir “Sumac Kawsay” y se traduce en Español como “Buen Vivir”. Pero “Sumac” significa bonito, lindo, 

hermoso, en el Norte del Perú y en Ecuador. Así, por ejemplo, “Imma Sumac” (“Qué Hermosa”) es el nombre 

artístico de una famosa cantante peruana. “Sumac Kawsay” se traduciría como “Vivir Bonito”  

136 Constitución de la República del Ecuador, de 20 de Octubre del 2008: “Art. 275.- El régimen de desarrollo es 

el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. Art. 283.- El sistema económico es 

social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se 

integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que 

la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

137 “con un enfoque de desarrollo endógeno que parte de las fuerzas propias, ‘desde adentro, por dentro’, bajo 

las premisas de la economía popular, centrada en la equidad, la solidaridad y la cooperación” 

138 Para comparação e crítica dessas experiências na Argentina remetemos a Henrique T. Novaes e Paulo Lima 

Filho (2006) e Henrique T. Novaes, Milena Serafim e Renato Dagnino (2007). Sobre a experiência venezuelana, 

em específico, ver Dario Azzellini (2010). 
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A reação da elite econômica, em resposta à ascensão das lutas populares, veio por meio 

da forte ofensiva neoliberal marcada pelos mandatos de Fernando Collor de Mello (eleito em 

1989, no segundo turno, por uma pequena margem de vantagem em relação ao candidato do 

PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e substituído por seu vice, Itamar Franco, em 1992, em razão de 

seu impeachment) e de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2003) marcam a implementação 

no país do receituário do Consenso de Washington, com a liberalização de mercados, restrição 

de despesas sociais, ajuste fiscal, privatizações. O quadro, associado à estagnação do 

crescimento econômico e a reestruturação produtiva do capital, espelhando o modelo que se 

tornava regra no resto do mundo, desaguou na explosão do número de desempregados, que 

foram empurrados para a disputa com os trabalhadores do sempre avantajado “setor informal”, 

cada vez maior, mais precarizado, mais incerto. O desemprego e precarização crescente da 

classe trabalhadora representaram, igualmente, a perda de espaço e legitimidade da luta política 

sindical: 

O próprio padrão de atuação sindical conflitivo prevalecente nos anos 1980 se 

alteraria, em um contexto no qual a preservação do emprego se transformaria 

em tema relevante na agenda dos trabalhadores, principalmente em um 

cenário de desindexação salarial, fim da hiperinflação e recessão econômico. 

Nos anos 1980, as demandas por democracia e direitos se traduziram na 

valorização da autonomia coletiva, numa época em que a resistência do 

trabalhador significava a fuga da intervenção estatal. Nos anos 1990, o 

emprego e a renda traspassaram os temas da democracia e dos direitos e a 

pressão pela desregulamentação neoliberal sucedeu o autoritarismo (militar 

e/ou empresaria fordista) no pólo contrário dos interesses dos trabalhadores 

(SILVA, 2008, p. 353-354). 

É este o cenário em que se identifica o nascimento e expansão das propostas em torno 

do que viria a tomar o nome, no Brasil, de Economia Solidária. Segundo Noëlle Marie Paule 

Lechat (2002), a expressão foi usada pela primeira vez no Brasil por Paul Singer, em artigo 

publicado na Folha de São Paulo, em 11 de junho de 1996, cujo título era, sintomaticamente, 

“Economia solidária contra o desemprego”. Podem ser resgatados neste período vários 

elementos que compõem a expansão do discurso e das práticas em torno da construção de 

alternativas ao trabalho assalariado subordinado, protagonizados por diferentes segmentos: 

igreja, organizações sindicais, organizações da sociedade civil, a academia, movimentos 

sociais. No quadro abaixo, destaco, em sua sucessão temporal, alguns fatos que servem para 

pensar o movimento dialético desses elementos: 
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Quadro 3 – Fatos e ações relacionados ao estímulo à organização do trabalho associado popular: Brasil, 

1960 a 2006 

 

1961 Criação da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

(FASE)139 

1979 Criação do Centro de Ação Comunitária (CEDAC), 

1981 Criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase, 

1983 (a 

partir de) 

Projetos Comunitários Alternativos – PACs, financiados e acompanhados pela Cáritas (entidade 

ligada à Igreja Católica), com ênfase na organização de trabalho de forma associada de 

comunidades pobres, especialmente na zona rural140 

1986 Criação do Instituto PACS – Políticas Alternativas para o Cone Sul 

1987 1º Encontro Nacional do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras – FORPROEX 

1988 Criação da CAPINA – Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa 

1989 Queda do Muro de Berlim 

1989/1990 Criação do Sistema Cooperativista dos Assentados-SCA, pelo Movimentos dos Trabalhadores 

Sem Terra-MST 

1990 Início do mandato do Presidente Fernando Collor de Mello 

1992 Criação da Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil –CONCRAB (MST) 

1992 Impeachment de Fernando Collor de Mello e posse de Itamar Franco 

1993 Criação da “Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida” (mais conhecida como 

“Campanha contra a Fome”), sob a liderança do sociólogo Hebert de Souza, o Betinho. 

1993 “Projeto Articulado de Melhoria da Qualidade de Vida – Universidade Aberta”, da Fundação 

Osvaldo Cruz-FIOCRUZ, envolvendo atividades extensionistas nas favelas da região da Maré, 

no Rio de Janeiro, que resultaram na criação da COOTRAM – Cooperativa dos Trabalhadores 

Autônomos do Complexo de Manguinhos. 

1994 Criação da Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de autogestão e Participação 

Acionária (ANTEAG) 

1995 Criação Incubadora Tecnológica de Cooperativas da UFRJ – ITCP/UFRJ. 

1995 Início do primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

1996 Criação, pela CRUB-Conselho dos Reitores das Universidades Públicas Brasileiras, da Rede 

Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho – UNITRABALHO, 

1996 Publicação da primeira tese sobre Economia Solidária no Brasil141 

1997 Criação do PRONIC - Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares, com 

financiamento do FINEP - 

Financiadora de Estudos e Projetos, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia 

1998 Criação, pela Central Única dos Trabalhadores-CUT, do Grupo de Trabalho sobre Economia 

Solidária, para o fim de debater a implementação de um projeto conjunto com o Departamento 

                                                           

139 A FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – foi fundada em 1961. É uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua hoje em seis estados brasileiros e tem sua sede 

nacional no Rio de Janeiro. Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de organização e 

desenvolvimento local, comunitário e associativo. Ao longo da década de 60, a FASE lançou as bases de um 

trabalho ligado ao associativismo e ao cooperativismo, mas o golpe de 64 fez com que estes rumos tivessem de 

ser redefinidos (FASE, s/d). Destaco a sua atuação junto ao campesinato no nordeste brasileiro, e suas parcerias 

com o Movimento de Organização Comunitária-MOC, cuja história se entrelaça, por sua vez, como destaca 

Joevane Santos de Jesus (2016), com os fatos de que cuidarei no capítulo 4, envolvendo a Comunidade Quilombola 

da Lagoa Grande, em Feira de Santana (JESUS, 2016). 

140 Segundo André Ricardo de Souza, a Cáritas identifica quatro tipos diferentes de PACS: “produção de 

mercadorias; prestação de serviços; apoio a movimentos populares (reivindicação de segmentos específicos); e 

apoio à ação de sindicatos, sobretudo rurais” (2013, p. 99).  

141 Jonas de Oliveira Bertucci (2010), que faz em sua tese o levantamento da produção acadêmica sobre Economia 

Solidária entre 1998 e 2007, indica divergentemente o ano de 1998. A busca no Banco de Teses de Dissertações 

da CAPES, a partir da expressão-chave “economia solidária”, retorna, no entanto, já em 1996, a dissertação de 

Gabriel Nunes de Oliveira Associativismo economia de escala, escopo e a pequena empresa rural na fronteira 

noroeste do RS, defendida perante o Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Universidade Federal de 

Santa Maria. 
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Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), Unitrabalho e a ICCO – 

Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento (Holanda). 

1999 Criação, pela CUT, da Agência de Desenvolvimento Solidário-ADS 

1998 Criação da Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares-ITCPs 

1999 Início do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

2000 Criação da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária 

2000 Criação da UNISOL Cooperativas, com o apoio de entidades sindicais como o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC e de Sorocaba e o Sindicato dos Químicos do ABC, entre outros (UNISOL, 

s/n). 

2001 1º Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, onde foi criado o Grupo de Trabalho Brasileiro de 

Economia Solidária e realizada a oficina Economia Popular e Solidária e Autogestão. 

2002 Publicação de Introdução à Economia Solidária, de Paulo Singer 

2002 Reunião do GT Brasileiro de Economia Solidária (em São Paulo), a partir da qual foi elaborada 

o documento “Economia Solidária como estratégia política de desenvolvimento”, direcionada 

ao recém-eleito Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e por meio da qual se requeria a criação 

de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária.  

2002 I Plenária Nacional de Economia Solidária, organizada pelo GT 

Criação da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária 

2003 Início do primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva  

2003 

(janeiro) 

II Plenária Nacional de Economia Solidária 

2003 Criação da SENAES, estruturada por meio do O Decreto nº 4.764, de 24.06.2003 

2003 

(junho)  

III Plenária Nacional de Economia Solidária e criação do Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária 

2006 Efetiva instalação do Conselho Nacional de Economia Solidária (criado formalmente em 2003). 

Fonte: Adaptado e complementado pela autora de (BERTUCCI, 2010) 

 

Em um pano de fundo marcado tanto pela crise do modelo fordista-taylorista, quanto 

pela retração do horizonte utópico da revolução proletária de inspiração marxista (que no 

quadro acima é simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989, marco do esgotamento da 

polarização política em torno da “Guerra Fria”), as bases do enfrentamento político do 

capitalismo foram reabrindo, na medida do possível, as frestas ao que chegou a ser cantado 

como a vitória final do opositor (à la Fukuyama e seu “fim da história”).  

No Brasil, onde continuava viva, apesar dos estertores da ditadura militar, a memória 

da repressão política e do medo, e a miséria exigia respostas urgentes, projetos de tom 

assistencialista (como a “Campanha Contra a Fome”, articulada a partir do IBASE, a ONG 

liderada por Herbert de Souza, o “Betinho”, ex-exilado e símbolo da luta contra a ditadura) ou 

vinculados ao discurso religioso (como os CAPs da Cáritas) acabaram por assumir também um 

sentido de resistência e contestação, mesmo considerando suas ambiguidades. 

Foi no âmbito do “Comitê de Empresas Públicas no Combate à Fome e pela Vida-

COEP”, desdobramento da “Campanha Contra a Fome”, que, em 1993, se articularam a 

FIOCRUZ, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a Gerência de Cooperativismo 

do Banco do Brasil (GCOOP) e a Fundação Banco do Brasil-FBB em torno de projeto que 

resultou na criação da COOTRAM – Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Complexo 
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de Manguinhos, como alternativa de combate à miséria e violência no complexo de favelas 

cariocas situadas no entorno da FIOCRUZ: 

Nessa nova frente de luta contra a fome e a miséria, uma das primeiras ações 

aconteceu na Faculdade Nacional de Saúde Pública do Rio de 

Janeiro/Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, localizada na vizinhança das 

favelas da região da Maré, maior bolsão de miséria do Rio de Janeiro, onde as 

balas perdidas da guerra do narcotráfico atingiam com frequência a faculdade. 

Uma pesquisa desta mesma faculdade no complexo de favelas da Maré 

identificou uma das raízes sociais da violência: cerca de 80% dos(as) chefes 

de família estavam sem emprego. Partindo desta realidade, a faculdade da 

FIOCRUZ pediu ajuda a Universidade de Santa Maria, localizada no Rio 

Grande do Sul, onde havia desde 1975 o Curso Superior de Tecnólogos de 

Cooperativismo, para assim tentar ajudar na criação de uma cooperativa de 

trabalho que envolvesse parte dos desempregados desta região, prestando 

serviços inicialmente à própria FIOCRUZ (BARROS, 2003, p. 99). 

A articulação desta iniciativa com a Coppe-UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia) resultaria, em 1995, na criação da Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da UFRJ (ITCP/UFRJ), primeira incubadora 

universitária de cooperativas. A ITCP-UFRJ teve papel importante na criação do Programa 

Nacional de Incubadoras – PRONINC, em 1997, que será encampado mais tarde pela SENAES, 

financiando a criação de um grande número de outras incubadoras (DELLA VECHIA et. al., 

2011) (BARROS, 2003)142. Contabilizam-se, em dados de 2017, cerca de 110 incubadoras 

universitárias com essas características por todo o país (PERISSÉ et al., 2017)143 – entre as 

quais está, por certo, a IEPS-UEFS. 

As incubadoras de cooperativas brasileiras aparecem em um momento de forte 

discussão do papel da universidade (especialmente das universidades públicas), que jogava 

luzes sobre a extensão universitária – Ana Dubeux (2007) fala em uma “nova onda da extensão” 

a partir do final dos anos 1980, colocando na berlinda o problema do descompromisso da 

produção do conhecimento acadêmico com a questão social, no embalo da abertura democrática 

pós-ditadura. A partir de 1985, torna-se possível a eleição direta dos reitores das universidades 

                                                           

142 A produção teórica m torno das Incubadoras universitária vinculadas ao trabalho associado popular no Brasil é 

farta e diversificada (busca utilizando combinação dos termos “incubadora” e “economia solidária” no Banco de 

Teses da CAPES retorna 2.095 resultados, sendo 1.476 dissertações e 385 teses). Ela passa por questões como o 

papel da extensão (DUBUEX, 2004), a relação entre universidade e movimentos sociais (NOVAES, 2019), a 

crítica do papel da assistência técnica e do próprio sentido assumido pela ideia de tecnologia (do que deriva toda 

uma linha de discussão sobre a chamada Tecnologia Social) (HENRIQUES, 2007), ou ainda as dinâmicas 

institucionais das incubadoras e sua metodologia (CRUZ, 2004), (FRAGA, 2012), (NUNES, 2009) 

(LISNIOWSKI, 2010) (CAMBIAGUI, 2012), (OLIVEIRA, 2005) (CUNHA, 2002). 

143 Não localizei um mapeamento oficial ou registros atuais das Redes ITCP e Unitrabalho, que não contam com 

sítios atualizados na internet. O site da ITCP-USP (s/d) informa que vinculadas à Rede ITCP seriam 62 

incubadoras, nas cinco regiões do país (última atualização do site data de maio de 2019). 
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públicas, outro elemento a estimular o engajamento político e social que é característico da 

extensão (DUBUEX, 2007), enquanto a Constituição Federal de 1988 é a primeira da história 

brasileira a fazer menção expressa ao “princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (art. 207). Desde então, as Incubadoras têm significado, sobretudo no espaço das 

Universidades públicas brasileiras144, espaços de encontro entre extensão e da pesquisa. Ao 

mesmo tempo também se mostram espaços contraditórios, que ainda ensejam discussões em 

torno de práticas acríticas de extensão, já que a desconstrução da ideia de “transferência” de 

saberes que está inscrita semanticamente na própria palavra que a designa (FREIRE, 1979)145, 

certamente não é tarefa simples. 

As próprias referências à “luta contra fome e miséria” e a explícita correlação com o 

“desemprego” também põem em questão o caráter crítico dessas experiências. Como discutirei 

adiante, entendo que a própria priorização do modelo da cooperativa parece carregar em si a 

marca da colonialidade. O modelo das “incubadoras”, aliás, tem sua origem vinculada às 

“incubadoras de empresas” norte-americanas, concebidas como uma ponte entre universidades 

e mercado, no sentido de estímulo à atividade empresarial, de inspiração marcadamente liberal. 

Destaco que a Coppe/UFRJ havia criado sua incubadora de empresas em 1994, um ano antes 

da sua ITCP. Por um lado, a criação quase simultânea da Incubadora de “empresas” e a de 

“cooperativas populares” indicia, por contraste, que as “outras” incubadoras acabam por se 

constituir em uma porta de entrada, no espaço tradicionalmente elitista do ensino superior 

brasileiro, de questões e pautas das lutas populares pelo trabalho. Ao mesmo tempo, porém, a 

própria adoção simultânea da metáfora da incubadora – remetendo a organismos frágeis, 

imaturos, que precisam de proteção –  aponta a ambivalência de origem das ITCPs, que também 

flerta perigosamente com a lógica do “governo moral dos pobres” e de amortecimento de 

tensões sociais de modo funcional ao capital,  que permanece presente a despeito da transição 

desde “uma compaixão vitimizadora (o pobre que recebe ajuda) à atenção paternal (o vulnerável 

                                                           

144 Relatório de avaliação do Programa de Incubadoras de Cooperativas Populares - Proninc, relativo ao período 

de 2016-2017, indicava, a partir de uma amostra de 64 incubadoras de cooperativas populares, que elas distribuem-

se “predominantemente nas regiões Sudeste (27%), Sul (26%) e Nordeste (24%). Com menor participação estão 

as regiões Centro-Oeste (16%) e Norte (7%). Há que se notar que apenas 35% encontram-se em capitais ou regiões 

metropolitanas, ao passo que o restante (65%) está instalado no interior de seus estados, o que indica uma boa 

capilaridade do programa. Já no que tange ao ambiente institucional, metade das Ites estudadas localizam-se em 

universidades federais, sendo seguidas pelas universidades estaduais (19%), pelos institutos federais/centros 

federais de educação Tecnológica (Cefets) (14%), pelas instituições privadas (11%) e pelos parques tecnológicos 

(3%)” (PERISSÉ et al., 2017, p. 134). 

145 “[...]em seu ‘campo associativo’, o termo extensão se encontre em relação significativa com transmissão, 

entrega, doação, messianismo, mecanismo, invasão cultural, manipulação, etc.” (FREIRE, 1979, p. 22). 
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que é ajudado a se ajudar e que é protegido enquanto continua frágil)” (LAUTIER, 2014, p. 

468).   

A partir da primeira ITCP constituiu-se em 1998 a Rede de ITCPs, inicialmente 

reunindo as Incubadoras da UFRJ, UFC, USP, UFPR, UNEB e UFRPE.  Antes mesmo, já em 

1996, havia sido também criada a Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o 

Trabalho-UNITRABALHO, fundação privada de abrangência nacional formada por 

instituições de ensino superior, cuja origem está ligada à CUT146. Em 1999, a Rede ITCP foi 

convidada a fazer parte da UNITRABALHO, conformando uma rede mais ampla. Esta parceria 

parece ter sido importante para a difusão da proposta das ITCPs inicialmente. O fato de que a 

UNITRABALHO era “uma fundação universitária, criada por reitores progressistas e 

controlada por um conselho formado pelos dirigentes das universidades, havia dado um caráter 

de legitimidade e reconhecimento institucional muito amplo” (DELLA VECHIA et. al., 2011, 

p. 122). No entanto, já em 2001, rompe-se a relação entre a Rede ITCP e a Unitrabalho, que 

passam a seguir como estruturas apartadas, a que se filiavam alternativamente as Incubadoras 

(FRAGA, 2012). Fernando Porfírio Soares de Oliveira menciona “divergências na forma de 

gestão”, (2005, p. 81), enquanto Renato Della Vechia et. al. afirmam que, enquanto a 

Unitrabalho acusava a Rede de ITCPs de “paralelismo e de excessiva autonomia”, a última 

queixava-se do controle exercido pela Unitrabalho sobre as incubadoras e “de financiar sua 

estrutura burocrática com recursos de projetos, que deveriam financiar as incubadoras e não a 

Fundação” (2011, p. 123). Em artigo em que analisa os resultados do projeto “Incubadores 

2001” (financiado pela ICCO, e que deu mote à parceria entre a Rede ITCP e a Unitrabalho), 

Antônio Cruz (2004) data a separação, diversamente, do final de 2002, mas não chega a indicar 

os motivos (embora os entenda “discutíveis e [...] totalmente equivocados” [2004, p. 44]).  

Tanto as primeiras experiências desenvolvidas pela Cáritas do Brasil com as CAPs, na 

década de 1980, quanto as “incubadoras de cooperativas” brasileiras, são testemunhos da 

centralidade do cooperativismo na história que tento aqui retomar. Desde a “Introdução à 

Economia Solidária” de Paul Singer (2002), a produção acadêmica brasileira em torno da 

economia solidária retoma as ideias cooperativistas do século XIX como mitos de origem. Ao 

                                                           

146 Segundo Laís Silveira Fraga, “[...] o surgimento da Unitrabalho foi uma resposta a uma indagação do dirigente 

da CUT, Vicente de Paula da Silva: “Quando o trabalhador será mais do que objeto de estudo das universidades 

brasileiras?”. Reitores progressistas, reunidos no CRUB [Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras] 

elaboraram uma resposta: a criação da rede interuniversitária capaz de reunir os grupos internos às próprias 

universidades preocupados com as mais diferentes áreas do mundo do trabalho. As discussões para sua criação se 

iniciaram em 1992 com a articulação entre CRUB e CUT. Em 1995 eram 32 instituições associadas e no final de 

1996, 61 (2012, p. 107).  
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tratar das “origens histórias da economia solidária”, Singer remonta à tradição europeia da 

economia social147 (citando Owen, Fourier e Saint-Simon e as diferentes linhas do 

cooperativismo desenvolvidas a partir de seus pensamentos) e inicia afirmado que “a economia 

solidária nasceu pouco depois do capitalismo industrial, como reação ao espantoso 

empobrecimento dos artesãos provocado pela difusão das máquinas e da organização fabril da 

produção” (2002, p. 24). No fim do século XX, no entanto, a economia solidária seria, para ele, 

então, “reinventada”. Este “novo cooperativismo” estaria em sintonia “com transformações 

contextuais que atingiram de forma profunda os movimentos políticos de esquerda” (2002, p. 

111) – entre as quais destaca, por um lado, “a crise dos Estados do ‘socialismo realmente 

existente’ da Europa Oriental” e, por outro, o “semifracasso dos governos e partidos social-

democratas” que “não conseguiram muito mais do que atenuar os excessos do neoliberalismo 

e preservar mal as instituições básicas do Estado de bem-estar social” (2002, p. 111). Para ele: 

As duas transformações subverteram a concepção (até então amplamente 

dominante) de que o caminho da emancipação passa necessariamente pela 

tomada do poder de Estado. O foco dos movimento emancipatórios voltou-se 

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

não-governamentais (ONGs) e movimentos de libertação cuja atuação visa 

preservar o meio ambiente natural, a biodiversidade, o resgate da dignidade 

humana de grupos oprimidos e discriminados (de que o zapatismo mexicano 

talvez seja o paradigma) e a promoção de comunidades que por sua própria 

iniciativa e empenho melhoram suas condições de vida, renovam suas 

tradições culturais. É neste contexto que se verifica a reinvenção da economia 

solidária (2002, p. 112). 

É a partir, em geral, dessas premissas, que a produção acadêmica em torno da economia 

solidária vai ganhando corpo no início da década de 2000 – inclusive com a colaboração 

expressiva do trabalho desenvolvido nas incubadoras universitárias (o próprio Paul Singer 

participou da fundação da ITCP-USP, em 1998, enquanto professor da Faculdade de 

Administração e Economia da USP148). Em junho 2000, durante o Encontro Brasileiro de 

Cultura e Socioeconomia Solidárias149, realizado em Mendes, Rio de Janeiro, é criada a Rede 

Brasileira de Socioeconomia Solidária. Na “Carta de Mendes”, seus criadores, considerando 

“um diagnóstico e uma avaliação dos empreendimentos cooperativos e solidários nas diferentes 

                                                           

147 Singer refere-se aí ao sentido original da expressão em língua francesa, relacionado, em especial, ao modo de 

exercício da propriedade dos meios de produção (comunal, cooperativo, associativo).  Mas a expressão ganha 

corpo nos anos 1990 também em outras acepções. Em países de língua inglesa, a definição de social economy 

remete, antes, ao objetivo ou setor da atividade, ou ao status não-lucrativo da organização – filantropia, terceiro 

setor, creches, saúde, terceira idade, amparo à pobreza (POIRIER, 2014). 

148 Em entrevista concedida a Sylvia Leser de Mello, Paul Singer retoma um pouco dessa história (PAIXÃO, 

2018).  

149 Consequência das articulações construídas durante o Encontro Latino de Cultura e Socioeconomia Solidárias, 

realizado em Porto Alegre, em agosto de 1998. 
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regiões do Brasil [ali] representadas”, apresentavam elementos que trazem uma síntese do 

discurso que mobilizava aquelas experiências: 

Partimos da crítica veemente do capitalismo, sobretudo na sua forma 

neoliberal, que tem feito acompanhar a produção sempre mais rápida de bens 

materiais por uma intensa concentração de terras, riqueza, controle dos 

recursos, poder e saber nas mãos de um número sempre menor de grandes 

banqueiros, empresários, latifundiários e especuladores. Denunciamos o 

êxodo que desenraíza as famílias rurais e provoca a sobrepopulação das 

cidades, o desemprego maciço resultante da rápida introdução de novas 

técnicas e novos métodos gerenciais, mas também da política recessiva em 

obediência à receita de ajuste do FMI; a crescente dívida interna e externa, e 

os altos juros que sufocam a capacidade de investimento do Estado e 

produzem uma sangria dos fundos públicos em favor dos especuladores; a 

desnacionalização e privatização desordenada que alienam o patrimônio 

público; a abertura predatória ao capital estrangeiro, sobretudo especulativo; 

a renúncia da soberania popular e nacional em favor das empresas, bancos, 

políticos e burocratas do mundo rico e das agências multilaterais; a destruição 

sistemática dos ecossistemas, das florestas tropicais, dos solos e dos 

mananciais. Rejeitamos a cultura da competição que tem por princípio a 

exclusão, a forma dominadora, hierárquica e egocêntrica de organizar a 

economia, assim como o autoritarismo e a violência delas decorrentes. 

Reafirmamos nossa convicção de que uma outra globalização é possível e 

desejável, fundada na cultura da cooperação e na ética da solidariedade; na 

participação ativa de todas as cidadãs e cidadãos do país e do Planeta, no 

controle e na gestão dos meios para o seu desenvolvimento pessoal e coletivo. 

Uma globalização que seja cooperativa e solidária. Afirmamos também nosso 

compromisso de implementar vias de desenvolvimento humano que partam 

de dentro para fora, dos potenciais da pessoa para os da coletividade, do local 

para o nacional e global, do micro para o macro (2000).  

Professores/as universitários/as, estudantes, militantes de movimentos populares (a 

exemplo do MST, onde a presença das experiências cooperativas é aposta e desafio150), Igreja 

católica, política institucional: os espaços se retroalimentavam naquele momento onde a 

acentuação da pobreza pela precarização neoliberal e a efervescência política em torno da 

perspectiva da eleição de Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, favorecia articulações contra-

hegemônicas. 

Em 2001, foi criado o Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, 

inicialmente articulado em torno do objetivo de inserção e discussão do tema no 1º Fórum 

Social Mundial, realizado em Porto Alegre (o GT efetivamente realizou durante o evento a 

oficina “Economia Popular e Solidária e Autogestão, com a participação de mais de 1.500 

pessoas [COSTA; JESUS, 2017]). Muitas das personagens dos fatos mencionados no quadro 3 

compuseram o GT: a Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária, o PACS, a FASE, a 

                                                           

150 Remeto a Márcia Regina Vazzoler (2004). 
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ANTEAG, o IBASE, a Cáritas Brasileira; o MST e a CONCRAB, a Rede ITCPs, a ADS/CUT, 

a UNITRABALHO (entre outras). 

Em 2002, quando já confirmada a eleição de Lula, o GT Brasileiro de Economia 

Solidária reuniu-se em São Paulo, elaborando documento (intitulado “Economia Solidária 

como estratégia política de desenvolvimento”) dirigido ao novo presidente, em que se requeria 

a criação de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. O documento foi aprovado na I 

Plenária de Economia Solidária, que aconteceu em dezembro de 2002, em São Paulo, com “a 

presença de mais de 200 pessoas, entre trabalhadores de empreendimentos associativos, 

gestores de políticas públicas e entidades de assessoria e fomento” (COSTA; JESUS, 2017, p. 

251). A II Plenária de Economia Solidária acontece em janeiro de 2003, no 2º Fórum Social 

Mundial, seguida imediatamente pela III Plenária – em junho de 2003, realizada dois dias 

depois da posse do Paul Singer como Secretário da SENAES –, onde também foi criado o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária-FBES, entidade que ocupou um papel importante ao 

longo da história das políticas públicas de economia solidária dos governos petistas. De forma 

inédita, enfim, a economia solidária passou a fazer parte do léxico das políticas públicas no 

Brasil.  

 

2.2 A IEPS-UEFS E SUA “CARTA DE PRINCÍPIOS”: QUAL O NOSSO LUGAR NO 

“MUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA”? 

 

Considerando a história que acabo de narrar, a criação da Incubadora da UEFS, em 

2008, aconteceu tardiamente. A proposta partiu da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da 

Universidade, tendo à frente especialmente o então Coordenador de Extensão, Prof. Genival 

Correa de Souza (que viria a ser o primeiro coordenador da IEPS). A documentação da época, 

resgatada durante a pesquisa, aponta para uma preocupação central com o incentivo à extensão 

e a carência de “ações de apoio ao setor produtivo” (“dos 87 projetos de extensão [da UEFS] 

apenas três têm relação direta com o setor produtivo”)151. Apostava-se, ainda, na incubadora 

como o ambiente privilegiado para ações interdisciplinares. Reuniões convocadas pela PROEX 

ao longo do ano de 2008 foram reunindo pessoas e informações em torno da proposta. Ouviram-

se relatos das experiências da Universidade do Estado da Bahia-UNEB e da Universidade do 

Recôncavo da Bahia, que àquela altura já contavam com suas Incubadoras. Identifiquei nos 

                                                           

151 “Política interna de apoio ao setor produtivo – Implantação de incubadora tecnológica de cooperativas/empresas 

na UEFS/Incubadora de empresas” foi o tema de reunião realizada em 29 de fevereiro de 2008, cuja ata, onde 

figuram os trechos citados, indica a presença de sete professores/as. 
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documentos menções a acadêmicos/as que circulavam entre as Universidades e a 

implementação das políticas públicas de economia solidária do governo federal (como o Prof. 

Antônio Cruz, da UFPel, que participava à época do Comitê Gestor do PRONINC e da Rede 

de ITCPs). 

Em janeiro de 2009 o projeto seguiu como proposta apresentada ao Edital n. 007/2008 

– “Apoio a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários”, da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB em conjunto com as Secretarias Estaduais 

de Ciência Tecnologia e Inovação - SECTI e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte-SETRE. 

Tratava-se de um dos marcos iniciais da política pública voltada à Economia Solidária no 

Estado da Bahia, repercutindo as ações da SENAES no plano federal. Era também o início do 

primeiro governo petista no Estado da Bahia, com a eleição de Jacques Wagner, que toma posse 

em janeiro de 2007, após a longa hegemonia do grupo vinculado a Antônio Carlos 

Magalhães152, do PFL baiano, que permanecia no governo desde 1991. É significativo, ainda, 

que o mesmo Jacques Wagner ocupava o cargo de Ministro do Trabalho e Emprego ao tempo 

da criação da SENAES, em 2003.  

O projeto original, intitulado “Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Estadual de Feira de Santana”, tinha como objetivo geral: 

Implantação de uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares na 

UEFS visando criar um espaço para a produção e socialização de 

conhecimento técnico e científico aos empreendimentos solidários populares, 

contribuindo para a viabilização de alternativas de geração de emprego e 

renda, através da mobilização, articulação e acompanhamento de grupos 

populares excluídos do mercado formal de trabalho, visando à construção de 

novos valores centrados nas práticas autogestionárias de empreendimentos 

solidários (2009, p. 4). 

A IEPS-UEFS, assim, nascera “ITCP-UEFS”, e a metodologia do projeto previa, além 

da própria formação da equipe e efetiva instalação da incubadora, a incubação inicial do grupo 

Copermasol, como já esclareci anteriormente.  O texto do projeto de extensão por meio do qual 

nasceu a Incubadora mencionava, ao mesmo tempo, o objetivo de “reintegrar a UEFS na Rede 

Unitrabalho” (p. 06), informando ainda que “em 2002”, com a participação de professores do 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas”, teria sido “implantado na UEFS um Núcleo da 

                                                           

152 “ACM” (1927-2007), como era conhecido, é parte do folclore político baiano e nacional. Ao mesmo tempo 

autoritário e carismático, ajudou a manter vivo na segunda metade do século XX o misto de paternalismo, 

patrimonialismo e truculência violenta que caracterizava os “coronéis” do nordeste. Fez uma carreira política 

longeva que atravessou a ditadura e encontrou lugar também após a reabertura democrática, ocupando ao longo 

do tempo diversos mandatos de prefeito da capital baiana, governador da Bahia, deputado estadual e federal, 

senador. A eleição de Jacques Wagner em 2006, por isso, assumiu o simbolismo marcante de um “novo tempo” 

na dinâmica política baiana (e mesmo nacional). 
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Rede Unitrabalho, “com o objetivo de integrar a universidade e os trabalhadores para o 

desenvolvimento de projetos que subsidiem suas lutas por melhores condições de vida e 

trabalho” (IEPS-UEFS, 2009). 

Sempre me pareceu estranha a menção à participação da UEFS na Rede Unitrabalho no 

texto do Projeto, já que, embora professora vinculada ao Departamento de Ciências Sociais 

Aplicadas desde 1999, nunca havia tido notícia de sua existência. Em meu trabalho de 

“garimpagem” do acervo documental da UEFS153, no entanto, localizei no seu “arquivo morto” 

duas pastas de papel que parecem corresponder ao que imagino seja o “espólio” da participação 

da UEFS na Unitrabalho. Na primeira, menor, estava uma minuta do “Convênio de Cooperação 

Institucional n. 01”, a ser firmado entre a UEFS e a Unitrabalho. O documento data de fevereiro 

de 2003, mas não está assinado (um outro documento da pasta, de data posterior, indicia que 

ele não chegou a ser efetivamente formalizado154).  A minuta de convênio fazia menção ao 

“Acordo de Co-Financiamento com a ICCO”, “visando a implementação de ações de apoio à 

consolidação de empreendimentos solidários, no âmbito territorial nacional, projeto 

denominado Economia Solidária 2002/2003” (mencionado no quadro 3). Além dele, uma 

minuta de “Regimento Interno Unitrabalho - Núcleo-UEFS”, com anotações à mão, um convite 

dirigido à Reitoria da UEFS para uma reunião do Conselho Deliberativo da Unitrabalho que se 

realizaria em 04 de abril de 2003, minutas de dois termos de compromisso de estágio “no 

Projeto Economia Solidária” (sem assinaturas, datados de dezembro de 2002, prevendo um 

prazo de 6 meses de duração, com pagamento de bolsas pela Unitrabalho a dois estudantes da 

UEFS) e outros documentos rascunhados à mão. Da leitura de tudo é possível concluir que o 

“Núcleo Unitrabalho da UEFS” chegou a efetivamente existir materialmente entre 2002 e 2003, 

contando com uma sala e o envolvimento, aos menos, dos dois estagiários mencionados e dos 

                                                           

153 Constituído de um volumoso conjunto composto por cerca de 10 caixas arquivo e 8 gavetas com pastas 

suspensas, sem qualquer tipo de sistematização. Entre 2018 e 2019, examinei toda esta documentação e a organizei 

temática e cronologicamente (contando para isso com a ajuda de vários/as estudantes da equipe). O resultado, 

espero, poderá ajudar o desenvolvimento de outras pesquisas da Incubadora, no que pode ser um bom exemplo de 

como nossos esforços de pesquisa coletiva encadeiam-se.  

154 Lê-se em uma comunicação manuscrita (rascunho feito no verso de cópias inutilizadas do ofício datado de abril 

de 2003, pelo que se pode concluir ser posterior a esta data) supostamente dirigida à Unitrabalho e formulada em 

nome da coordenação geral do núcleo, que esta devolvia “o espaço físico e demais bens do patrimônio da UEFS 

ao DCIS”, informando da “impossibilidade do nascimento deste núcleo, núcleo este já com sua ‘certidão de 

nascimento’ pronta [...] mas ficou na iminência de nascer”. O documento relata o trabalho feito (“mostra de vídeos, 

uma palestra e especialmente reunião para criar o regimento interno do Núcleo”, além do “levantamento de dados 

de 117 instituições da sociedade civil organizada [...] especialmente coordenada pelo Professor Jerônimo”), mas 

informa que a atividade não continuaria em razão de uma glosa feita pelo setor jurídico da Universidade a uma das 

cláusulas do convênio (o  “item II.1 da cláusula segunda”, que neste ponto previa, como contrapartida da UEFS, 

a designação do professor Alexandre Sales Vieira para o trabalho no Núcleo, com a dispensa de correspondente 

carga horária em suas demais atividades no plano de trabalho docente).  
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professores Alexandre Sales Vieira, Júlio César de Sá Rocha, Jerônimo Rodrigues Souza, Maria 

de Lourdes Albuquerque e Ildes Ferreira (cujos nomes constam dos documentos, todos ligados 

ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas-DCIS da UEFS155).  

Ao lado deste material, ainda, localizei um envelope com que parece ter sido o fruto do 

trabalho realizado no Núcleo. São “Fichas de Identificação” de entidades civis de diversos 

formatos (associações, cooperativas, fundações, sindicatos, entidades religiosas) e fins 

(produtivos, organizativos, políticos, educativos, beneficentes, filantrópicos, religiosos) cujo 

preenchimento foi solicitado pela “Coordenação do Núcleo Unitrabalho-UEFS (assinam o 

ofício, datado de 07 de abril de 2003, os professores Júlio César de Sá Rocha e Jerônimo 

Rodrigues Souza) com o fim de “montar um banco de dados, com informações acerca do perfil 

das organizações sociais (não governamentais) existentes na área de atuação da UEFS” que se 

destinaria a “analisar a possibilidade de atuar no fortalecimento das referidas organizações, com 

o objetivo de alcançarmos o Desenvolvimento Regional Sustentável”. Não há elementos para 

identificar o método de seleção das entidades, mas no envelope estavam 117 fichas 

respondidas156, a maior parte à mão, originadas de ao menos 30 municípios baianos (não 

necessariamente da “área de atuação” da UEFS)157. Elas dão conta, em sua diversidade de 

formas e localização, da complexidade do que já ali se traduzia como “economia solidária”, 

embora mal se iniciasse naquele momento a sua institucionalização enquanto política pública a 

partir da SENAES (que só seria criada formalmente em junho de 2003). 

Revendo as atas das reuniões realizadas no período de formação da equipe da 

Incubadora, entre 2008 e 2010, fica claro como parecia necessário “escolher”, naquele 

                                                           

155 Alexandre Sales Vieira encontra-se afastado da UEFS, à disposição do Estado da Bahia, ocupando cargos no 

executivo desde o início dos governos petistas na Bahia (iniciados em 2007 e mantidos até o momento, com a 

reeleição de Jacques Wagner, em 2010, a eleição de seu sucessor Rui Costa em 2014, também reeleito em 2018). 

O mesmo se dá com Jerônimo Rodrigues Souza – que atualmente ocupa a função de Secretário de Educação do 

governo Rui Costa. Julio Cesar de Sá Rocha (que mais tarde se desligou da UEFS e hoje é professor da UFBA) 

também ocupou cargos no executivo baiano durante o governo Jacques Wagner, tendo se desligado do Partido dos 

Trabalhadores posteriormente, quando atuou na criação do Partido Rede Sustentabilidade. Ildes Ferreira tem sua 

história ligada ao Movimento de Organização Comunitária-MOC, e voltará a ser mencionado, por isso, no capítulo 

4. Maria de Lourdes Albuquerque é a única do grupo que mais tarde estará presente na equipe que deu início à 

Incubadora (embora se afaste dela logo depois de alguns meses). Suponho que ela seja o elo a explicar a presença 

dessa documentação nos arquivos da IEPS-UEFS. 

156 Muitas delas permaneceram em papel de fax e hoje estão quase ilegíveis. Fez parte do meu trabalho transcrever 

o seu conteúdo para que não se perdesse. 

157 No Apêndice C, a partir de uma análise inicial do material, formulei uma relação das entidades que figuram nas 

fichas, com município de localização e data informada de fundação. O material está a instigar um exame mais 

minucioso, que ultrapassaria os limites do meu problema de pesquisa. Representa um registro rico das formas 

organizativas dos/as trabalhadores/as no interior baiano naquele momento, embora não se tenha notícia da efetiva 

produção do banco de dados a que se destinavam. Voltarei a ele, de todo modo, no capítulo 4, pois identifico nele, 

mesmo a partir do exame superficial que pude fazer, pistas úteis para pensar o problema da personificação jurídica 

do trabalho associado popular. 
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momento, entre as Redes ITCP e Unitrabalho. A menção simultânea a ambas no projeto dá 

pistas da dificuldade enfrentada para isto. Quando ingressei na Incubadora, em 2010, a 

discussão não parecia resolvida e aos meus olhos, para além da questão técnica (do ponto de 

vista da metodologia havia mais coincidências que divergências entre as Redes158), a escolha 

envolvia todo um contexto político de influência (e desentendimentos) das Redes no âmbito da 

SENAES (e especialmente do PRONINC), que nunca ficavam suficientemente claro para mim 

(e, naquele momento, tampouco não me interessaram).  

Na equipe que se envolveu inicialmente com o projeto na UEFS, em que transitaram 

mais assiduamente cerca de dez pessoas (entre professores/as, técnicos/as e estudantes) havia 

dois professores do Departamento de Tecnologia (o próprio Prof. Genival, engenheiro 

agrimensor, e a Profa. Aurea Chateaubriand, da Engenharia Civil). Os/As demais, no entanto, 

eram vinculados ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, prevalecendo as áreas da 

Economia e Administração. Em julho de 2010, quando ingressei na equipe da Incubadora, dois 

terços dos integrantes do projeto inicial não mais participavam, de fato, das atividades. A equipe 

era coordenada pelo Prof. Genival Correa159 (hoje aposentado), quem considero não só uma das 

pessoas mais importantes para o projeto ter se firmado e continuado (sempre conciliador, 

sensato, organizado e comprometido). Como quase toda a energia da equipe estivera voltada 

para a realização de um curso de extensão em gestão de cooperativas envolvendo diversas 

universidade e instituições160, retomavam-se naquele momento as preocupações com o processo 

de incubação da Copermasol. Além disso, com o ingresso de estudantes, bolsistas de extensão, 

                                                           

158 Esta é a mesma constatação de Antônio Cruz, em sua avaliação do projeto Incubadores 2001 (2004). 

159 Prof. Genival foi Coordenador de Extensão da UEFS entre 2007 e 2011, durante o primeiro mandato do Reitor 

Prof. José Carlos Barreto de Santana. Tratava-se da primeira vitória do grupo “Mais UEFS”, após frustrantes e 

apertadas derrotas eleitorais para grupos conservadores ligados à tradição “carlista” da direita que dominavam a 

política universitária, tanto quanto o cenário político estadual (a vitória de Jacques Wagner sobre Paulo Souto, 

candidato de “ACM” acabara também de acontecer, no final de 2006). O clima político favoreceu um momento 

de muito engajamento da comunidade universitária, em que a extensão ganhou pela primeira vez, no meu entender, 

a atenção que merece. Prof. Genival sempre foi um defensor entusiasta de uma “universidade socialmente 

referenciada”. Foi eleito Vice-Reitor da UEFS no segundo mandato do Prof. José Carlos (2011-2015), o que 

acabou significando seu afastamento da linha de frente da IEPS (cuja coordenação foi assumida pelo Prof. José 

Raimundo Lima, que retornava do seu afastamento para o Doutorado). Prof. Genival aposentou-se em 2018, mas 

sempre que possível apoia as atividades da IEPS (mesmo que seja como “cliente” da Feira de Saberes e Sabores, 

de cuja criação foi também o principal incentivador).  

160 O curso teve a iniciativa da Rede Unitrabalho e a Superintendência de Agricultura Familiar – SUAF da 

Secretaria Estadual de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI e estiveram envolvidas, além da UEFS, 

a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a Central 

de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil (UNISOL BRASIL),  a União Nacional das Cooperativas 

da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  
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focalizava-se a estruturação da Incubadora, seu modo de organização interna, o planejamento 

de suas atividades.   

Já em novembro de 2010 iniciei formalmente o processo de orientação da minha 

primeira bolsista de extensão na Incubadora, a estudante de Direito Thaise Nascimento Silva, 

com o plano de trabalho “Construção participativa das normas de instalação e funcionamento 

da Incubadora de Empreendimentos da Economia Solidária da UEFS ”. A retomada de algumas 

discussões que marcaram este processo de “construção participativa” é o que pretendo fazer 

nos próximos parágrafos (foi interessante notar, aliás, como, desde aí, já batiam à minha porta 

as questões em torno das “normas” que dão “forma” a um coletivo de pessoas). São essas 

discussões a linha condutora para apresentar algumas escolhas teóricas que subjazem à pesquisa 

– porque também à ação da Incubadora de uma maneira geral  

Decidir o que “éramos” foi o tema de discussões que se prolongaram ao longo das 

reuniões ordinárias semanais da equipe desde o segundo semestre de 2010 até o final de 2011, 

quando foi finalizada a “Carta de Princípios” da Incubadora (Anexo A), que ganhava aí a sua 

denominação atual, “Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS”. 

Na pauta das reuniões semanais parte do tempo era reservada para a discussão de um aspecto 

do que entendíamos seria nosso “regimento” ou “estatuto”, geralmente acompanhada da prévia 

leitura de um texto escolhido sugerido pela equipe.  

Os estudos teóricos e os primeiros embates com a realidade da incubação conduziram a 

mudanças em relação ao projeto original. Destaco na Carta de Princípios alguns pontos, 

selecionados nos registros escritos feitos por mim e nas atas das reuniões realizadas entre 2010 

e 2011, que parecem capazes de ilustrar a nossa trajetória. 

A alteração da denominação original (Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares da UEFS) pode ser retomada sob vários prismas. O primeiro deles relaciona-se com 

o já mencionado embate entre as Redes ITCP e Unitrabalho.  O critério da metodologia, diante 

da prevalência das semelhanças sobre as diferenças, não representava justificativa suficiente 

para que optássemos pela filiação explícita a uma delas. Por outro lado, aos nossos olhos a Rede 

de ITCPs tinha um apelo mais claro para a questão tecnológica (como sugere a ITCP de origem, 

nascida na COPPE, centro de ensino e pesquisa de engenharias da UFRJ). Esta característica 

não correspondia aos nossos propósitos: ao contrário, na nossa proposta de incubação a ênfase 

era o processo e político e educativo de construção de novas formas de relação de produção e 

de autonomia dos/as trabalhadores/as. Na Unitrabalho, por sua vez, a centralidade parecia ser a 

articulação política em torno dos recursos públicos administrados pela SENAES e pelo governo 

da Bahia. Considerando o histórico da tentativa de criação do núcleo da Unitrabalho na UEFS 
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e da trajetória das pessoas envolvidas, reforça-se agora a mim a ideia do entrelaçamento com a 

política partidária, considerando o papel estratégico que nela poderia representar a penetração 

das Incubadoras Universitárias nas diversas organizações populares. Estes aspectos também 

não nos atraíam, parecendo importante para a equipe marcar a nossa autonomia também em 

relação à Unitrabalho. Se no início dos anos 2000 parecia evidente a criticidade do 

envolvimento da Academia com a interlocução entre as lutas populares e o projeto político que 

resultou na eleição de Lula em 2002, no fim da década a conjuntura já tomava feições bastante 

diferentes. Entre tomar o poder e mantê-lo, as necroses das apostas contra-hegemônicas 

tornavam a cada dia mais evidente o projeto de “uma esquerda para o capital” (COELHO, 

2012)161. 

A substituição da expressão “cooperativas populares” por “iniciativas da economia 

popular e solidária” pretendia, por um lado, abarcar as diferentes formas associativas do 

trabalho coletivo autogestionário observadas no campo, inclusive os grupos informais, que 

correspondem a uma parte importante desse universo). Já se revelava para nós, aliás, que a 

forma “cooperativa” parecia ser, por vários aspectos (que tratarei nos próximos capítulos), a 

forma menos compatível com o trabalho associado popular na realidade em que vivíamos.  

Por outro lado, rejeitava-se a expressão “empreendimentos econômicos solidários” 

(EES), terminologia adotada oficialmente pela SENAES. Os “EES” foram a unidade produtiva 

escolhida para os fins da política brasileira de Economia solidária. A história da delimitação 

dessa categoria, principal base para os dois mapeamentos que alimentaram o Sistema de 

Informações em Economia Solidária (SIES), é recuperada pela antropóloga Eugênia de Souza 

Melo Guimarães Motta em sua tese de doutoramento (2010). Ela evidencia o papel central que 

a Academia (entre outros universos sociais, como os movimentos sociais, as ONGs, a Igreja 

Católica) assumiu no processo de categorização do campo (“economia solidária”, “EES”), 

legitimando-o inclusive a partir da chancela de sua produção científica sobre o tema. Desnuda-

se, ainda, a importância que os parâmetros escolhidos para “medir” a realidade têm na 

configuração da própria realidade. Esta “nomeação” acaba por desvelar as difíceis tensões 

                                                           

161 O trabalho homônimo do historiador feirense Eurelino Coelho (originado da tese apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em História da UFF), acompanha a trajetória do Partido dos Trabalhadores antes mesmo da vitória 

de Lula em 2003 (cobrindo o período de 1979 a 1998), apontando desde lá os reflexos do distanciamento do 

paradigma marxista no processo de conquista da hegemonia interna do Partido pelo chamado campo majoritário. 

Ele correspondeu, para o autor, a “uma profunda reviravolta teórica e programática, uma mudança radical e em 

todas as dimensões no conteúdo de seu projeto político” original (2012, p. 24), em que se substituiu a luta contra 

o capitalismo pela decisão estratégica de “gerenciá-lo”. Ao longo dos três e meio mandatos presenciais, a 

interpretação de Coelho ganhou comprovação ano a ano, agudizando-se a lógica conciliatória e desenvolvimentista 

que combinava a redução da pobreza ao atendimento das expectativas do capital – cada vez maiores, aliás, em sua 

ofensiva neoliberal diante da crise do capitalismo tardio. 
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criadas no processo de apropriação, pela estrutura estatal, de parcela da realidade tão destoante 

de seus pressupostos, linguagem e dinâmicas. Isto fica claro nos critérios definidores da unidade 

de medida projetada para a realização dos mapeamentos realizados pela SENAES, o EES.  

A definição de EES, segundo o Guia de Orientações e Procedimento do Sistema 

Nacional de Informações em Economia Solidária-SIES, leva em consideração as seguintes 

características: 

a) coletivas - serão consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e 

complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, 

grupos de produção, clubes de trocas, redes e centrais etc.;  

b) cujos participantes ou sócios(as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e 

rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a 

alocação dos resultados;  

c) permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento 

e aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes 

constituído e as atividades econômicas definidas;  

d) que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real; e  

e) que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 

serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos 

populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos 

e serviços) e de consumo solidário (SENAES-MTE, 2006, p. 62) 

A exigência de um caráter “suprafamiliar” parece ser a primeira e mais gritante 

divergência entre a realidade que tínhamos a nossa frente e a definição delineada pela SENAES. 

O que justificaria tal escolha, considerando que é, justamente, o caráter familiar uma das notas 

mais características da economia popular no Brasil e na América Latina?162. Eugênia Motta 

propõe a seguinte explicação, a partir de sua observação participante no trabalho de 

mapeamento realizado pela SENAES: 

Note-se que as coletividades que são consideradas famílias não podem ser 

empreendimentos solidários. Isso se explica pela idéia, presente em vários 

trabalhos acadêmicos principalmente, de que a família é um arranjo 

necessariamente hierarquizado e com posições de autoridade bastante fixadas. 

Isso impediria o exercício de uma democracia verdadeira. Além dessa ouvi 

outra explicação. Incluir empreendimentos familiares criaria um tipo de 

concorrência entre com o Ministério de Desenvolvimento (MOTTA, 2010, p. 

130). 

O processo de elaboração conceitual que precedeu o mapeamento revela, assim, como 

a negociação com a realidade se dá funcionalmente à lógica do Estado (como demonstra a 

preocupação com as fronteiras entre os Ministérios) ou a preconcepções formuladas a partir de 

um olhar colonizado e descompromissado com as práticas reais, que supostamente seria menos 

                                                           

162 “A unidade doméstica, como microunidade de organização dos sistemas de reprodução, é a célula da economia 

popular, da mesma forma que as empresas, como microunidades de reprodução do capital, são as células da 

economia capitalista” (CORAGGIO, 2000, p. 57). 
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“adequadas” (porque, por exemplo, “hierarquizadas”) que o modelo abstratamente formulado 

pelos teóricos (inspirado, de regra, em práticas estrangeiras, como o modelo cooperativo 

europeu).  

Destaco ainda outro elemento relacionado pela pesquisadora brasileira: a exclusão, 

como consequência das características escolhidas para os “ESS”, de práticas tradicionais de 

solidariedade na reprodução da vida (como os “mutirões” e “adjutórios”, tão comuns na zona 

rural nordestina), já que não se vinculam diretamente à esfera da economia, no sentido de uma 

atividade permanente e deliberada de produção e comercialização de bens, envolvendo dinheiro 

Para Eugênia Motta, a partir deste aspecto, demonstra-se que 

A novidade e a antiguidade da ES são igualmente acionadas nos discursos 

sobre sua origem com caráter positivo. A naturalidade da solidariedade está 

relacionada à sua antiguidade e aí estariam raízes imemoriais da ES. Há 

inclusive referências a que “a natureza é solidária”. A ES hoje seria o resgate 

de valores originais corrompidos pelo capitalismo. Ao mesmo tempo a ES é 

apresentada como uma grande novidade que vem desafiar os valores do 

capitalismo e se mostrar como forma organizada de enfrentamento “por 

dentro”. As duas idéias não são contraditórias porque representam uma certa 

hierarquia entre formas mais “primitivas” (antigas, naturais) e outras mais 

organizadas (atuais, explicitamente econômicas, organizadas em coletivos 

voltados para a atividade produtiva). Ela fica bastante clara quando se define 

os empreendimentos também em negação a práticas tradicionais (2010, p. 

131). 

A linguagem e a matemática do Estado acabavam, assim, revelando a sua inexorável 

ligação com a lógica da mercadoria e do mercado: dinheiro, cálculo racional, custo-benefício, 

abstração quantificadora tendem a prevalecer, invisibilizando outras medidas e valores 

(parentesco, amizade, dom, outros ritmos, outras prioridades nos modos de vivenciar a 

existência). As questões em torno tradução pelo Estado do trabalho associado popular são bons 

exemplos de como é complexo e difícil o equilíbrio entre a força que vem de baixo e a sua 

tradução e apropriação “por dentro” do aparelho estatal.  

A exclusão deliberada da palavra “empreendimento” do texto da Carta (como também 

de expressões como “métodos de gestão”, “agregar valor a produtos e serviços”, “capacitação” 

etc., presentes no projeto original) pretendia ainda evitar a coincidência com o universo 

vocabular do discurso gerencial do neoliberalismo, coincidência que já nos alertava para o 

quanto contraditório e complexo era o tema com o qual se lidava. 

Embora se tenha chegado a pôr em questão a manutenção da própria palavra 

“Incubadora” no nosso nome, entendeu-se que ela era necessária. Na conjuntura política de 

então, a caracterização como “Incubadora” nos colocava como partícipes de uma rede de 

interlocução política (na linguagem da SENAES, as “entidades de fomento”), que tornava 
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possível nossa participação nas arenas políticas do campo (como fóruns e conselhos), inclusive 

para a disputa dos recursos necessários à implementação dos projetos. Pessoalmente nunca 

gostei do “Incubadora” já que, a meus olhos, nele a ideia de “fragilidade” menospreza a força 

e a resistência que são muito mais evidentes, a meus olhos, nos/as trabalhadores/as com quem 

convivemos. O “Incubadora”, por isso, também nega, de certa forma, a horizontalidade que 

acreditamos deva estar presente no diálogo entre nós, da universidade, e os/as que estão fora 

dela, com seus próprios saberes (um bebê na incubadora só espera e nada oferece do/a médico/a 

que lhe protege a vida)163. De todo modo, continuamos “Incubadora” e entendo que a decisão 

do ponto de vista pragmático foi acertada à época. Mesmo hoje em dia, enquanto vemos 

esfacelada quase toda a estrutura das políticas públicas de Economia Solidária, ser 

“Incubadora” assume importância na interlocução políticas com as instituições públicas e com 

outras universidades.  

Ao longo do processo de formulação da Carta debateu-se, ainda, sobre a contraditória 

relação entre trabalho associado popular e a sua integração ao mercado capitalista, partindo-se 

do pressuposto que estava entre os objetivos da Incubadora a busca de caminhos para sua 

superação: 

V. Atuar na economia popular e solidária priorizando o circuito das redes 

solidárias ao invés dos mercados;  

VI. Estabelecer um diálogo complementar entre o saber científico e o saber 

popular, visando a integralidade dos processos educativos da economia 

popular e solidária voltado para o desenvolvimento territorial;  

VII. Participar da implementação de políticas públicas que apresentem caráter 

articulador e integrador do circuito econômico popular e solidário (IEPS-

UEFS, 2011). 

Já estava claro para nós o quanto o horizonte político da autogestão mantinha-se em 

tensão com o que vem a ser certamente a maior fragilidade da aposta tout court na organização 

do trabalho coletivo de forma não subordinada: o fato de as iniciativas inserirem-se e 

dependerem do mercado capitalista e de sua lógica. A percepção de que, como já alertava Marx, 

“a produção, a distribuição, o intercâmbio, o consumo”, mesmo não sendo idênticos, “são 

elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade” (2011a, p. 53) tornava certa 

que a mera coletivização do exercício da propriedade e a igualdade na divisão do produto do 

trabalho não dá conta, por si, das transformações profundas que entendemos necessárias. A 

derrocada das experiências do socialismo real ao longo do século XX parece ser uma 

demonstração de que mesmo a planificação econômica e a vedação do exercício privado da 

                                                           

163 A contradição do nome, e sua problematização, acaba sendo um mote interessante para começar a nossa 

apresentação, nas várias atividades formativas de que somos chamados/as a participar. 
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propriedade dos meios de produção foram insuficientes, na medida em que se desconsiderou a 

necessidade de uma profunda mudança no metabolismo fundamental da produção-circulação-

consumo, centrado na produção de valor (de troca) e do trabalho (como produção de valor)164. 

Estamos diante, assim, de uma grande empreitada que vai muito além do econômico. O combate 

à artificiosa separação do econômico como uma esfera autônoma – produzida pela própria 

lógica do valor – parece ser, aliás, a parte primordial da construção de além-capitalismo, 

envolvendo um processo de transformação também de ideias e práticas que não se resolve em 

um instante revolucionário e precisa dar conta consubstancialmente de diferentes dimensões da 

vida que afetam o modo como as relações sociais são tecidas nos diferentes tempos e espaços. 

O que as experiências de pesquisa e extensão vivenciadas na Incubadora vinham nos mostrando 

é que a “economia popular” continha em si chaves desta transformação. As seculares e 

ambivalente estratégias de resistência e luta nela contidas (inclusive considerando os novos 

desafios impostos pela razão neoliberal), de regra menosprezadas pela produção acadêmica e 

pelas lutas políticas “de cima para baixo”, sinalizam respostas a que os esquemas da razão 

científica vêm sendo incapazes de chegar (ou mesmo contribuem para esconder).  

Essa percepção, por sua vez, estabelecia uma relação direta com a prioridade pela 

educação popular e pela pesquisa participante no programa165, questão de que já tratei no 

capítulo anterior. A carta de princípios reforçava também este aspecto do programa: 

1.1. A utilização da relação trabalho-educação como base fundamental dos 

processos educativos populares, transversalizados por temas como gênero, 

etnia, meio ambiente, consumo, direitos fundamentais e cidadania; 

1.2. A utilização de metodologias participativas com vistas à 

complementariedade de saberes entre os grupos produtivos e as instituições 

envolvidas nos processos de incubação (IEPS-UEFS, 2011). 

                                                           

164 O processo histórico da subsunção formal e real do trabalho ao capital (MARX, 1978) é objeto de análise por 

Anselm Jappe, em seu “As aventuras da Mercadoria” (2006), onde o autor desenvolve a ideia marxiana de trabalho 

abstrato – que “existe somente no capitalismo e é a sua característica principal” (2006, p. 37) – para pensar o 

processo de crescente domínio da abstração mercantil sobre as relações sociais no capitalismo, a ponto de ela se 

tornar realidade através da mercantilização e coisificação dos/as trabalhadores e de sua consequente alienação do 

processo de transformação da natureza que chamamos de trabalho. Embora não se possa aqui aprofundar esta 

discussão, Jappe alerta que, em Marx, a contraposição entre trabalho abstrato não se relaciona com o conteúdo ou 

a forma de organização do trabalho (como a parcelarização ou a fragmentação cada vez maior que caracteriza a 

produção de mercadorias na atualidade), “mal-entendido muito divulgado nestes últimos anos” (2006, p. 42). Tem 

a ver, mais diretamente, com “o ‘tornar-se vazio’ do trabalho dos ‘produtores imediatos’, ou seja, a separação das 

‘potências intelectuais’ relativamente ao próprio processo de produção, até reduzir este último a um trabalho 

repetitivo, sem conteúdo e esvaziado de toda potência científica proveniente da troca com a natureza, 

consequentemente até à sua redução a um trabalho abstracto que arrasta consigo a indiferença e a frustração” 

(KURZ, 1991 apud JAPPE, 2006, p. 78, n. 43). 

165No mesmo sentido, Maria Clara Fischer e Lia Tiriba, ao tratarem nos “saberes do trabalho associado” e as 

práticas político-pedagógicas que a eles se relacionam (2009, p. 293-297). 



135 

A opção metodológica reverberava, ainda, sobre como formulamos, na Carta de 

Princípios, o nosso conceito de incubação, acentuando-se seu papel preponderantemente 

político e educativo: 

Na forma de projetos, a IEPS-UEFS desenvolverá processos de incubação, os 

quais devem ser compreendidos como um processo político, prático-educativo 

de organização e acompanhamento sistêmico a grupos envolvidos no processo 

econômico popular e solidário. Na incubação a IEPS-UEFS adotará os 

fundamentos da economia popular e solidária possibilitando a integração 

solidária dos sujeitos, colocando como valores principais o trabalho coletivo, 

o conhecimento e o atendimento às necessidades sociais da população. 

Buscar-se-á um sistema solidário de produção, com benefícios divididos 

equitativamente, redistribuindo a renda e constituindo-se num sistema sócio-

produtivo mais justo e igualitário fomentando o comércio justo dos bens e 

serviços e o consumo consciente para alcançar a sustentabilidade e justiça 

social; (item 3.1) (IEPS-UEFS, 2011). 

Finalmente, refletiu-se sobre os problemas inerentes ao objetivo de construir a 

autonomia dos grupos para além da presença da Universidade, derivados da relação 

hierarquizada entre saber científico e popular, entre o ambiente acadêmico e a classe 

trabalhadora: 

1.3. Atividades realizadas preferencialmente no espaço real das iniciativas, 

que possibilitem aos grupos a compreensão do conjunto do seu funcionamento 

e estimulem a formação da identidade de grupo, a democracia interna e sua 

autonomia frente à IEPS-UEFS (IEPS-UEFS, 2011). 
 

A decisão pela expressão “Economia Popular e Solidária” merece, por fim, ser também 

retomada mais detalhadamente. Ela envolvia à época muitas inquietações e dúvidas (muitas das 

quais permanecem até hoje). Demandava um mapeamento teórico difícil e que parece sempre 

aquém do necessário para a compreensão do que fazemos/queremos fazer na Incubadora: 

envolve um período longo, uma farta produção acadêmica, uma compreensão multidisciplinar 

de um fenômeno complexo e do qual os/as acadêmicos/as, via de regra, têm uma percepção 

vivenciada na terceira pessoa – por mais engajados/as politicamente que sejamos.  

Eugenia de Souza Mello Guimarães Motta reflete que a definição do “mundo da 

economia solidária”, como denomina, é objeto de disputas entre os agentes e, mais do que isso, 

“diferentes pessoas e lugares sociais contemplam sentidos diferentes e se remetem a definições 

que consideram ordens discursivas e de realidade diversas” (2010, p. 7). Prática econômica, 

projeto, causa, movimento, cada uma dessas coisas ou todas elas. “Como realidade existente e 

como utopia há visões que associam a solidariedade ao socialismo e outras que a consideram 

como uma alternativa para os pobres, por exemplo”, complementa a pesquisadora carioca 

(2010, p. 7).  
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À época, a pessoa mais avançada na compreensão teórica do nosso “objeto” era o Prof. 

José Raimundo Oliveira Lima, cuja participação nas discussões foi certamente fundamental e 

de grande influência sobre o resultado final – mas que, em 2010, ainda iniciava o doutorado em 

Educação em Contemporaneidade pela UNEB, no que viria a resultar a sua tese “A Economia 

Popular e Solidária como Estratégia para o Desenvolvimento Local Solidário no Município de 

Feira de Santana”, defendida em 2014. Parece muito significativo, por outro lado, que era ele, 

entre os/as professores/as e técnicos/as, o mais pessoalmente tangenciado pelas questões 

discutidas: natural de Santa Bárbara, um pequeno município próximo a Feira de Santana, tem 

uma história de trabalho “na roça”, de enfrentamento das barreiras econômicas e culturais para 

acessar o mundo do trabalho formal e mesmo a educação formal166.  

A par da “Economia Solidária”, expressão que àquela época já havia preponderado no 

Brasil, especialmente em razão do trabalho da SENAES, havia um leque de outras opções que 

se apresentavam possíveis. Já havia claramente no grupo da UEFS um descolamento crítico 

com os rumos das políticas federais e estaduais e, em especial, com a distância entre os 

apontamentos teóricos em torno do tema e a sua implementação na prática – em que se 

percebiam, por exemplo, práticas formativas onde era manifesta a apropriação do discurso do 

“empreendedorismo” pelos técnicos, indícios do uso político-partidário da máquina pública, o 

arrefecimento da centralidade dos movimentos populares em proveito da lógica do custo-

benefício das linhas de financiamento para os projetos. Diante da ambiguidade do campo e de 

suas práticas, a escolha deste “nome” parecia uma forma importante de marcar posição. 

A equipe da Incubadora tinha clareza de que o espectro de sua atuação abarcava arranjos 

econômicos cujos traços característicos centrais, não obstante sua heterogeneidade, são a 

organização de coletivos de trabalhadores que se dispõem a tentar atuar de forma 

autogestionária, num movimento de diferenciação da lógica da exploração do trabalho pelo 

capital. O discurso envolvido nesta forma de trabalho é fortemente marcado por princípios 

como solidariedade (em oposição ao individualismo e competitividade das práticas 

hegemônicas), gestão democrática, propriedade coletiva dos meios de produção.  

A ideia de autogestão assumia para nós também um lugar central. De início, concentro-

me no sentido literalmente extraído de sua etimologia (auto + gestão), que faz pressupor uma 

ação coletiva onde o grupo, como um todo, é a fonte de produção das regras que tornam possível 

esta mesma ação em conjunto. Na heterogestão, característica do empreendimento produtivo 

                                                           

166 Que pode ser conhecida no texto “Formação educacional fora da trilha: com a palavra, um sujeito do campo e 

suas memórias”, em que narra a sua trajetória pessoal, relacionando-a a suas escolhas acadêmicas (2020). 
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capitalista padrão, um ou alguns indivíduos assumem o papel de produtores das regras, e os 

demais a elas aderem. A categoria assume, contudo, um sentido que vai além do estritamente 

procedimental, de tomada de decisões de forma autônoma e horizontal (incluindo-o, contudo), 

ganhando um conteúdo utópico de “potencial anticapitalista”, no dizer de Maurício Sardá de 

Faria, que implica no desafio de “romper o isolamento e estender-se formando novas redes de 

intercâmbio para a produção material, colocando em causa o mercado concorrencial capitalista” 

(2011, pp. 279, 303). Autogestão, ganha, portanto, um caráter político, pressupondo um 

processo educativo para o protagonismo ativo de indivíduos autônomos, que, transpondo os 

limites da unidade produtiva, carrega em potência a possibilidade da “autoinstitucionalização 

de uma nova realidade social” (FARIA, 2011, p. 304).  

É cara ao universo simbólico da Incubadora da UEFS, ainda, a categoria produção 

associada, ou trabalho associado, de inspiração marxista167, com a qual também, de regra, se 

vai além do sentido meramente organizacional ou econômico. Segundo Ivo Tonet, trabalho 

associado, a partir de Marx: 

É uma forma de trabalho livre porque são os próprios produtores que 

determinam o que deve ser produzido, como isto deve ser produzido e como 

deve ser distribuído todo o produto. Não são poderes estranhos e alienados 

que comandam a produção.  

É uma forma de trabalho consciente porque, do começo ao fim, todo o 

processo está sob o expresso controle dos próprios produtores.  

É uma forma de trabalho coletiva porque implica a colocação em comum das 

forças individuais, permitindo, assim, multiplicar as forças sociais.  

É uma forma de trabalho universal porque, dado o estágio de universalização 

em que a humanidade se encontra, até por obra e graça do capitalismo, tanto 

a produção como o consumo exigem e permitem a interdependência de todos 

os espaços mundiais. Mais ainda, porque os problemas da humanidade têm, 

hoje, um caráter efetivamente universal o que significa que sua resolução 

também só pode se dar em nível universal (TONET, 2014, p. 229). 

Maria Clara Fisher e Lia Tiriba estabelecem a relação entre autogestão, pensada como 

“estrutura básica da sociedade socialista, na economia, na política e na cultura” e produção 

associada, a “unidade básica do modo de produção dos produtores livres associados”. Alertam, 

no entanto, que, na condição de categorias abstratas e históricas, exigem serem pensadas 

simultaneamente tanto como horizontes de emancipação humana quanto “possibilidades 

concretas de experimentação no interior do modo de produção capitalista” (2013, p. 531). Elas 

surgem processualmente a partir da práxis humana, em diferentes espaços/tempos históricos 

que vão se materializando, “como diria Edward P. Thompson (2008), pelo conjunto das relações 

                                                           

167 Como no Manifesto: “Quando, no curso do desenvolvimento, desaparecerem os antagonismos de classes e toda 

a produção for concentrada nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político” 

(MARX; ENGELS, 2007a, 58/59) 
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sociais de produção, ou seja, não apenas pelas relações que são hegemônicas em uma determina 

sociedade, mas também pela ação, pela agência dos sujeitos coletivos que disputam seu modo 

de vida com o modo de vida dominante” (2013, p. 531). 

As autoras mapeiam, a partir dessas ideias, três tipos de “espaços/tempo” em que 

identificam elementos da autogestão e da produção associada. Estes espaços-tempo mantêm 

entre si inter-relações e interações, em que se cruzam resistências que insistem em não se 

subsumir (completamente) ao modo de sobreviver imposto pelo capital e pela mercadoria, 

mesmo que de forma contraditória. Os primeiros são os “espaços/tempos revolucionários”: os 

(raros) momentos de confronto mais agudo entre capital e trabalho, em que se tornam mais 

factíveis mudanças estruturais na sociedade168. Há também os “espaços/tempo da atual crise 

do capital e do trabalho assalariado”, em que inserem as alternativas no âmbito do que hoje, 

sob diferentes matrizes teóricas e denominações, corresponde ao que no Brasil 

majoritariamente é denominado “economia solidária” (experiências de fábricas ocupadas, 

cooperativas populares, experiências de agroecologia comunitárias etc.). Em terceiro, com “os 

espaços/tempo das culturas milenares dos povos e das comunidades tradicionais169”, Fisher e 

                                                           

168 Dizem respeito “às experiências históricas revolucionárias as quais se expressam de variadas formas, sentidos 

e com diferentes graus de controle dos meios de produção: a Comuna de Paris (1871); os Soviets de representantes 

operários, camponeses e soldados na Rússia (1905; 1917); a Guerra Civil Espanhola (1936-1939); os conselhos 

operários de Turim, Itália (1919-1921), da Iugoslávia (1950), da Hungria (1956) e da Polônia (1956, 1970); a 

Revolução dos Cravos em Portugal (1974), entre outros. Em âmbito latino-americano, temos o México (Comuna 

de Morelos, 1910), Cuba (1959), Chile (1972) e a Nicarágua (1979). No Brasil, especialmente no campo, 

destacamos a República de Canudos (1896), Quilombo dos Palmares (segunda metade do século XVII), Caldeirão 

de Santa Cruz do Deserto (1920), as Ligas Camponesas (1950), destacando-se a criação da Sociedade Agrícola e 

Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAPPP) (1954), com a participação de Francisco Julião” (2013, p. 533). 

169 Na perspectiva de Manuela Carneiro da Cunha e Mauro W. Barbosa de Almeida, “definir as populações 

tradicionais pela adesão à tradição seria contraditório com os conhecimentos antropológicos atuais. Defini-las 

como populações que têm baixo impacto sobre o ambiente, para depois afirmar que são ecologicamente 

sustentáveis, seria mera tautologia. Se as definirmos como populações que estão fora da esfera do mercado, vai 

ser difícil encontrá-las hoje em dia. [...] Por enquanto, achamos melhor definir as "populações tradicionais" de 

maneira "extensional", isto é, enumerando seus "membros" atuais, ou os candidatos a "membros". Esta abordagem 

está de acordo com a ênfase que daremos à criação e à apropriação de categorias. E o que é mais importante, aponta 

para a formação de sujeitos através de novas práticas. [...]. Termos como "índio", “indígena", "tribal", "nativo", 

“aborígene" e "negro" são todas criações da metrópole, são frutos do encontro colonial. Contudo, embora tenham 

sido genéricos e artificiais ao serem criados, esses termos foram sendo aos poucos habitados por gente de carne e 

osso. É o que acontece, mas não necessariamente, quando ganham status administrativo ou jurídico. [...]. 

Inicialmente, a categoria congregava seringueiros e castanheiros da Amazônia. Desde então expandiu-se, 

abrangendo outros grupos que vão de coletores de berbigão de Santa Catarina a babaçueiras do sul do Maranhão 

e quilombolas do Tocantins.  O que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram pelo menos 

em parte uma história de baixo impacto ambiental e de que têm no presente interesses em manter ou em recuperar 

o controle sobre o território que exploram” (2001, não p.)  

No Brasil, há uma definição “oficial” para “povos e comunidades tradicionais”, constante do Decreto Federal n. 

6.040, de 7.02.2000: “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição” (art. 3º, I). 
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Tiriba referem-se a diferentes culturas do trabalho que, “resistindo ao modo de produção 

capitalista, perduram em diversos espaços/tempos, como os povos da floresta, comunidades 

indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e outros povos e comunidades tradicionais 

milenares situadas na Ásia, África, nas Américas” (2013, p. 534).  

Trata-se, neste último caso, de lugares de resistência de lógicas comunitárias que são 

vivenciadas para além do capital, incluindo formas próprias de exercício da relação com a 

natureza, com os bens, especialmente no que diz respeito à contraposição ao signo da 

mercadoria e da priorização do valor abstrato da troca sobre o valor de uso170. Eles parecem 

assumir o lugar de fronteira no tensionamento em torno do sentido de que o trabalho assume 

no modo de produção capitalista, como uma esfera apartada da vida171.  John Holloway fala no 

fazer, ação humana integrada ao fluxo social do fazer coletivo, cujo produto não se coisifica, 

não se transfigura em mercadoria (“ponto de fratura do fluxo social do fazer” [HOLLOWAY, 

2003, p 76]), coisificando-se e separando-se do/a seu fazedor como no trabalho sob a ordem 

do capital (2003). A luta pelo trabalho associado, por uma outra economia vai, assim, muito 

além do problema da apropriação dos meios de produção, para mirar o domínio da “forma-

dinheiro”, da “forma-mercadoria”, da “forma-capital” como “modos de existência cristalizados 

ou rigidificados das relações entre as pessoas” (HOLLOWAY, 2003, p. 82). 

Ao nomear a Incubadora, nos interessava, enfim, a multiplicidade de elementos, 

certamente contraditórios e ambivalentes, que os três “espaços/tempo” representavam. 

Pensávamos na forma hegemônica de manifestação do “trabalho” mas também em diferentes 

processos laborais que permanecem imbricados a outras dimensões da vida (como a família, a 

comunidade, a arte, a festa, a religião, a política) e outras racionalidades econômicas (dádiva 

                                                           

170 Sobre as categorias marxianas e a sua repercussão sobre o mundo do trabalho (assim como sobre seu horizonte 

de transformação), remeto tanto à leitura de Anselm Jappe (2006), no contexto teórico do grupo Krisis (1999), 

quanto, numa perspectiva latino-americana, Lucia Linsalata (2011), inspirada especialmente no pensamento do 

filósofo mexicano Bolívar Echeverría.  

171 “O trabalho é, pois, uma maneira especificamente moderna de organizar as atividades produtivas sob forma de 

esfera separada. Esta esfera tornou-se autônoma e superior às outras. É somente na sociedade capitalista que o 

trabalho se torna o seu próprio princípio de organização, porque só nestas circunstâncias a produção, a respetiva 

ampliação e as exigências que dela derivam, se tornam a razão de ser da sociedade. Nas sociedades precedentes, a 

produção tinha o objetivo de criar riqueza material e concreta, mas a riqueza, por seu turno, encontrava-se ao 

serviço da reprodução da ordem social instalada” (JAPPE, 2006, p. 117). 

O antropólogo marxista Maurice Godelier, mesmo que de uma perspectiva diferente de Anselm Jappe – mas 

igualmente a partir de Marx –, reforça a ideia, informando que “a palavra trabalho não existe em numerosas 

línguas, devido a que não existem as representações a que corresponde. [...] O trabalho é hoje uma ideia comum 

em todo Ocidente, mas apareceu em época tardia, sem dúvida no século XVIII” (1989, p. 109, tradução nossa) 

(“la palabra trabajo no existe en numerosas lenguas, debido a que no existen las representaciones a que 

corresponde. […] El trabajo es hoy una idea común en todo Occidente, pero apareció en época tardía, sin duda 

en el siglo XVIII”). 
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[MAUSS, 2013] 172, reciprocidade, redistribuição [POLANYI, 2000]), como permanências mas 

também prenúncios de um outro tempo em que o mercado possa não ser o espaço que subverte 

todas as relações sociais e econômicas. Partimos do pressuposto de que a realidade econômica 

circundante é fruto de um processo histórico produzido pelos seres humanos e, por isso, 

contingente, sempre passível de suplantação. O capitalismo não é, ele está (cada dia pior). A 

indiferenciação do que Karl Polanyi chama de significados material e formal de economia 

(2012) compactua para essa ontologização das economias de mercado e sua racionalidade 

subjacente: por metonímia, toma-se como todo a ideia de economia como racionalidade  

empregada para as escolhas feitas diante da escassez (a ação racional do homo economicus 

utilitarista), perdendo-se o foco no seu significado substantivo, “[...] que decorre da 

dependência que o ser humano tem da natureza e dos semelhantes para sobreviver”, dizendo 

respeito, antes de tudo, “ao seu intercâmbio com o meio natural e social, na medida em que isso 

resulta em fornecer os meios para satisfazer suas necessidades materiais” (POLANYI, 2012, p. 

293). É oportuna, ainda, a compreensão polanyiana da economia como um processo instituído: 

é processo, pois se produz e está em contínuo movimento e é instituído porque este movimento 

também produz algo de “unidade e estabilidade, estrutura e função, história e política” 

(POLANYI, 2012, p. 302).  

“Economia popular e solidária” foi, finalmente, a expressão escolhida para batizar a 

Incubadora: desejávamos agregar às notas distintivas gerais da chamada economia solidária – 

apropriação coletiva dos meios de produção, autogestão, horizontalidade, ausência de 

subordinação entre as pessoas envolvidas no processo laboral e, em consequência, produção de 

uma subjetividade autônoma e politicamente engajada  – o caráter de uma economia política 

dos setores populares, como veio a ser a proposta formulada por José Raimundo, mais tarde, 

em sua tese (2014, p. 74): 

[...] trata-se de uma expressão que demarca uma passagem de transição 

organizativa, por vezes vinda de economia popular, bem como pela 

representatividade epistemológica forjada na América Latina [...]. 

Atua, de maneira geral, descontratualizada, sob o protagonismo popular que 

se manifesta em trabalhos familiares e coletivos, pela escolha por atividades 

autônomas ou por não se adequar ao modelo mercadológico vigente ou, ainda, 

por opção consciente em relação a outro modelo socioprodutivo (LIMA, 2014, 

p. 73). 

                                                           

172 “Viu-se o quanto a economia da troca-dádiva estava longe de inserir-se nos quadros da economia supostamente 

natural, do utilitarismo. Esses fenômenos consideráveis da vida econômica de todos os povos [...] e as 

sobrevivências consideráveis dessas tradições, nas sociedades próximas de nós ou nos costumes das nossas, 

escapam aos esquemas geralmente apresentados pelos raros economistas que quiseram comparar as diversas 

economias conhecidas” (MAUSS, 2013, p. 121-122). 
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A inclusão do adjetivo popular assumia um sentido duplamente político e pragmático 

para o Programa. No sentido político, tinha a intenção de atender a crítica interna à versão 

“edulcorada” da economia solidária, onde por vezes “solidária” se confundia ou com filantropia 

e caridade173 (impulsionada em especial pela forte presença da igreja católica na história da 

economia solidária no Brasil174), ou com uma versão “bondosa” ou “sustentável” do 

capitalismo, capaz de integrar pobres e desempregados e atender a projetos educativos do 

capital – como “formas de educação para a empregabilidade (para tornar vendável a força de 

trabalho no mercado), educação para o empreendedorismo (para estimular a ‘gestão do próprio 

negócio’) e educação para o (falso) cooperativismo (para garantir a nova cadeia produtiva 

requerida pela acumulação flexível” (FISHER; TIRIBA, 2009, p. 297). Com o popular, 

portanto, simbolizavam-se opressão e luta, a centralidade de nossas preocupações nas classes 

trabalhadoras e mesmo as escolhas metodológicas do Programa175.  

O conectivo “e” em “economia popular e solidária” também foi pensado para traduzir a 

maior amplitude que queríamos conceder ao raio de ação da Incubadora. O nosso desejo era 

identificar práticas econômicas que, mesmo ainda apenas em potência, de maneira desarticulada 

ou individual, apontassem no sentido oposto à forma hegemônica de produzir e trabalhar, 

resistência, luta, transformação. Tomo aqui de Aloize Gogola (2007) a proposição de que a 

expressão Economia Popular pode ser sintetizada como “formas de auto-ocupação econômica 

dos excluídos do trabalho assalariado” (2007, p. 82). E de José Luis Coraggio a ideia de que a 

Economia Popular “emerge das rupturas contínuas impostas repetidamente ao cotidiano 

                                                           

173 O que Pedro Demo chama de “solidariedade de cima” (2002, p. 152 e seguintes). 

174 Sem se deixar de reconhecer a importância da Igreja para o movimento da Economia Solidária no Brasil e 

vários âmbitos das lutas populares, do que são exemplos contundentes o papel da Teologia da Libertação e das 

Comunidades Eclesiais de Base nas lutas campesinas no Brasil, em especial no Nordeste brasileiro e na história 

do Movimento dos Trabalhadores sem Terra - MST (ver Zilda Grícoli IOKOI, 1996). No caso específico da 

economia solidária, relembre-se o papel da Caritas Brasileira na disseminação e mobilização popular em torno das 

lutas por outras formas de trabalhar e produzir (ver André Ricardo de SOUZA, 2013). Dialeticamente, no entanto, 

a noção de caridade cristã – acionada no senso comum pela palavra “solidária” – compactua muitas vezes com 

uma compreensão despolitizada da economia solidária, onde a redução da pobreza assume o protagonismo em 

detrimento da crítica às origens da desigualdade. 

175 Acentuando a plasticidade conceitual do popular, José Francisco de Melo Neto, Francisco Xavier Pereira da 

Costa e Iolanda Carvalho de Oliveira pontuam que “é possível ressaltar as suas dimensões fundantes como a 

origem e o direcionamento das questões que se apresentam; o componente político essencial e norteador das ações; 

e, com especial destaque o popular expresso por metodologias que apontam encaminhamentos de ações, 

acompanhadas de seus aspectos éticos (diálogo, solidariedade, tolerância e coletivo) e utópicos (autonomia, 

igualdade e liberdade)” (2006, p. 23). 

Vale menção ao clássico de Nelson Werneck Sodré, “Quem é o povo no Brasil?” (2019), para lembrar, com ele, 

que o conceito de povo distingue-se do de população quando “surgem as classes sociais e, com elas, a divisão 

social do trabalho: uns trabalham, outros usufruem do trabalho alheio” (2019, p. 33). É, assim, tão somente sob a 

perspectiva de luta de classes que se pode compreender o sentido de popular, a conter em si, dessa maneira, 

também a potência do revolucionar a sua condição de subalternidade. 
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popular pela reconstrução global do capital, e dos comportamentos reativos da população 

trabalhadora em luta por reproduzir a sua vida” (2000, p. 57), atuando sob uma racionalidade 

econômica que não é a da acumulação do capital, mas a da reprodução ampliada da vida da 

unidade familiar de quem trabalha. A expressão escolhida pela Incubadora, assim, permitia 

assumir a possibilidade de trabalhar com experiências de Economia Popular inclassificáveis 

como Economia Solidária, ou mesmo da Economia Solidária que não são Economia Popular. 

A ideia era ir além da interseção entre os dois conjuntos, mas tê-los em totalidade como objeto 

de investigação, tomados como um mundo em processo, em transformação constante. 

Pragmaticamente, portanto, expandia-se nosso raio de ação. 

Figura 4 – Economia Popular Solidária ou Economia Popular e Solidária? 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Passados mais de dez anos de sua criação, a Incubadora da UEFS continua seu caminho. 

Mesmo convivendo com as dificuldades que as Universidades Públicas brasileiras têm 

enfrentado, de forma cada vez mais contundente, continua tentando contribuir, com pesquisa e 

extensão, na abertura ou fortalecimento das fissuras (HOLLOWAY, 2013) à hegemonia do 

trabalho sob o capital. A equipe foi crescendo ao longo do tempo, especialmente por meio 

dos/as estudantes (estamos entre os programas da UEFS com maior número de bolsistas de 

extensão e pesquisa). A “Carta de Princípios” continua sendo um dos primeiros documentos 

apresentados aos/às novos/as integrantes, embora entre a teoria e a prática a diversidade que 

marca as nossas vidas, cores e projetos vai tecendo, em sua complexidade, uma história muito 

mais dinâmica, contraditória e rica do que seja possível descrever em algumas páginas. 

No curso destes anos, vivenciamos cenários que passaram da euforia inicial com a 

novidade de políticas públicas pautadas de forma inédita no estímulo ao trabalho associado 

popular à paulatina compreensão de que o seu encontro com a lógica da “máquina” do Estado 

parecia triturar as boas intenções.  

É fato, no entanto, que a SENAES não chegou a ocupar um lugar central nas políticas 

públicas para o trabalho, o que se traduziu em orçamentos reduzidos, pequenos quadros de 
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servidores com consequente dificuldade de execução orçamentária e poucos avanços nas 

mudanças legislativas mais estruturais. Francisco José Carvalho Mazzeu (2017) salienta a 

existência de uma maior interface das ações da SENAES com os Ministérios da área social 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Saúde e da Educação) em 

comparação com a pequena interação com as políticas econômicas e de desenvolvimento 

industrial. É bastante significativo, aliás, que a Secretaria de Economia Solidária não se 

encontrasse vinculada ao Ministério da Economia (mas ao Ministério do Trabalho). Nos 

movimentos e interdependências da máquina pública, uma análise mais conjuntural aponta para 

o predomínio do sentido de amenização da pobreza, em detrimento de uma efetiva aposta por 

mudanças estruturais para além do modo de produção capitalista. É o que também faz crer o 

simultâneo avanço, no mesmo período, do marco regulatório do microempreendedorismo 

individual176 e do discurso do “empreendedorismo popular”, sem que parecessem preocupar o 

seu forte vínculo ideológico com a razão neoliberal. Nesse sentido, 

Diante de pré-concepções mais ou menos fechadas a respeito dos sentidos 

materiais e simbólicos das iniciativas existentes, as questões concretas da 

economia solidária não chegam, como sublinhou Cruz (2002: 25), a ter chance 

de um debate técnico e político que conte com os recursos necessários e com 

a mesma seriedade com que governos, universidades e sindicatos vem 

tratando as políticas para os setores de desenvolvimento capitalista que são 

“realmente levados a sério”, e dispõem de pesados investimentos em linhas de 

crédito, programas de exportação, incubadoras empresariais, centros 

tecnológicos etc. Mas o admirável é que a constatação de Cruz, feita há uma 

década, permaneceu atual mesmo com o novo patamar para a ES que se 

esperaria alcançar sob um governo federal oriundo das esquerdas (CUNHA, 

2012, p. 427). 

Em 2016, sob o governo de Michel Temer (vice-presidente do segundo mandato de 

Dilma Roussef, que assume após o golpe parlamentar legitimado formalmente como 

impeachment (OLIVEIRA, 2016), a SENAES foi imediatamente minada, sendo rebaixada a 

uma sub-secretaria. Tomou lugar de Paul Singer um escrivão de polícia aposentado, Natalino 

Oldakoski, que confessava publicamente nunca ter ouvido falar da SENAES ou da Economia 

solidária (AGUIAR, 2018). Sob o governo de Jair Bolsonaro, este movimento de retrocesso se 

completa: o próprio Ministério do Trabalho (de cuja estrutura a SENAES fazia parte) foi 

extinto177, e suas atribuições distribuídas entre o Ministério da Justiça, da Economia e da 

                                                           

176 A Lei Complementar n. 128/2008, promulgada durante o segundo mandato de Lula, disciplinou a figura do 

Microempreendedor Individual – MEI, que paulatinamente parece ganhar atenção das políticas públicas a partir 

de então. A novidade legislativa dava seguimento, na verdade, à estruturação jurídica voltada às microempresas e 

empresas de pequeno porte, que remonta já ao primeiro governo Lula, por meio da Lei Comp. n. 123/2006. 

177 Não se deixa de mencionar, ainda, a ampla restrição/flexibilização sofrida pela legislação trabalhista brasileira 

(com a chamada “Reforma Trabalhista” implementada pela Lei n. 13.467/2017), a reforma previdenciária já 
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Cidadania. A antiga SENAES foi diluída no Ministério da Cidadania, com parte de suas 

atividades sendo atribuídas à Secretaria “de Inclusão Produtiva Urbana”.  

A dinâmica decrescente das políticas públicas de economia solidária no Brasil, desde a 

criação da SENAES até o presente, torna-se claramente visível por meio dos números 

orçamentários178:  

 

Figura 5 – Políticas Públicas de Economia Solidária no Brasil: gráfico dos valores orçamentários 

efetivamente executados pela SENAES (2014-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Adaptado pela autora de (SILVA, 2018a) [valores de 2004-2017, atualizados a dez. 2017] e de (SANTOS; 

BRUNO; JANNUZZI, 2019) [valores de 2018-2019, atualizados a jul. 2019] 

 

 

Observe-se que a linha descendente do gráfico (que considera não a dotação 

orçamentária destinada à pasta, mas apenas os valores efetivamente executados), além de 

refletir a instabilidade na execução da política como um todo, apresenta, a partir do governo 

Dilma Rousseff (2011-2014; 2014-2016) uma queda consistente e irreversível. Já no início de 

seu mandado, o Projeto de Lei n. 865 de 2011, aliás, propunha a criação da Secretaria da Micro 

e Pequena Empresa, para a qual seriam deslocadas as atribuições da SENAES e o próprio 

Conselho Nacional de Economia Solidária. O projeto não vingou, sobretudo em razão da 

mobilização e pressão dos movimentos sociais, mas a sua simples formulação demonstra até 

que ponto foram as perdas no potencial crítico das políticas ainda nos governos petistas. 

Em minuciosa análise do processo de construção das políticas públicas de economia 

solidária no Brasil, Gabriela Cavalcanti Cunha acrescenta ainda, ao quadro que tento traçar, um 

                                                           
aprovada por meio da Emenda Constitucional n. 103, de 12.11.2019, e toda uma agressiva agenda pro capital 

anunciada pelo atual Presidente da República e sua equipe econômica. 

178 Para uma análise detalhada do tema, Sandro Pereira Silva, (2018a) (dados de 2004 a 2017) e Jorge Santos, 

Miguel Bruno e Martino Jannuzzi, (2019) (dados de 2018 e 2019). 
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elemento que nos parece central: a cooptação e enfraquecimento paulatino dos movimentos 

sociais em torno da economia solidária. 

No processo, porém, ficou evidente o gradual afastamento do lulismo em 

relação a pautas de movimentos sociais que haviam estado na base da 

construção do petismo [...], dando lugar à pauta agora orientada 

prioritariamente à “nova classe média”, dentro de um projeto nacional de 

desenvolvimento (econômico) calcado hoje na “aceleração do crescimento” 

por meio principalmente de grandes projetos e obras de infraestrutura. Nessa 

perspectiva, as políticas voltadas a trabalhadores que integram ou aspiram 

integrar a “nova classe média” enfatizam sobretudo a retomada dos índices de 

emprego assalariado formal e a expansão de crédito para consumo, ou então a 

ampliação da rede de proteção social para os que não chegaram a se inserir no 

mercado formal. [...]. Mas o que vem se colocando como alternativa principal 

ao assalariamento nunca chegou a ser o trabalho associativo e autogestionário, 

e sim o paradigma do auto-emprego – ou então, a gestão da pobreza que tem 

caracterizado as opções na política social desde antes dos anos Lula (2012, pp. 

427-428). 

Infelizmente, sob diversos aspectos as análises indicam não terem os governos petistas 

imposto maiores abalos à peculiar institucionalidade burguesa nacional, em sua dependência, 

colonialidade e crônica desigualdade. Os compromissos da estrutura estatal com o capital179 

mantiveram em marcha o avanço neoliberal180. Como acentuam Raúl Zibechi e Decio Machado, 

se é possível reconhecer uma consistente redução da pobreza (certamente também beneficiada 

por um período econômico favorável, impulsionado pela alta das commodities), o mesmo não 

pode se dizer da desigualdade – “ainda que o Brasil tenha crescido de forma consistente durante 

esses anos, a metade do crescimento ficou nas mãos dos 5 por cento superior, e os 28 por cento 

foram apropriados pelo um por cento mais rico”, enquanto “apenas 10 por cento do crescimento 

foi para os mais pobres” (ZIBECHI; MACHADO, 2017, p. 109). 

Os governos petistas no Brasil, como parte do chamado progressismo latino-americano, 

são certamente marcados por muitas contradições. Seu curto ciclo de vida deixou um rastro de 

consequências que estão a exigir reflexões cuidadosas sobre suas opções políticas e econômicas 

e sobre os processos escolhidos para sua implementação. A discussão sobre o progressismo e 

sua opção pelo neodesenvolvimentismo, tem sido farta nos últimos anos181 e parece cada vez 

                                                           

179 Firmados publicamente, já em 2002, na conhecida Carta ao Povo Brasileiro (SILVA, 2002), e que parecem, 

aliás, ter tornado possível a própria eleição de Lula. 

180 “Uma vez empossado, o governo petista revelou-se fiel ao compromisso assumido, esposando todos os aspectos 

do ajuste neoliberal consolidado nas gestões anteriores: processos de liberalização, desregulamentação e 

privatização, estabilidade da moeda, Lei de Responsabilidade Fiscal, superávits primários, limite ao endividamento 

do setor público, flexibilização das relações de trabalho, redução e cortes de direitos adquiridos, entre outros” 

(SANTOS, 2018, p. 88). 

181 Remeto a Raúl Zibechi e Decio Machado (2017), Fabio Luis Barbosa dos Santos (2018) e Theo M. Lubliner, 

Maurício Espósito e Leandro R. Pereira (2019). 
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mais necessária à medida em que o retorno a posicionamentos mais duros e explícitos em prol 

do capital se alastram pelo continente. No calor dos acontecimentos, ainda parecemos estar 

longe de ter clareza sobre as razões e as consequências do que vem acontecendo: o incerto 

destino da Bolívia pós-Evo Morales182, a grave crise da Venezuela de Maduro, do Equador de 

Lenín Moreno, a capacidade do governo Fernández-Kirchner de fazer retroceder, na Argentina, 

as contundentes ofensivas neoliberais de Mauricio Macri e, sobretudo, para o que nos interessa 

de mais perto, a grave marcha de retrocessos no Brasil (cujo governo federal, a partir de 2018, 

vem sendo categorizado como protofascista [FONTES, 2019]). 

Ao mesmo tempo, dialeticamente, entendo que a crítica à experiência brasileira da 

SENAES deve também reconhecer seus avanços, atentando para a processualidade histórica 

em que se inseriu. É comum que se parta, nesta crítica, de um quadro de referência teórico e 

político que antepõe dois projetos estáticos de contestação, separados pelo tipo e ritmo da 

mudança pretendida por ambos e, em especial, pela forma como as lutas articulam-se com a 

institucionalidade que devem superar. Enquanto mantivermos de um lado os reformistas, e, de 

outro, os revolucionários, simplificaremos perigosamente a multiplicidade e as texturas de cada 

tempo e lugar históricos. A transformação desta realidade enfrenta problemas que não podem 

ser respondidos de forma peremptória e abstrata. Este tipo de resposta simplificadora parece 

contaminada das mesmas premissas presentes na ordem que se quer combater: o essencialismo 

da razão científica instrumental, a competitividade egóica do homo economicus, o exercício 

vertical do poder, a prevalência do trabalho intelectual na divisão social do trabalho, a 

submissão da realidade a esquemas lógico-abstratos que, de regra, ignoram o ponto de vista da 

classe que vive do trabalho e a forma como suas batalhas diárias são travadas.  Parece necessário 

– sob pena de um pessimismo paralisante – levar-se em conta, a sério, que a realidade 

econômica circundante é fruto de um processo histórico produzido pelos seres humanos e, por 

isso, contingente, sempre passível de suplantação. Ou, como pergunta e propõe Raquel 

Gutiérrez:  

Que ocorre, entretanto, se rechaçarmos a disjunção entre reforma e revolução 

por impossível e contraposta às lutas por emancipação, já que não se podem 

transformar as relações sociais de cima para baixo, nem paulatina, nem 

abruptamente? Que ocorre se, ao mesmo tempo, nos propomos de maneira 

sistemática as questões da dissolução e perturbação das relações de poder do 

                                                           

182 De quem, a despeito dos avanços, já se apontava, por exemplo, a ambígua posição em torno da questão 

ambiental e de proteção dos recursos naturais, ameaçados por políticas que beneficiavam o extrativismo e o 

agronegócio destruidores das empresas transnacionais (SANTOS, 2018). 
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capital e do estado que estão aí, exigindo respostas a uma política desde a 

autonomia? 183 (2017, p. 64, tradução nossa). 

Se deslocamos desta maneira, como quer a filósofa mexicana, a ordem simbólica 

dominante, parece ser mais fácil driblar as dificuldades que o estado e o capital impõem às lutas 

por outras formas de trabalhar e produzir, A partir deste novo lugar é possível, então, fazer 

política sem que se esteja diante do estado simplesmente na defensiva ou como mero 

demandante, mas na posição de quem diz que ele deve fazer –  e, assim, de acordo com o que 

as lutas exigirem, “podemos falar e fazer política [...] de uma maneira ‘reformista’ ou 

‘revolucionária’”:  

isto é, podemos em algumas ocasiões estabelecer propostas práticas e definir 

prazos para levá-las a cabo de maneira progressiva e, segundo se considere 

necessário, simultaneamente confrontando ou não, imediata e diretamente o 

poder público184 (GUTIÉRREZ, 2017, p. 64). 

 É necessário reconhecer que na história da “Economia Solidária” tanto há marcas das 

lutas contra a subsunção do trabalho ao capital, quanto da força da forma-Estado, em sua 

capacidade de criar abstração. A simples inclusão no vocabulário político brasileiro de um 

léxico antes dele desconhecido, porque destinado a nomear formas de trabalhar que passavam 

invisíveis aos olhos do Estado, foi um avanço de grandes dimensões (especialmente se 

consideramos os obstáculos que enfrentou) e proporciona, por si, conquista de terreno para as 

lutas que prosseguem sendo travadas pelos/as subalternizados/as. 

Sem a política de estímulo à criação das incubadoras universitárias, aliás, esta pesquisa 

talvez jamais existisse, tanto quanto muitas práticas e ações que podem também acrescer armas 

nas lutas por um além-capitalismo. As articulações do “mundo da economia solidária” 

prosseguem acontecendo, a despeito do fim das políticas públicas federais e de suas 

contradições, aproveitando-se das redes de contatos, instituições e lutas que acrescentam novas 

palavras de ordem e simbologias às lutas das classes trabalhadoras. Muitas das histórias que 

serão narradas nos próximos capítulos são disso prova.  

 

                                                           

183 “¿Qué ocurre, sin embargo, si rechazamos la disyunción entre reforma y revolución por imposible y 

contrapuesta a las luchas por la emancipación, en tanto no se pueden transformar las relaciones sociales desde 

arriba hacia abajo, ni paulatina ni abruptamente? ¿Qué ocurre si, al mismo tiempo, nos planteamos de manera 

sistemática las cuestiones de la disolución y trastocamiento de las relaciones de poder del capital y del estado que 

están ahí, exigiendo respuestas a una política desde la autonomía?” 

184 “Y podemos hablar y hacer política desde este lugar de una manera ‘reformista’ o ‘revolucionaria’; es decir, 

podemos en ocasiones establecer propuestas prácticas y definir plazos para llevarlas a cabo de manera progresiva 

y, según se considere necesario, simultáneamente confrontando o no, inmediata y directamente al poder público”. 
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2.3 ENTRE O FUTURO QUE NUNCA CHEGA E O PASSADO QUE FAZ O 

PRESENTE: O MODERNO COMO FÔRMA DO ATRASADO, A FORMA COMO A 

FÔRMA DO TRABALHO  

 

Antes de chegar a elas, no entanto, desejo, ainda neste capítulo, situar no meu contexto 

teórico a categoria informalidade. Ela é também central nesta pesquisa, já que se relaciona 

diretamente com o problema da personificação jurídica do trabalho associado – afinal, “ter um 

CNPJ” é o critério que de regra distingue, no Brasil, os grupos que “saíram da 

informalidade”185. Mas o que significa, no mundo do trabalho, e para além do estritamente 

jurídico, ser in-formal? O que significa ter “forma” no contexto dos/as trabalhadores/as com os 

quais se relaciona esta pesquisa? Na nossa história econômica, quem ditou e dita esta “fôrma” 

que define grande parte da classe trabalhadora pela negativa? De que forma se comunicam o 

formal e o informal? 

Como reflito nesta parte do texto, a não-forma – se tomo por forma a “fôrma” desenhada 

conjuntamente, de cima para baixo, do norte para o sul, pelo mercado, pelo Estado e Direito 

burgueses – sempre foi a marca das classes trabalhadoras latino-americanas (mesmo antes de 

tematizada, na academia e nas políticas públicas, como “informalidade”, ou independentemente 

dos diferentes sentidos que esta palavra vai assumindo como categoria explicativa do mundo 

do trabalho ao longo do tempo).  

Parece necessário começar relembrando que somos um continente marcado pela 

colonização e pela escravidão. E isto tem reflexos, em especial, sobre a forma como 

trabalhamos e produzimos. Aqui se encontraram formas diferentes de reproduzir a vida, 

atravessadas pelo capitalismo europeu que fez da “conquista da América” um modo peculiar 

de integrar o projeto moderno da sociedade de mercado: desenvolvendo tecnologias de 

produção e de submissão dos seres humanos186 e transformando o planeta em um grande 

mercado consumidor; tornando possível, com o ouro e a prata das américas e com a energia 

humana mal ou não remunerada, a acumulação primitiva que impulsionou esta mesma 

tecnologia de produção de massa (MARX, 2017, p. 821); moldando um jeito de se entender no 

mundo que parte da superioridade dos homens brancos (QUIJANO, 1992), tornando factível e 

                                                           
185 Do ponto de vista do trabalhador individual, o critério que comumente distingue trabalhadores formais de 

informais é a formalização escrita do contrato de emprego, que se dá no Brasil com a “assinatura”, pelo 

empregador/a, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do empregado/a. 

186 “Pois o que seria o tráfico de escravos e o sistema de plantations se não maciços experimentos em engenharia 

social e disciplina, produção em série, a sistematização da vida humana, a padronização de pessoas? Experimento 

estes que se mostraram mais rentáveis do que jamais sonhado por qualquer europeu”. (PRATT, 1999, p. 74) 
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durável uma distribuição do trabalho e das benesses do progresso que beneficia poucos e 

explora a maioria187. 

Entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX assistiu-se, 

paulatinamente, a independência política das antigas colônias espalhadas fora da Europa. De 

um modo geral, respeitadas as muitas singularidades regionais, a “independência” demonstrou-

se um processo incompleto. A expansão do modelo econômico capitalista confirmou-se nas ex-

colônias de modo peculiar, especialmente caracterizada pelo descompasso da balança 

comercial, com a manutenção das exportações de matérias-primas minerais ou agropecuárias e 

importação de produtos industrializados, e pela eleição, a título de parâmetro ou modelo a 

alcançar, de formas e técnicas de produzir e compreender a realidade nascidas fora de seu 

território.  

Na América Latina – desde o sertão nordestino até a costa do pacífico, mesmo que com 

suas peculiaridades locais – os/as trabalhadores/as participam, há mais de seis séculos, da 

construção de um sistema-mundo (WALLERSTEIN, 2001) que, em abstrato, moldou um 

padrão para a relação entre o trabalho e o capital, a partir da ideia de um contrato entre pessoas 

livres, em que um dos lados põe à disposição do outro a sua energia por tempo certo e em troca 

de um pagamento. Este foi um processo lento e violento – “gravado nos anais da humanidade 

com traços de sangue e fogo” (MARX, 2017, p. 787) –, mas capaz de moldar as subjetividades 

em todo mundo, assim como as lutas daqueles/as que se postam do lado explorado nesta 

equação. Os/As trabalhadores/as  por toda parte do globo, especialmente desde o século XIX 

(quando o modelo completou a formação de suas características essenciais), por meio de seus 

sindicatos e afins, também conquistaram, arduamente, direitos trabalhistas: limitação da 

jornada, do trabalho infantil, mecanismos de estabilidade laboral e previdência social, espaço 

para as mulheres – mesmo que, de outro modo, estas conquistas tenham funcionado como 

chancela dos mesmos/as trabalhadores/as à uma suposta inescapabilidade da fórmula capitalista 

para o trabalho (EDELMAN, 2016). 

No entanto, é bastante olhar para a realidade que nos rodeia, hoje e ontem, para constatar 

que a sociedade salarial (CASTEL, 1998), por mais que povoe o imaginário social e político na 

                                                           

187 “Ao mesmo tempo que introduzia a escravidão infantil na Inglaterra, a indústria do algodão dava impulso para 

a transformação da economia escravista dos Estados Unidos, antes mais ou menos patriarcal, num sistema 

comercial de exploração. Em geral, a escravidão disfarçada dos assalariados na Europa necessitava, como pedestal, 

da escravidão sansphrase do Novo Mundo” (MARX, 2017, p. 829). A experiência colonial, assim, é um elemento 

importante do processo que tornou realidade uma “classe de trabalhadores que, por educação, tradição e hábito, 

reconhece as exigências desse modo de produção como leis naturais e evidentes em si mesmas” (MARX, 2017, p. 

808). 
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América Latina, nunca se instalou à vera por aqui. Aníbal Quijano, em sua tentativa de entender 

o lugar da América Latina no processo que ele chama de globalização neoliberal, lembra que 

nela, em torno da relação capitalista padrão do capital-salário, gravitaram e sobreviveram 

diversas formas de exploração do trabalho e controle da produção-apropriação-distribuição de 

produtos – mesmo que conformadas e voltadas para o metabolismo capitalista que se expandia 

a partir das nações colonizadoras188: 

[...]  No entanto, se existem 200 milhões de escravos, se a servidão pessoal 

está de volta, se a pequena produção mercantil é ubíqua mundialmente, já que 

é o elemento central do que se denomina “economia informal”, se a 

reciprocidade, isto é, o intercâmbio de trabalho e força de trabalho que não 

passa pelo mercado, está em processo de reexpansão, então temos a obrigação 

teórica e histórica de nos perguntar se deste modo não há algo que não 

havíamos vista bem nesta ideia de que o capitalismo gerava o único padrão de 

classificação social e creio que a conclusão é inevitável: esta ideia era 

basicamente errônea porque nunca ocorreu assim e porque, muito 

provavelmente, nunca ocorrerá assim. E creio que a América Latina é um 

excelente exemplo para mostrar que assim nunca foi (QUIJANO, 2013, p. 

151, tradução nossa) 189. 

Os vaqueiros do sertão nordestino, as baianas a vender seus quitutes pelas ruas de 

Salvador da Bahia, a velha senhora que oferece tortillas nas ruas do México, as empregadas 

domésticas, os meninos de recados que ganham seus trocados nas casas da pequena burguesia, 

ganhadeiros/as de toda ordem pelos cantos190 e feiras da América Latina: eles/as são exemplos 

                                                           

188 Como bem exemplifica Eduardo Galeano ao descrever a dinâmica do latifúndio açucareiro na Américo colonial: 

“A plantação, nascida da demanda de açúcar no ultramar, era uma empresa movida pelo afã do lucro de seu 

proprietário e posta a serviço do mercado que a Europa ia articulando internacionalmente. Por sua estrutura interna, 

no entanto – e considerando que, em boa medida, bastava-se a si mesma –, alguns de seus traços dominantes eram 

feudais. Por outro lado, utilizava mão de obra escrava. Três idades históricas distintas – mercantilismo, feudalismo, 

escravatura – ajustavam-se numa só unidade econômica e social, mas era o mercado internacional que estava no 

centro da constelação de poder que o sistema de plantações desde cedo integrou” (2016, p. 92). 

189“Sin embargo, si existen 200 millones de esclavos, si la servidumbre personal está de regreso, si la pequeña 

producción mercantil es ubicua mundialmente, ya que es el elemento central de lo que se denomina "economía 

informal", si la reciprocidad, es decir, el intercambio de trabajo y fuerza de trabajo que no pasa por el mercado, 

están en proceso de re-expansión, entonces tenernos la obligación teórica e histórica de preguntarnos, si por lo 

tanto hay algo que no habíamos visto bien en esta idea de que el capitalismo generaba tal único patrón de 

clasificación social y creo que la conclusión es inevitable: esta idea era básicamente errónea porque nunca 

ocurrió así y porque, con toda probabilidad, nunca ocurrirá así. Y creo que América Latina es un excelente 

ejemplo para mostrar que así no fue nunca”. 

190 Explica Bruno José Rodrigues Durães, em pesquisa ambientada na Salvador do século XIX: 

“Os ganhadores ficavam registrados em algum dos cantos (ponto de aglomeração de trabalhadores à espera de 

trabalho [...]) pela cidade, trabalhando naquelas imediações. Ganhador era aquele indivíduo que vivia literalmente 

ganhando a vida, dia-a-dia, sol a sol, em atividades de rua. Inicialmente, ganhador representava apenas os 

carregadores (homens), mas ao longo do século XIX, principalmente a partir de 1870, com o declínio da economia 

açucareira, bem como, o declínio do tráfico de africanos para o Brasil, amplia-se a denominação de ganhador, que 

passa a incorporar também profissionais especializados, como pedreiro, marceneiro, ferreiro, padeiro, carpina 

(carpinteiro), entre outros, e a incorporar mulheres, as ganhadeiras. Estas não como carregadoras, mas 

normalmente como vendedoras das mais diversas iguarias de origem africana. Isso termina por dar uma dimensão 

ampliada aos cantos, que passam a funcionar como uma espécie de agência de trabalho, de concentração de vários 
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eloquentes tanto do ontem quanto do hoje. Mesmo considerando a onda de industrialização do 

século XX (em sua segunda metade sobretudo), é possível afirmar que as relações de trabalho 

correspondentes ao padrão da relação de emprego “formal”, “com carteira assinada”, jamais 

foram capazes – à exceção dos poucos grandes centros urbanos do continente – de se tornar 

realidade para a parcela majoritária da população economicamente ativa191.  

A cidade de Feira de Santana, cenário desta pesquisa, representa exemplarmente esta 

realidade. A cidade nasce como uma feira, de onde retira seu nome (inicialmente “Feira de 

Santana dos Olhos d’Água). Tem-se notícia da feira, já no século XVIII, cujo início teria sido 

estimulado pelo fim da feira de gado do Capuame, no norte do Recôncavo Baiano (nas 

imediações de onde se situa hoje a cidade de Dias D’Ávila), e pelas condições geográficas do 

local, especialmente a existência de diversos “olhos d’água” que matavam a sede do gado de 

passagem das “regiões do São Francisco, do sudoeste baiano, e até de outras províncias, como 

o Piauí, para Salvador e o recôncavo” (CAMPOS, 2009). A Feira do Gado de Feira de Santana 

torna-se, desde o século XIX, a maior feira de gado e a maior feira livre do interior da Bahia.  

Pequenas propriedades rurais, pequenas roças exploradas no regime de meia nos 

latifúndios, ou mesmo nos quintais das casas suburbanas, caracterizavam as áreas periféricas 

da cidade até a década de 1960, e continuam fazendo parte do presente dos distritos e das franjas 

da cidade, onde o urbano e o rural se confundem192. A produção nesses espaços fornece o meio 

de sustento, ou a complementação do meio de sustento, das famílias pobres. Os produtos 

agrícolas e alimentos diversos (frutas, verduras, roletes de cana, cocada, acarajé, quebra-queixo, 

                                                           
tipos de atividade ou qualquer trabalho, o importante era conquistar a sobrevivência na labuta do dia-a-dia (2006, 

p. 77). 

191 Para José Nun, no mesmo sentido, “a miséria dos povos latino-americanos apresenta-se como um fato real e 

concreto e, no entanto, constitui uma abstração que encobre uma realidade caótica de camponeses sem terra, de 

colonos sujeitos à servidão, de migrantes rurais, de desempregados e subempregados urbanos, de povoadores, 

rancheiros e de favelas etc.”. O mesmo autor, a partir desta constatação, alerta que, “[...]por isso, iniciar sua 

investigação ao nível do fenômeno percebido condena-a a não notar a unidade subjacente de suas determinações. 

Conhecidas estas, em contrapartida, o retorno aos dados permitirá situá-los em um campo de significado que dará 

sentido à prática social dos atores. Só então se poderão definir com clareza os sistemas de ação que envolvem os 

distintos tipos marginais e formularem-se hipóteses válidas acerca de suas possibilidades para liquidar uma ordem 

que os explora e que os nega como homens191(1969, p. 43, tradução nossa).(“la miseria de los pueblos latino-

americanos se presenta como un hecho real y concreto y, sim embargo, constituye una abstracción que encubre 

una realidad caótica de campesinos sin tierras, de colonos sometidos a servidumbre, de migrantes rurales, de 

desempleados y subempleados urbanos, de pobladores de rancheiros y de villas miseria, etc. Por esto, iniciar su 

investigación a nivel del fenómeno percibido condena a no advertir la unidad subyacente de sus determinaciones. 

Conocidas éstas, en cambio, el retorno al dato permitirá situarlo en un campo de significados que dará sentido a 

la práctica social de los actores. Recién entonces podrán definirse con claridad los sistemas de acción que 

involucran a los distintos tipos de marginales y formularse hipótesis válidas acerca de sus posibilidades de 

liquidar un orden que los explota y que les niega como hombres”). 

192 Remeto à dissertação de Wodis Kleber Oliveira Araújo (2002), sobre “A (Re)produção da pequena propriedade 

rural no município de Feira de Santana-BA”. 
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taboca, churrasquinho) eram (e continuam sendo) vendidos pelas ruas e, em especial, na grande 

Feira, que por décadas tradicionalmente acontecia nas segundas-feiras, mas que hoje continua 

sendo parte da realidade da cidade, nas feiras dos bairros, no Centro de Abastecimento, no 

efervescente mar de camelôs que toma as ruas do centro da cidade, resistindo a sucessivas 

tentativas de extermínio193. 

A historiadora Karine Teixeira Damasceno (2011)194, ao dedicar-se a desvendar, a 

partir de dados de Feira de Santana para o censo populacional de 1920, a contraditória pouca 

expressividade dos números ligados às atividades do “comércio” (3,5% da população)195, 

contrastando-os com o percentual de pessoas dedicadas à “agricultura, criação e pesca” 

(83,5%), oferece pistas interessantes, que confirmam este mundo do trabalho popular que 

caracteriza fortemente a cidade:  

Assim, embora o comércio praticamente não tenha aparecido no 

recenseamento de 1920 como atividade exercida por trabalhadores do 

município, sua importância tanto para Feira de Santana quanto para a região 

nos leva a pensar ser possível que os pequenos produtores e proprietários 

rurais de Feira de Santana exercessem mais de uma ocupação para sobreviver 

(atividades rurais e comércio) ou que, para a maior parte deles, negociar a 

produção na feira livre e de gado da cidade constituía-se como desdobramento 

do trabalho rural; além do mais, a pouca expressividade do comércio nos 

registros oficiais provavelmente também está relacionada à invisibilidade 

observada sobre as mulheres pobres, especialmente as trabalhadoras negras 

                                                           

193 A feira de gado e a feira livre ocorriam tradicionalmente, desde 1854, às segundas. Somente entre as décadas 

de 1930 e 40 a feira do gado é transferida para lugar exclusivo, os “currais modelo” (OLIVEIRA, 2008, p. 42). A 

feira livre somente sai das ruas do centro de Feira de Santana na década de 1970, com a construção do “Centro de 

Abastecimento José Falcão da Silva”. Hoje a história se repete, com a tentativa da Prefeitura Municipal de retirada 

dos camelôs das ruas da cidade, a partir da contraditória construção de um “Shopping Popular”. Sobre este processo 

histórico de “higienização” modernizadora, que se confunde com a paulatina separação da feira do cotidiano e dos 

espaços públicos da cidade e que é sempre incompleto, diante da resistência dos modos de existência que lhe são 

correlatos e das lutas de seus/uas trabalhadores/as, remeto à tese da companheira de Incubadora, Alessandra 

Oliveira Teles, Comércio informal em Feira de Santana (BA) – permanências e mudanças (2017). 

194 O trabalho, que remonta à história das mulheres pobres e negras da cidade entre 1890 e 1920, também cita a 

participação das mulheres no mundo do trabalho, cujos ecos estão vivos nas trabalhadoras dos grupos que 

compartilham seu trabalho com a Incubadora. A pesquisa foi feita a partir de autos judiciais do Centro de 

Documentação da UEFS, referentes ao período estudado.  

195 Pode se estabelecer um paralelo entre o achado da historiadora feirense e o que registra Sérgio Buarque de 

Holanda, tratando da “singular autarquia dos domínios rurais” do Brasil colonial, em que a produção e o comércio 

dos bens adquiria uma lógica muito própria: 

“[...] conservou-nos frei Vicente do Salvador a curiosa anedota onde entre certo bispo de Tucumã, da Ordem de 

São Domingos, que por aqui passou em demanda da corte dos Filipes. Grande canonista, homem de bom 

entendimento e prudência, esse prelado notou que, quando mandava comprar um frangão, quatro ovos e um peixe 

para comer, nada lhe traziam, porque não se achavam dessas coisas na praça, nem no açougue, e que, quando as 

pedia às casas particulares, logo lhas mandavam. ‘Então disse o bispo: verdadeiramente que nesta terra andam as 

coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo-o cada casa’. ‘E assim é’, comentava frei Vicente, 

contemporâneo do episódio, ‘que estando as casas dos ricos (ainda que seja à custa alheia, pois muitos devem 

quanto têm) providas de todo o necessário, porque têm escravos, pesqcadores e cazadores que lhes trazem a carne 

e o peixe, pipas de vinho e azeite que compram por junto nas vilas, muitas vezes se não acha isto de venda’” (2014, 

p. 95) [a citação é de História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, escrito na Bahia, na primeira metade do 

século XVII]. 
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que certamente predominavam entre as pessoas que tradicionalmente se 

dedicavam ao comércio informal realizado em Feira de Santana (2011, pp. 47-

8). 

Como seu próprio nome indicia196, ainda, o viés comercial da cidade permaneceu por 

toda sua história, constituindo o setor terciário, ainda hoje, sua principal atividade (segundo 

dados do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [2017], 64,6% do Produto Interno 

Bruto do município provém dos serviços – destacando-se o comércio – , 21,0% deve-se à 

atividade industrial e 14,9%, à agropecuária). 

É perceptível, no nosso dia-a-dia com os/as trabalhadores/as dos projetos da Incubadora, 

a continuidade de modos de sobreviver que envolve a tradição de diretamente vender a sua 

produção caseira, em busca de sua sobrevivência. A historiografia, da região (a que retornarei 

no capítulo 4), faz constantes referências, ainda, à rede de solidariedade estabelecida entre as 

classes populares, em especial entre as mulheres, em seus arranjos para a sobrevivência 

(dividindo os espaços de moradia, proporcionando festejos, compartilhando atividades 

coletivas de trabalho e lazer). Pontua-se, também, o frequente protagonismo das mulheres nos 

esforços e arranjos que garantiam a sobrevivência da família. Reginilde Rodrigues Santa 

Bárbara (2007), em pesquisa onde reconstrói os caminhos das lavadeiras do Tanque da Nação 

(bairro popular de Feira de Santana) no período entre 1929 e 1964, identificou, por exemplo, a 

formação de redes de solidariedade hábeis a permitir às trabalhadoras a não submissão a um 

patrão específico, a autonomia para ir e vir, cuidar dos filhos, negociar com os fregueses e 

construir sentimentos de dignidade. 

Por um lado, de certo, nossa realidade não pode ser interpretada fora das dinâmicas 

desiguais e combinadas197 da distribuição mundial dos papeis no capitalismo (especialmente no 

que diz respeito à forma de exploração da natureza e dos seres humanos). Essa população 

aparentemente à margem é também funcional a este metabolismo complexo, que se alimenta 

da exclusão. É o que Francisco de Oliveira tão bem explicitou em sua “Crítica à razão dualista”, 

desvelando a organicidade entre a população excluída do assalariamento e o padrão espoliativo 

de acumulação capitalista: 

Não é estranha a simbiose entre a ‘moderna’ agricultura de frutas, hortaliças 

e outros produtos de granja com o comércio ambulante? Qual o volume de 

comércio de certos produtos industrializados – o grifo é proposital – tais como 

lâminas de barbear, pentes, produtos de limpeza, instrumentos de corte, e um 

                                                           

196 Depois de nascer como “Feira de Santana dos Olhos D’Água, em 1873 a cidade é renomeada “Cidade Comercial 

de Feira de Santana”, tornando-se ainda mais explícita sua vocação (SANTOS; HENRIQUE, 2012). 

197 “Provavelmente a maior contribuição de Trotsky à teoria marxista” (LOWY, 1998, p. 73), a teoria do 

desenvolvimento desigual e combinado foi mobilizada pelo pensamento crítico latino-americano para dar conta 

de pensar sua própria realidade. Remeto, para uma síntese da discussão, a Michel Löwy (1998). 
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sem-número de pequenos objetos, que é realizado pelo comércio ambulante 

das ruas centrais de nossas cidades? Qual é a relação existente entre o aumento 

da frota de veículos particulares em circulação e os serviços de lavagem de 

automóveis realizados braçalmente? [...] Esses tipos de serviços, longe de 

serem excrescência e apenas depósito do ‘exército industrial de reserva’, são 

adequados para o processo de acumulação global e da expansão capitalista e, 

por seu lado, reforçam a tendência à concentração de renda (2013, p. 58). 

No entanto, sob uma outra perspectiva, a árdua história dos trabalhadores e 

trabalhadoras dos continentes não-brancos, desde o início do processo colonizatório, tem sido, 

também, a história de suas estratégias de luta pela reprodução da vida apesar, ou para além, do 

regime de produção e acumulação da sociedade de mercado. Seja porque lhes cabem tão só os 

restos deste sistema (em que a exploração, destoante do discurso civilizador, se deixa 

escancarar), seja porque o capital não foi capaz de completar, com a extensão que se deu no 

ocidente, a subsunção das outras formas sociais. O mundo do trabalho latino-americano, 

constituiu-se – e assim permanece – como uma totalidade abigarrada, onde a lógica utilitarista, 

egoísta e racional do sempre-mais-sempre-meu capitalista resigna-se a uma convivência, 

ambivalente e contraditória, com outros jeitos de reproduzir a existência. 

A imagem da sociedade abigarrada198, do sociólogo boliviano René Zavaleta  (2009), 

também é eloquente para o caso brasileiro, mesmo que em sua formulação original tenha se 

espelhado nas populações andinas (e, em especial, a boliviana) – que aparentemente puderam, 

em comparação com os povos originários brasileiros, continuar a reproduzir seus modos de 

vida de modo mais consciente e autêntico. Também aqui, de todo modo, o projeto de 

padronização exterior não se completa, sendo a força e a extensão das peculiares formas 

econômicas populares, a nosso ver, a forma pelas quais outros modos de sociabilidade seguem 

esgueirando-se pelas frestas do capitalismo. Elas, pois, são falta e são presença, 

simultaneamente:   

O abigarrado, então, é uma diversidade múltipla: é diversidade de tempos 

históricos e diversidade de histórias; diversidade de formas políticas ou 

estruturas de autoridade que implicam diversidade cultural ou, em um sentido 

mais geral, de civilização, que, entretanto, coexistem ou formam parte do que 

hoje se reconhece como uma sociedade mais ou menos nacional ou país. Esta 

diversidade múltipla está diferenciada e categorizada no pensamento de 

Zavaleta. O abigarrado não é simples sinônimo do diverso ou coexistente, 

mas uma análise estrutural e histórico-genética dos tipos de diversidade que o 

compõem e das margens e formas de articulação e desarticulação. Se bem a 

noção de formação social abigarrada é uma categoria que se elabora a partir 

da categoria de formação econômico-social existente no marxismo, não se 

trata somente da aplicação desta última a sociedades débeis e parcialmente 

                                                           

198  “De várias cores, especialmente se estão mal combinadas”, “heterogêneo, reunido sem ordem”: são os 

significados encontrados no dicionário da Real Academia Espanhola ([20--], n. p.) que, à falta de uma palavra 

exata no português, traduzem o espírito da categoria. 
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articuladas e transformadas pelo capitalismo. É uma ideia que relativiza a 

concepção de uma formação econômico-social em que o modo de produção 

domina aos demais articulando-os sob seus princípios. A ideia de formação 

social abigarrada é uma categoria que melhor sintetiza a dominação parcial e 

aparente do modo de produção dominante, ao invés de pensar ou supor uma 

rearticulação transformada do resto dos modos de produção ao novo princípio 

organizativo do dominante. É um modo de pensar a dominação desarticulada, 

mas dominação ao fim (TAPIA, 2002, p. 312, tradução nossa).199 

Foi diversa, por certo, a forma como se deu o encontro entre o europeu e o não-europeu 

na América portuguesa, sendo várias as determinações que confluem para distingui-lo do que 

aconteceu na América hispânica: desde as peculiaridades inerentes à colonização espanhola e 

portuguesa200; passando, certamente, pelas distintas dinâmicas dos povos originários em seus 

territórios – marcadas aqui, em contraste com a América incaica, pelo que Pierre Clastres 

chamou de “sociedades contra o estado” (2017) – ; até chegar à mais longa e extensa experiência 

de escravização da população africana das Américas201. No entanto, mesmo que invisibilizada 

por um poderoso processo de menosprezo cultural, é forte a presença de elementos estranhos à 

lógica imposta pela colonização europeia na vida brasileira, que não se resumem à rica paleta 

de cores da nossa pele, mas que estão entranhados nas formas que tomam as relações, a 

produção, a língua, o modo de festejar, comer e vivenciar o tempo. São as tramas da economia 

popular, a nosso ver, um importante espaço em que tais traços se tornam evidentes, autorizando 

                                                           

199 “Lo abigarrado, entonces, es una diversidad múltiple: es diversidad de tiempos históricos y diversidad de 

historias; diversidad de formas políticas o estructuras de autoridad que implica diversidad cultural o, en un 

sentido más general, de civilización que, sin embargo, coexisten o forman parte de lo que hoy se reconoce como 

una sociedad más o menos nacional o país. Esta diversidad múltiple está diferenciada y categorizada en el 

pensamiento de Zavaleta. Lo abigarrado no es simple sinónimo de lo diverso y coexistente, sino que es un análisis 

estructural e histórico-genético de los tipos de diversidad que lo componen y de los márgenes y formas de 

articulación y desarticulación. Si bien la noción de formación social abigarrada es una categoría que se elabora 

a partir de la categoría de formación económico-social existente en el marxismo, no se trata solamente de la 

aplicación de esta última a sociedades débil y parcialmente articuladas y transformadas por el capitalismo. Es 

una idea que relativiza la concepción de una formación económico-social en la que el modo de producción domina 

a los demás articulándolos bajo sus principios. La idea de formación social abigarrada es una categoría que más 

bien sintetiza la dominación parcial y aparente del modo de producción dominante, en vez de pensar o suponer 

una rearticulación transformada del resto de los modos de producción al nuevo principio organizativo del 

dominante. Es un modo de pensar la dominación desarticulada, pero dominación al fin”. 

200 Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, contrapõe os “semeadores” portugueses (apontando, no Brasil, a 

primazia da vida rural, o descompromisso com a organização dos centros urbanos e suas instituições – inclusive 

do ponto de vista do sistema jurídico, em que o sentido policial repressivo se faz notar preponderantemente –, a 

preferência pelo litoral, já que o objetivo primeiro era o escoamento da produção para o comércio externo) aos 

“ladrilhadores” espanhóis (em cujas colônias se teria uma ênfase mais acentuada na edificação de um sistema do 

tipo racional-burocrático de dominação, centros urbanos e instituições e na interiorização do domínio, dando-se 

preferência às terras mais distantes do litoral) (2014, capítulo 4). 

201 No resto da América Latina a abolição do escravismo aconteceu na primeira metade do século XIX (Bolívia e 

Chile, na década de 1820; Guiana, em 1833; Paraguai, Uruguai, e Guiana Francesa, na década de 1840; Argentina, 

Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, na década de 1850; Suriname, em 1863. Só em 1888 é promulgada no Brasil 

a Lei Áurea, sem previsão de qualquer medida reparatória ou de políticas de integração da população escravizada 

ao trabalho livre.  



156 

uma leitura a contrapelo (BENJAMIM, 2005, p. 70), capaz de identificar neles também as 

marcas das vitórias nas diuturnas lutas contra a pretensão açambarcadora do capital.  

O processo de subsunção formal do trabalho ao capital foi, como já o apontava Marx no 

célebre capítulo XXIV d’O Capital (2017), prenhe de violência, exigida pela renhida resistência 

dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma “luta de classes sem classes”, tão ricamente 

reconstituída por trabalhos como os de E. P. Thompson (1987a) (1987b) (2002) ou de 

Christopher Hill, onde se lembra que “durante os séculos XVI e XVII, o ódio contra o trabalho 

assalariado era tão intenso que muitos proletários preferiam arriscar-se a terminar na forca a se 

subordinarem às novas condições de trabalho” (HILL, 1975 apud FEDERICI, 2017, p. 245).  

Tais lutas espalharam-se pelo mundo tanto quanto o capitalismo, aconteceram e 

continuam acontecendo em nossas terras. No entanto, a resistência ao adestramento de corpos 

para o “trabalho livre”, como revelam relatos das primeiras décadas do século XIX (ALVES, 

2013) foi (e continua sendo202) traduzida como indolência, preguiça, incapacidade, 

inferioridade:  

Ele já se refere, na década de 1810, a uma certa independência econômica ou 

à autonomia dos homens livres pobres e à aversão geral ao trabalho na 

sociedade brasileira (ESCHWEGE, 1944, p.446-447). Escreve que é “quase 

impossível, no Brasil, fazer prosperar uma indústria, quando se depende do 

concurso dos homens livres” e que não havia “meios eficazes de obrigar os 

homens ao cumprimento de seus deveres e de torná-los perfeitamente 

submissos e obedientes” (p.422). Ressalta ainda que o branco pobre no Brasil 

não trabalhava, pois sempre encontrava meios para viver. Na maioria das 

vezes, possuía um escravo que trabalhava por ele. De outro lado, como 

observou, os homens livres nacionais não dependiam exclusivamente de seu 

salário, da venda de sua força de trabalho, e a atividade nas minas era vista 

como complementar à agrária (ALVES, 2013, p. 11). 

As grandes extensões de terras agricultáveis no Brasil, o clima favorável e o de certa 

forma tardio processo de formalização jurídica da propriedade privada (que só acontece em 

1850, com a chamada Lei de Terras) são elementos que devem ser reunidos às específicas 

dinâmicas relacionais de povos indígenas e africanos, em que parentesco, comunidade, 

distribuição de poder ganham sentidos próprios, distintos e resistentes à lógica utilitarista, 

uniforme, asséptica e racional que forma a base do espírito do capitalismo203 .  

                                                           

202 A preguiça, aliás, marca fortemente o discurso sobre os/as baianos/as, como discute Elizete ZANLORENZI na 

tese “O mito da preguiça baiana (1998). Júlio Cézar Ribeiro reflete sobre o papel que a ideologia da preguiça segue 

tendo na atual exploração da mão-de-obra indígena pelo setor canavieiro sulmatogrossense (2009). Em 2014, 

artigo do The Economist intitulado “The 50-year snooze” (A soneca de cinquenta anos), afirmava que 

“trabalhadores brasileiros são gloriosamente improdutivos”, “perdem tempo” e “metade nem sequer vai para o 

trabalho”.  

203 “O homem é dominado pela geração de dinheiro, pela aquisição como propósito final da vida. A aquisição 

econômica não mais está subordinada ao homem como um meio para a satisfação de suas necessidades materiais. 
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No que diz respeito, em especial, aos modos de exercício do poder, ressalto a forma 

peculiar como, para Pierre Clastres, as chamadas sociedades amazônicas, se vistas sem os 

sestros do etnocentrismo europeu, contradizem as pechas de fragilidade de sua “economia de 

subsistência” ou de “falta” de organização política. Muito pelo contrário, o antropólogo francês 

identifica nelas mecanismos requintados de proteção que tornavam possível poder político sem 

violência, coerção e subordinação e, por consequência, injustificável o trabalho para além da 

necessidade: 

Inacabamento, incompletude, falta: não é absolutamente desse lado que se 

revela a natureza das sociedades primitivas. Ela impõe-se bem mais como 

positividade, como domínio do meio ambiente natural e do projeto social, 

como vontade livre de não deixar escapar para fora de seu ser nada que possa 

alterá-lo, corrompê-lo e dissolvê-lo. É a isso que nos devemos prender com 

firmeza: as sociedades primitivas não são os embriões retardatários das 

sociedades ulteriores, dos corpos sociais de decolagem “normal” interrompida 

por alguma estranha doença; elas não se encontram no ponto de partida de 

uma lógica histórica que conduz diretamente ao termo inscrito de antemão, 

mas conhecido apenas a posteriori, o nosso próprio sistema social. (Se a 

história é essa lógica, como podem ainda existir sociedades primitivas?) Tudo 

isso se traduz, no plano da vida econômica, pela recusa das sociedades 

primitivas em se deixarem tragar pelo trabalho e pela produção, através da 

decisão de limitar os estoques às necessidades sociopolíticas, da 

impossibilidade intrínseca da concorrência – de que serviria, numa sociedade 

primitiva, ser um rico entre pobres? – em suma, pela proibição, não-formulada 

ainda que dita, da desigualdade (CLASTRES, 2017, p. 174). 

Estamos diante de um universo histórica e culturalmente construído a partir de formas 

de sobreviver que não têm o modelo do emprego fabril como paradigma principal. Dele fazem 

parte valores e práticas regionais, formas de vivenciar o tempo, as relações afetivas, a 

convivência no trabalho e na família, a organização da vida doméstica, o lazer, a comida, em 

muitos pontos incompatíveis com a disciplina implícita nas obrigações supostamente assumidas 

pelo trabalho “livre” no capitalismo. São marcantes, ainda, nas experiências de trabalho 

subordinado, humilhações e sofrimentos legitimados pelo passado escravista (também ainda 

tão recente) e pelo patriarcado, igualmente funcional ao modo de produção capitalista 

(FEDERICI, 2017). 

Muito embora engolfadas e subordinadas à magnética espoliação capitalista, essas 

peculiares relações de produção e trabalho, e suas respectivas racionalidades,  importam 

também em sobrevivências, resistências em potência, lutas, em relações simbólicas, culturais204 

                                                           
Essa inversão daquilo que chamamos de relação natural, tão irracional de um ponto de vista ingênuo, é 

evidentemente um princípio-guia do capitalismo, da mesma forma que soa estranha para todas as pessoas que não 

estão sob a influência capitalista” (WEBER, 2006, p. 49). 

204 Nas palavras do filósofo argentino Enrique Dussel, “desde uma releitura cuidadosa e arqueológica de Marx 

(desde suas obras juvenis de 1835 a 1882), indicávamos que toda cultura é um modo ou um sistema de ‘tipos de 
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e subjetividades peculiares, a despeito de séculos de negação, e de um processo incessante de 

apagamento desse mesmo potencial de resistência. Relações comunais de trabalho e produção 

típicas dos povos indígenas e das populações africanas subordinadas à escravidão, arranjos 

produtivos que subvertem a propriedade privada dos meios de produção (como as comunidades 

de fundo de pasto, faxinais, quebradeiras de coco babaçu, pescadores, arranjos produtivos 

familiares) e que muitas vezes traduzem relações de trabalho não subordinado e focados no 

valor de uso de seu produto: são todas experiências que se esgueiram entre as frestas do 

capitalismo (em especial fora dos grandes centros urbanos, mas também dentro deles), 

sobrevivendo a despeito da constante tensão de forças contrárias, prolongamentos do processo 

colonizatório. São elementos que ajudam a compreender, por um lado, como ideias como 

autogestão e democracia, próprias do discurso da economia solidária, são significativas para os 

trabalhadores que com elas têm contato. É o que vejo nas falas dos/as trabalhadores/as da 

Copermasol, em entrevistas realizadas entre março e abril de 2013, ao serem perguntados/as 

sobre as diferenças que percebiam entre a forma “comum” de trabalhar e o trabalho que 

desenvolviam na cantina da UEFS: 

Amo trabalhar assim na cooperativa. Eu não suporto a ideia de ter um patrão 

o tempo todo ali. A gente fala que é chicotada, entendeu? Assim é horrível... 

Trabalhar assim é um mercado informal, né? Sempre gostei de trabalhar 

assim, informal (OLIVEIRA, 2013). 

É porque não temos, vamos supor, um gerente prá ficar dizendo o que temos 

de fazer ou o que estamos fazendo de errado. Todo mundo se autocorrige. 

Então, de qualquer forma, está todo mundo ligado (SILVA, 2013). 

A gente tem mais liberdade, a gente não precisa... Apesar que a gente tem um 

horário da gente chegar e horário da gente sair, às vezes a gente fica um 

pouquinho mais. Às vezes a gente chega, fulano [diz] “não posso ir agora, não 

tem como aguentar aí?” Tudo bem, a gente não vai ser descontado nem nada. 

Se fosse uma empresa ela é diferente do grupo, né? Todo mundo ali sabe o 

que somos capaz de fazer (JESUS, 2013). 

Hudson Silva dos Santos (2017), em dissertação que se debruça sobre o caso de um 

grupo de artesãs baianas da cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina,  também reforça, a 

                                                           
trabalho’. Não é em vão que a ‘agri-cultura’ era estritamente o ‘trabalho da terra’ – já que ‘cultura’ vem 

etimologicamente do latim ‘cultus’, no sentido de consagração sagrada. A poiética material (fruto físico do 

trabalho) e mítica (criação simbólica) são produção cultural (um pôr para fora, objetivamente, o subjetivo, ou 

melhor, o intersubjetivo, comunitário). Desta maneira, o econômico (sem cair no economicismo) era resgatado” 

(2006, p. 33-34, tradução nossa) (“Desde una relectura cuidadosa y arqueológica de Marx [desde sus obras 

juveniles de 1835 a 1882], indicábamos que toda cultura es un modo o un sistema de “tipos de trabajo”. No en 

vano la “agri-cultura” era estrictamente el ‘trabajo de la tierra’ – ya que ‘cultura’ viene etimológicamente en 

latín de “cultus” en su sentido de consagración sagrada. La poiética material [fruto físico del trabajo] y mítica 

(creación simbólica) son producción cultural [un poner fuera, objetivamente, lo subjetivo, o mejor intersubjetivo, 

comunitario]. De esta manera lo económico [sin caer en el economicismo] era rescatado”). 
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partir de sua aproximação empírica com este contraditório universo, a presença de elementos 

que apontam, por exemplo, para a desnaturalização do racismo e machismo inerente às 

vivências das trabalhadoras, da construção de um espaço de troca, diálogo e autonomia coletiva, 

da expansão dos limites que o processo de alienação impõe aos sonhos e perspectivas dos/as 

trabalhadores/as, tanto do ponto de vista individual quanto do da elaboração coletiva e política 

de lutas por direitos e reconhecimento. 

Laura Collín, por sua vez, destaca a persistência, até os dias de hoje, da lógica da unidade 

doméstica, das redes de parentesco e vicinais, a desafiar a racionalidade utilitarista do “ganhar 

mais para gastar mais” com outros modos de reprodução da existência que valorizam tipos 

diferentes de utilidades e racionalidades econômicas. Mesmo se referindo à realidade mexicana, 

suas observações ecoam aqui (assim como, suponho, em boa parte da América Latina): 

A preferência de muitos mexicanos por ter um pequeno negócio (que supera 

a de encontrar um trabalho assalariado) – preferência que não só surpreende 

os estrangeiros, como também os mexicanos do setor moderno –,  a queixa 

dos empresários pela frequente renúncia ou abandono do trabalho (em épocas 

chave que geralmente coincidem com as tarefas agrícolas ou festivas), assim 

como os reiterados fracassos dos programas de governo para organizar 

artesãos e outros trabalhadores, respondem à persistência da lógica da unidade 

doméstica205 (2014, p. 152, tradução nossa). 

Contra tais formas de resistência permanece operando, por certo, um contundente 

processo de ordem cultural, de construção de uma subjetividade fundamentada na oposição 

entre homem branco europeu (razão, sujeito, ciência, certeza, competição, civilização) e todo 

o resto (negro, índio, mestiço, mulher, emoção, objeto, solidariedade, saberes populares, 

barbárie206), a potencializar a subordinação e apatia da classe trabalhadora colonizada e sufocar, 

tanto quanto possível, sua força contra-hegemônica. Por onde a colonização fez suas marcas o 

Capital-Imperialismo (FONTES, 2012) parece encontrar um terreno muito fértil, no rastro do 

histórico secular de expropriações207 e da divisão internacional do trabalho. Por outro, no 

entanto, essa peculiar condição de semiproletarização da classe trabalhadora latino-americana, 

                                                           

205 “La preferencia de muchos mexicanos por tener un pequeño negocio, (por encima de encontrar un trabajo 

asalariado – preferencia que no sólo sorprende a los extranieros, sino también a los mexicanos del sector moderno 

– , la queja de los empresarios por la frecuente renuncia o abandono del trabajo (en épocas claves que 

generalmente coinciden con las tareas agrícolas o festivas), así como los reiterados fracasos de los programas de 

gobierno por organizar a los artesanos y otros trabajadores, responden a la persistencia de la lógica de la unidad 

doméstica”. 

206 Para a contraposição civilização versus barbárie na compreensão dos processos históricos dos países 

americanos, vide Raúl Fornet-Betancourt (1999). 

207 “A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da 

população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África 

numa reserva para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista. Esses 

processos idílicos constituem momentos fundamentais da acumulação primitiva” (MARX, 2017, p. 821). 
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também produz o seu contrário, abrindo espaço para uma “enorme resistência de formas 

tradicionais ou originárias” que “mesmo submetidas aos mais diversos e brutais 

constrangimentos”, “mantêm, reproduzem ou reconstroem formas de propriedade e de 

sociabilidade diversas da capitalista, ainda que plenamente submersas pela dominação do 

capital” (FONTES, 2012, p. 91): 

A defesa e preservação de processos comunitários (que inclui a conservação 

de línguas, costumes e tradições), a luta pela preservação de outras formas de 

propriedade, defrontam-se com a permanente tendência a reduzi-las a um tipo 

de propriedade uniforme e única, característica do capital, expropriando não 

apenas a terra, mas todo um conjunto de práticas e conhecimentos, assim como 

sua própria existência social. Muitas sociedades tradicionais ou originárias, 

por terem preservado formas de trabalho cooperativo e uma base igualitária, 

podem propulsar lutas para além da mera demanda de incorporação do 

trabalho ao capital, lutas que têm como base de sustentação sua própria 

semiproletarização, uma vez que mantêm a garantia da subsistência para além 

da subalternização direta ao capital. Nas condições contemporâneas, nas quais 

ondas ainda mais intensas, violentas e rápidas de expropriação se descortinam, 

essas lutas podem se traduzir em enfrentamento direto ao capital, se abalarem 

as formas generalizadas da sujeição do trabalho e de sua subordinação e não 

apenas reivindicarem sua incorporação plena enquanto assalariados para o 

capital, ou ainda se limitarem a demandar uma preservação pontual, 

distanciada das vicissitudes dos demais trabalhadores (FONTES, 2012, p. 92). 

Por que pesquiso desde o interior do nordeste brasileiro, é necessário, por fim, ressaltar 

as dualidades marcantes de nossa história socioeconômica, que se relacionam com os diferentes 

ritmos que o processo de disseminação da lógica do capital alcançou no território, 

especialmente considerando os pares interior/litoral e norte/sul. A realidade brasileira, marcada, 

em primeiro lugar, pela direção do vetor colonizatório e, mais tarde, pelo da industrialização (e 

consequente urbanização), divide-se em panoramas ainda bastante distintos, que são de regra 

submetidos a uma leitura desde cima, que leva em conta a seta do “progresso”. Assim, o norte-

nordeste – tanto quanto o “interior”, o sertão208, o não-litoral –  são tomados como lugares da 

falta, carência, subdesenvolvimento, sempre à sombra de um outro Brasil, mais urbano, mais 

“civilizado”, subsumido de forma mais extensa à lógica do capital (simbolizado pelo eixo Rio 

de Janeiro-São Paulo).  

É especialmente eloquente a descrição de Caio Prado Júnior do sertão nordestino, que 

serve como exemplo de como este espaço se insere na rede de sentidos hegemônica. Ela é 

retirada de um trecho do clássico “História Econômica do Brasil”, onde o historiador marxista 

                                                           

208 Muito embora a palavra “sertão” possa ser usada como sinônimo do bioma encontrado especialmente no 

Nordeste brasileiro, caracterizado pelo clima semiárido (também denominado caatinga), este sentido é, de regra, 

transbordado de elementos culturais e históricos que a vinculam ao Brasil do “interior”, do não-litoral, por muito 

tempo também desconhecido, despovoado, atrasado (ver Fadel David Antônio Filho [2011] e Francisco de Oliveira 

[2008]).  
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paulista fala da pecuária, situando-a enquanto atividade econômica de subsistência e, portanto, 

em um lugar “sempre de segundo plano” em relação à lavoura extensiva para a exportação: “A 

cultura da cana não permitiu que se desenvolvesse nos férteis terrenos da beira-mar. Relegou-a 

para o interior mesmo quando deste apresentava os maiores inconvenientes à vida humana e 

suas atividades, como se dá em particular no sertão do Nordeste” (2012, p. 46, grifos nossos). 

Mais adiante colho ainda expressões como “região ingrata” (2012, p. 46), de “condições 

desvantajosas” (2012, p. 47), ocupada por uma “primitiva e miserável população” (2012, p. 67).  

Pode-se contrapor essa leitura à constatação de que, se a pecuária tinha um lugar menor 

na régua de valores do colonizador (reproduzida pela historiografia econômica brasileira), ela 

certamente foi central para suprir de alimento a população por séculos, quando já por aqui se 

instalava, antecipando-se à Europa, a subordinação do valor de uso ao valor de troca209. Foi 

uma das principais responsáveis pelo povoamento deste país continental, com uma intensidade 

e ritmo que outras leituras decoloniais vêm demonstrando ser muito maior que os relatos 

históricos predominantes210. Quanto ao sertão e sua caatinga, cito uma pequena passagem em 

que Capistrano de Abreu, em seu Caminhos Antigos e o Povoamento do Brasil, tratando do 

povoamento da Bahia, ainda no século XVI, reproduz o relato do historiador Francisco de 

Varnhagen (1816-1878), que atribuía o “rápido devassamento dos sertões ao fato de as 

caatingas se despirem anualmente de folhas” ([1899] [20--?], p. 192). Em contraste com a 

imagem sempre negativa destes território,  ele pondera sobre as vantagens da caatinga, em 

contraste com as dificuldades de povoamento de regiões de vegetação mais densa (a exemplo 

das áreas de floresta): 

Pensando bem, parece que a razão está antes com Varnhagen. A caatinga 

permite sempre a vista do céu e a orientação por ele; os obstáculos que depara 

resolvem-se com um facão ou uma foice ou a fogo. Os lugares em que ela se 

aproxima do litoral foram devassados logo. Já em 1584 se tinha ladeado o 

Orobó, região de grandes matas, e de lá trazido milhares de índios prisioneiros 

(ABREU, [1899] [20--?], p. 193). 

                                                           

209 É o próprio Caio Prado Júnior que, na mesma obra, relata as dificuldades de alimentação da colônia, já que toda 

a economia local se volta para atender a demanda do colonizador. A marca indígena da agricultura por certo 

contribuía com o menosprezo racista pela atividade. O historiador paulista relata que a insuficiência alimentar da 

colônia se constituía em grave problema, a ponto de a legislação da época estabelecer “medidas obrigando os 

proprietários a plantarem mandioca e outros alimentos”. Afinal, “as atenções estavam fixas no açúcar, cuja 

exportação deixava grande margem de lucros e ninguém dará importância aos gêneros alimentares. Um grande 

senhor de engenho chegará a lançar seu formal desafio às leis que o compeliam ao plantio da mandioca: ‘Não 

planto um só pé de mandioca’, escreverá ele dirigindo-se às autoridades, ‘para não cair no absurdo de renunciar à 

melhor cultura do país pela pior que nele há...’” (2012, p. 43).  

210 Voltarei a esta questão no capítulo 4. 
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Quanto às dificuldades com a lavoura, em razão do clima seco, o historiador cearense 

conclui ter sido ultrapassada sem demora: “a criação de gado resolveu o problema” (ABREU, 

[1899] [20--?], p. 193). 

Localizada a cerca de 100 km do litoral (e de Salvador, capital do Bahia), lembro que 

Feira de Santana é conhecida nacionalmente como “Princesa do Sertão”. O intenso processo de 

urbanização e industrialização vivenciado pelo município nas últimas seis décadas (FREITAS, 

2014) transformaram-na no 34º município mais populoso do Brasil (IBGE, 2019). 

Simultaneamente, com uma renda per capita de 2 salários mínimos e com 38,7 % da população 

com renda mensal per capita de meio salário mínimo211, ocupa, a partir deste critério, o 2.163º 

lugar dentre os 5.570 municípios brasileiros. Enquanto os 20% mais pobres detêm 3,0% da 

renda gerada no município, os 20% mais ricos apropriam-se de 63,8% dela (PNUD, 2013). 

Em meio às ambiguidades e permanências da cidade que nasceu como uma feira, o 

século XX trouxe a construção ou pavimentação de importantes vias que fizeram a cidade 

conhecida como um dos maiores entroncamentos rodoviários do Brasil212 – embora desde há 

muito mais tempo, quando no lugar do asfalto só havia a terra pisada pelas boiadas, nós já 

éramos encruzilhada, como poetisa o cientista social, filósofo feirense e companheiro do grupo 

Rede de Sentidos, June Alfred Melo Alves  

Dizem que aqui é  

o maior entroncamento 

do Norte-Nordeste 

Mas é outro jeito desencantado 

de dizer 

que se trata da maior  

encruzilhada das bandas de cá 

é onde o vento se bifurca 

o sertão e o recôncavo  

se trocam 

Exu desliza em descaminhos 

de eiras e beiras 

A passagem, a mudança 

A troca, o encontro 

Esse é um lugar não-lugar 

É onde estando, não se fixa 

Se fixando, não se permanece 

o que era até hoje 

Mesmo aqui sempre por aí 

Onde fincapé é também peregrinação 

                                                           

211 Patamar que caracteriza a população considerada vulnerável à pobreza.  

212 “Relações com o entorno, responsáveis pela instalação de ruas e avenidas – antes caminhos, estradas das boiadas 

– atualmente as mais importantes da cidade são, como outrora, fundamentais para a mobilidade urbana, como 

canais de escoamento para diversas regiões do Estado e do país, porquanto seus prolongamentos constituem 

contatos diretos com a BR 101, BR 324-Sul e BR 324-Norte, BR 116-Sul e BR 116-Norte, além das BAs 052, 242 

e 503” (FREITAS, 2014, p. 250). 
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É um plano sem canto 

Uma confluência  

que desde sempre 

já em seu nome 

esteve sob os auspícios do sagrado (2020). 

Tanto quanto parte considerável do interior-norte-nordeste brasileiro, na segunda 

metade do século, o município vivenciou um processo de industrialização intenso e dependente 

(marcado pela instalação, em 1970, do Centro Industrial do Subaé – CIS), que resultou em uma 

inversão absoluta do modo de ocupação do espaço urbano-rural e, consequentemente, das 

formas de reprodução da vida de sua população. Isto se deu, no entanto, sem que a perda das 

formas alternativas de sobrevivência, capazes de driblar o assalariamento (como a pequena 

produção de víveres e sua comercialização nas diversas feiras da região) fossem substituídas, à 

altura, pelo acesso consistente à educação formal, saúde ou mesmo a empregos “formais” 

dotados das garantias angariadas nos países do “primeiro mundo”.  

 

Tabela 1 – Evolução da população total de Feira de Santana por situação urbana e rural 1940 a 2010 

Censo População 

Total 

População 

Urbana 

(%) População 

Rural 

(%) 

1940 83.268 19.660 23,61 63.608 76,39 

1950 107.205 34.277 31,97 72.928 68,03 

1960 141.757 69.884 49,30 71.873 50,70 

1970 190.076 134.263 70,64 55.813 29,36 

1980 291.504 233.905 80,24 57.599 19,76 

1991 405.848 348.973 85,99 56.875 14,01 

2000 480.949 431.730 89,77 49.219 10,23 

2010 556.642 510.622 91,73 46.020 8,27 

Fonte: (SANTOS; HENRIQUE, 2012) 

 

Os 51.696 habitantes recenseados, no município, no primeiro levantamento 

demográfico brasileiro, em 1872 (DAMASCENO, 2011, p. 44), chegam hoje ao número 

estimado de 627.477 pessoas (IBGE, 2017). A tabela 1 demonstra que o crescimento 

vertiginoso da população urbana só vem a ocorrer, no entanto, na segunda metade do século 

XX: entre a década de 1940 e 2010, o percentual da população urbana salta de 23,61% para 

91,73%. Em um espaço muito curto de tempo, assim, a urbanização e industrialização 

transformaram o município de maneira radical, servindo de exemplo perfeito para a descrição 

acadêmica dos processos de urbanização acelerada e desregrada na América Latina e nos países 

“em desenvolvimento” de uma forma geral.  

Quanto à configuração do mercado de trabalho de Feira de Santana, é grande a 

dificuldade de localizar dados específicos. Carla Janira Souza do Nascimento, a partir de 

pesquisa realizada no ano de 1995, chega ao percentual de 64% de trabalhadores/as informais 
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e à elevada taxa de desemprego de 21,6% (1996, p. 71). Para o Estado da Bahia, o Observatório 

do Trabalho da Bahia indicava que, em 2000, 49,4% da população ocupada era formada por 

trabalhadores/as sem carteira assinada e por conta própria e, em 2010, este grupo representava 

44,6% da população ocupada (2013). Os números de 2019, extraídos da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, indicam uma taxa de 

informalidade (soma dos/as trabalhadores/as sem carteira, domésticos/as sem carteira, 

empregadores/as sem CNPJ, trabalhadores/as por conta própria sem CNPJ e trabalhadores/as 

familiares auxiliares) de 41,1% no Brasil e de 54,7% na Bahia (que tem a 6ª mais alta taxa entre 

os estados brasileiros) (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020)213. Embora não se disponha de 

dados atuais para o Município, o crescente processo de precarização da classe trabalhadora dos 

últimos vinte anos sugere que não se tem razões para apostar em uma melhoria deste quadro.  

Complexificar a leitura desta realidade não significa deixar de reconhecer o grave 

quadro de desigualdade e pobreza do interior-norte-nordeste brasileiro. Diversamente, entende-

se que a sua efetiva compreensão exige aquilatar os elementos desta realidade também a partir 

de outras métricas. Tais elementos reunidos podem ajudar a entender a pujança da chamada 

economia popular também para além de sua negatividade. O que proponho, assim, é que ela 

seja lida, ao mesmo tempo, de modo contraditório e ambivalente, como a reiterada incompletude 

do processo de expropriação física e cultural dos meios de reprodução da existência das classes 

populares para além do domínio do capital. 

 

2.3.1 A economia popular e solidária e seu Doppelgänger maligno: a complexidade 

dialética da produção do novo sob o signo do capital 

 

Não obstante, o fato é que essa majoritária parte da população latino-americana, 

protagonista de um mundo do trabalho paralelo ao padrão do capitalismo central, só veio a ser 

objeto de atenção da Academia e do Estado nas últimas décadas do século XX  – quando passou 

a ser batizada de diferentes formas – mercado informal de empregos (MACHADO DA SILVA, 

1971), setor informal (HART, 1973), economia informal (CACCIAMALI, 1994), 

informalidade (MACHADO DA SILVA, 2002) (FILGUEIRAS; DRUCK; AMARAL, 2004), 

circuito inferior (SANTOS, 2008), economia subterrânea (DE SOTO, 1987), economia popular 

                                                           

213 Quanto a este aspecto são também expressivas as desigualdades regionais. Enquanto os Estados do Nordeste e 

Norte têm taxas de informalidade que variam entre 62,4 (Pará) e 47,1 (Roraima), nos estados do Sul e Sudeste as 

taxas ficam variam entre 41,6 (Espírito Santo) e 27,3% (Santa Catarina) (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020). 
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(CORAGGIO, 2000), economia dos setores populares (KRAYCHETE, 2000) –  multiplicidade 

que, em si, indicia a complexidade e as contradições dessa longeva parcela da realidade. 

Neste quadro pode ser inserida, assim, a discussão sobre as razões do “atraso” da 

América Latina, do Brasil, do nordeste brasileiro, do sertão (em relação ao litoral), que 

renderam muitas tentativas de explicação do “insucesso” da modernidade – especialmente 

marcada pelos signos da urbanização e da industrialização – nesses espaços subalternizados. É 

justamente neste ponto que se encontram as primeiras referências ao termo “informal” para 

descrever as formas de trabalhar e de produzir desviantes do trabalho assalariado. As discussões 

que disso derivaram deixam evidente a intensa interpenetração entre a ciência, o Estado e suas 

políticas, relações de domínio regionais e, afinal, o papel que desempenham no espaço de 

tensões entre classes, poder e economia. Esse conjunto de fatores também podem indicar razões 

para a equivocidade do termo, marcado por muita imprecisão e disputas.  

A farta literatura sobre o assunto de regra indica a gênese das expressões que transitam 

em torno do adjetivo informal em pesquisas patrocinadas pela Organização Internacional do 

Trabalho – OIT no bojo de seu World Employment Program, que resultaram no que ficou 

conhecido como Kenian Report, de 1972 (Employment, Incomes and Equality: A Strategy for 

Increasing Productive Employment in Kenya)214. O Kenian Report atribuiu ao apoio do Estado 

ao “setor informal urbano” uma grande importância em suas recomendações para as estratégias 

de desenvolvimento nacional. O texto da OIT, propondo-se a refletir e apontar estratégias para 

a superação do desemprego, identifica como obstáculo a própria mensuração do problema: a 

estatísticas seriam incompletas, já que cobririam “uma parte importante do emprego assalariado 

e algum trabalho autônomo nas empresas maiores e mais organizadas, mas omitindo um 

conjunto de pessoas assalariadas e autônomas, tanto homens quanto mulheres, atuando no que 

chamamos ‘setor informal’”215(OIT, 1972, p. 5).  

A linha divisória entre “formal” e “informal”, a partir desses primeiros trabalhos, 

sempre foi espaço de muitas divergências, decorrentes da própria complexidade das realidades 

                                                           

214 Trabalhos anteriores, no entanto, já o utilizavam, sendo também muito citado como efetivo criador do termo o 

texto do antropólogo inglês Keith Hart, “Informal income opportunities and urban employment in Ghana” (1973), 

apresentado originalmente na Conference on Urban Unemployment in Africa, realizado pelo Instituto de Estudos 

sobre Desenvolvimento da Universidade de Sussex (Inglaterra) em setembro de 1971. A dinâmica da produção 

científica e dos círculos de influência eurocêntricos – considerando o papel assumido pela OIT, pelo consagrado 

Institute of Development Studies da Universidade de Sussex e prestígio dos pesquisadores envolvidos (como Hans 

Singer and Richard Jolly) – parecem explicar a importância que o Kenian Report assumiu mundo afora, servindo 

de padrão para as discussões e para a construção da categoria. 

215 “a major part of wage-earning employment and some self-employment in the larger and more organized firms 

but omitting a range of wage earners and self-employed persons, male as well as female, in what we term ‘the 

informal sector’” (OIT, 1972, p. 5). 
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observadas. O Kenian Report, por exemplo, propunha que “atividades informais não se 

restringem ao emprego na periferia das grandes cidades, a atividades particulares ou até mesmo 

a atividades econômicas”216. A definição proposta, assim, passava pela “forma que as coisas 

são feitas”, caracterizada por sete pares de características que demarcariam a diferença entre 

setores informal e formal, respectivamente: (a) facilidade versus dificuldade de ingresso; (b) 

dependência de recursos nativos versus frequente dependência de recursos estrangeiros; (c) 

propriedade familiar do empreendimento versus propriedade corporativa; (d) operação em 

pequena escala versus operação em larga escala; (e) tecnologia trabalho-intensiva e adaptada 

versus tecnologia capital-intensiva e geralmente importada; (f) habilidades adquiridas fora do 

sistema escolar formal versus habilidades adquiridas formalmente, de regra no estrangeiro; (g) 

e mercados não regulados e competitivos versus mercado protegidos (através de tarifas, quotas 

e licenças de comércio) (OIT, 1972, p. 6).  

A vinculação das categorias ao horizonte das políticas públicas pode ser um dos 

elementos explicativos da tendência à simplificação dos critérios distintivos, que tendem a 

preferir características objetivas que possam ser mensuradas e avaliadas. Talvez a mais 

conhecida delas seja a adequação do trabalho às regras jurídico-institucionais, ao “formato” 

previsto pelo direito estatal. No Brasil, este “formato” é marcado, sob o prisma do trabalhador 

subordinado individualmente considerado, pela “carteira de trabalho assinada”; sob o prisma 

da unidade produtiva coletiva, pela “formalização jurídica” – isto é, a transformação do grupo 

em uma pessoa jurídica, devidamente “registrada” nas instâncias administrativas adequadas, 

entre as quais se destacam as instâncias da administração tributária (o que significa, em termos 

de Brasil, estar inserido no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – o “CNPJ” e nos cadastros 

similares de âmbito estadual e municipal, a depender da atividade econômica desenvolvida). 

Assim se estabelece, portanto, o forte elo entre o tema dessa pesquisa (a formalização jurídica 

do trabalho associado) e o tema da informalidade. 

É importante acentuar, no entanto, que a categoria socioeconômica da informalidade 

não se confunde com ausência de forma jurídica. Um bom exemplo a ser lembrado é a pesquisa 

da Economia Informal Urbana – ECINF, realizada pelo IBGE em 2003, que, na esteira dos 

critérios estabelecidos pela OIT, considerou como integrantes da “economia informal” unidades 

                                                           

216 (OIT, 1972) (“informal activities are not confined to employment on the periphery of main towns, to particular 

occupations or even to economic activities”)  
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produtivas que “operassem com até cinco empregados”, formalizados ou não217, e trabalhadores 

por conta própria.  

O tema da informalidade passou a integrar uma agenda acadêmica e, a partir dela, de 

políticas públicas, que ganharam especial intensidade na América Latina a partir dos anos 1970, 

mas que, desde os anos 1950, já eram pautadas em torno do problema da integração da região 

ao capitalismo industrial e aos padrões de desenvolvimento dos países do “primeiro mundo”: 

Assim, a “promoção do setor informal” foi efetivamente apenas um novo 

nome e uma justificativa racional para políticas que foram amplamente 

defendidas desde o início da década de 1950 – a promoção de pequenas 

indústrias, tanto para suprir o mercado interno quanto para contribuir para as 

exportações, principalmente como subcontratadas de grandes empresas 

nacionais e transnacionais. As principais hipóteses, subjacentes a essa 

estratégia de desenvolvimento, eram as de que países pobres deveriam 

diversificar para além da dependência da produção primária  através da 

manufatura, preferivelmente à expansão dos serviços, e que pequenas 

empresas gerariam mais empregos e demandariam menos investimento de 

capital por vaga que empresas maiores218 (BROMLEY, 1990, p. 336, tradução 

nossa). 

No entanto, como procurei demonstrar anteriormente, o que ganhou o nome de “setor 

informal” na segunda metade do século XX corresponde a uma realidade que faz parte da 

história brasileira há um tempo muito mais longo. A novidade estava em incluí-la no campo de 

observação das ciências sociais e, em especial das políticas públicas, fazendo-a objeto de 

quantificação, e posterior medição. Quantificar, nesse aspecto, exprimindo e fazendo existir por 

meio de números fatos e comportamentos, presume um espaço prévio de produção criativa de 

convenções, equivalências, em que se atua técnica e politicamente ao mesmo tempo 

(DESROSIÈRES, 2008).  A complexidade do que estão se percebia e se desejava medir 

conduziu, então, a uma intensa e longa discussão e impulsionou mudanças na mesma realidade 

“medida”, a partir das políticas públicas que nela pretenderam impor mudanças219.  

                                                           

217 “Embora útil para propósitos analíticos, a ausência de registros não serve de critério para a definição do informal 

na medida em que o substrato da informalidade se refere ao modo de organização e funcionamento da unidade 

econômica, e não a seu status legal ou às relações que mantém com as autoridades públicas” (IBGE, 2003).  

218 Thus, "informal sector promotion" was effectively just a renaming and intellectual rationale for a policy that 

had been widely advocated since the early 1950s-the promotion of small industries, both to supply the internal 

market and to contribute to exports, most notably as subcontractees for larger national and  transnational firms. 

Key assumptions underlying this development strategy were that poor countries must diversify from dependence 

on primary production through manufacturing, rather than through the expansion of services, and that small 

enterprises generate more jobs and require less capital investment per job than larger firms (BROMLEY, 1990, 

p. 336). 

219“A esfera pública, uma esfera dentro da qual questões sociais estão abertas ao debate público, de mãos dadas 

com a existência de informação estatística acessível a todos. […] A construção de um sistema estatístico não pode 

ser separada da construção de espaços de equivalência que garantem consistência e permanência, tanto política 

quanto cognitiva, desses objetos que pretendem prover uma referência para os debates. O espaço de 

representatividade das descrições estatísticas só é feito possível a partir de um espaço de representações mentais 
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É possível identificar alguns pontos em comum nessas discussões, que funcionavam 

como articuladores do debate e da ambiguidade característica da noção informalidade. Do 

esquema proposto por Luiz Antônio Machado da Silva (2002, p. 99) destacam-se dois: 

a) estava em jogo o modo de articulação sistêmica do subdesenvolvimento, seja do 

ponto de vista de sua composição econômica (para as posições mais à direita), seja da 

capacidade política dos trabalhadores (para as posições mais à esquerda); o assalariamento, 

assim, assumia o papel de norte a ser alcançado, seja tendo como exemplo o estado de bem 

estar social europeu dos anos de ouro do pós-guerra, seja como modo de conformar um 

operariado industrial capaz de, nas versões mais esquemáticas do marxismo, gestar a mudança 

revolucionária para uma outro modo de produção; 

b) um consenso em torno do papel central da indústria moderna e, por consequência, a 

categorização das diversas formas de trabalho não-industrial pelo viés da negativa: a in-

formalidade correspondia a formas “atípicas” de mobilização do trabalho – disfuncionais, 

portanto. 

Foi o mesmo Luiz Antônio Machado da Silva, em dissertação datada de maio de 1971 

(anteriormente, portanto, aos trabalhos de Keith Richard e ao Kenian Report da OIT220), que, 

pesquisando os “mercados metropolitanos de trabalho manual e marginalidade”, e tendo como 

espaços empíricos favelas nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Recife, foi o 

precursor das categorias “mercado formal” e “mercado informal de empregos”. Ressentia-se, 

no entanto, do constante dissenso entre os conhecimentos que adquiria na empiria e os modelos 

de que dispunha para explicá-lo. Identificava, então, que o problema estava na “completa falta 

de vivência da realidade estudada, evidenciada naqueles modelos”, e no desconhecimento do 

“significado da realidade das populações envolvidas”, resultando em interpretações que 

tomavam como referência “os grupos sociais dos quais faziam parte os investigadores” (1971, 

p. 5). Este problema parece acompanhar a história da “informalidade” enquanto categoria das 

ciências sociais, a começar pelo descompasso entre o fenômeno e sua tematização nas ciências 

                                                           
comuns nascidas de uma linguagem comum, marcada especialmente pelo estado e pela lei” (DESROSIÈRES, 

1998, p. 324, tradução nossa) (“The public sphere, a sphere within which social questions are open to public 

debate, goes hand in hand with the existence of statistical information accessible to everyone. […] The 

construction of a statistical system cannot be separated from the construction of equivalence spaces that guarantee 

the consistency and permanence, both political and cognitive, of those objects intended to provide a reference for 

debates. The space of representativeness of statistical descriptions is only made possible by a space of common 

mental representations borne by a common language, marked mainly by the state and by law”).  

220  As categorias acabaram consagradas internacionalmente através dos trabalhos dos pesquisadores ingleses da 

Universidade de Sussex. A ausência de menções à precedência do trabalho do pesquisador brasileiro, faz pensar 

na multiplicidade de fatores implicados nas escolhas pelas quais a ciência constrói seus standards, impõe, a partir 

dos centros de poder, modos de compreensão da realidade e, em um processo de mão dupla, igualmente a 

conforma. 
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sociais. Ele parece resultar, ainda, na tentativa de enquadrá-la em modelos construídos a partir 

da história europeia, que ainda seguem como parâmetro. 

O modelo proposto por Luiz Antônio Machado da Silva, a partir do “ponto de vista dos 

trabalhadores”221, é preenchido por observações que concederam às categorias por eles 

propostas a porosidade que o olhar exógeno parecia não dar conta. As suas observações 

empíricas mostram-lhe, por exemplo, que a adequação do trabalho aos critérios jurídico-

institucionais, fazendo-o pertencer ao dito “mercado formal”, não resultava necessariamente 

em uma maior estabilidade ou proveito econômico para o trabalhador, ou na suposta 

impessoalidade que contrastaria com a dependência de laços familiares e retributivos (como 

favores e presentes), características do dito “mercado informal”. Assim: 

Tem sido estabelecidas relações unilineares entre qualificação profissional, 

níveis de renda e estabilidade. Embora esta relação talvez seja válida para o 

conjunto da força de trabalho, esta dissertação procurou mostrar que parece 

existir suficiente quantidade de ‘casos desviantes’ para duvidar de sua base 

empírica e considerar tais proposições como meros simplismos. As 

combinações entre essas variáveis são muito numerosas, tanto no interior de 

cada sub-sistema quanto entre um e outro (1971, p. 133). 

O pesquisador carioca apercebia-se, ainda, de como “a baixa capacidade de controle do 

mercado não significa necessariamente que o padrão de vida das pessoas envolvidas seja baixo” 

(1971, p. 134), já que a unidade de análise mais adequada parecia ser a família, de regra 

desconsiderada nas análises quantitativas sobre o tema. Entravam, assim, em jogo, diversas, 

complexas e específicas questões, de base culturais e históricas, como a solidariedade familiar, 

migração, continuidade das relações campo e cidade, composição familiar, que, a despeito de 

seu importante papel na compreensão da realidade, geralmente ficam de fora do quadro 

quantificável, ou são descartadas porque pontos fora da reta das teorias explicativas tradicionais 

e de determinadas metas consensuais, implicadas em noções como as de progresso, 

desenvolvimento econômico, o papel da industrialização, das cidades, a ideia de civilização, o 

próprio conceito de povo e trabalhador (“massa” ou “classe”?). 

A discussão original em torno do conceito de informalidade, às voltas com suas 

imprecisões e com o insucesso das políticas públicas que dela decorreram222, perdeu seu fôlego 

através das décadas, retornando posteriormente à berlinda, em outros termos.  

                                                           

221 Com a devida advertência de que “apesar do risco de incorrer numa obviedade”, “esta afirmativa só pode ser 

entendida analiticamente, isto é, que os trabalhadores são tomados como referência no contexto de uma análise 

sócio-antropológica” (MACHADO DA SILVA, 1971, p. 8) 

222 Mário Lisbôa Theodoro (1995), tratando dos programas de apoio ao setor informal no Nordeste brasileiro, 

menciona a Operação Esperança, desenvolvida nas décadas de 1960 e 70, em Recife, e que inspirou, no final dos 

anos 1970, o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo de Baixa Renda, o PATRA, da SUDENE. Nos anos 
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A partir da década de 1980, o cenário vai paulatinamente se modificando, em uma 

conjuntura multifatorial: crise do petróleo, fim da guerra fria, crise do capitalismo fordista, 

mudanças nos modos de equilíbrio produtivo regionais, expansão e predomínio do capital 

financeiro, grandes avanços tecnológicos, sobretudo no campo da comunicação e informática. 

Os anos dourados do pós-guerra, que impulsionaram as teorias desenvolvimentistas, a apontar 

para o sul global os caminhos que vinham sendo conquistados pela classe trabalhadora ao norte, 

e assumiam como horizonte o pleno emprego, tinham seu fim anunciado, de forma melancólica, 

pela “grande virada” neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2016), que marca uma nova correlação 

de forças no mundo do trabalho. 

A crise do capital dá sentido a um conjunto de ideias que já vinham sendo formuladas 

desde o pós II Guerra Mundial, e que têm como mito de origem um encontro, realizado em 

1947 em Mont Pèlerin (Suíça), entre nomes unidos pela oposição ao Estado de bem estar 

europeu e o New Deal norte-americano: Milton Friedman, Ludwig Von Mises, Karl Popper, 

Walter Eupken, Walter Lipman, entre outros. Opondo-se ao keynesianismo, propunham um 

outro tipo de capitalismo, livre de regulação, baseado em uma concorrência sem amarras que 

traduziam como a verdadeira liberdade dos cidadãos e a prosperidade das sociedades ocidentais 

(ANDERSON, 1995)223. Este conjunto de ideias atravessa o tempo e é retomado com nova 

força em um mundo globalizado que, diante da crise, assiste a ofensiva do capital em busca de 

espaços de reprodução, no seu moto-contínuo de expansão. Como de costume, o movimento 

resulta em novas formas de extração de mais-valia e de subalternização, que chegam ao século 

XXI contribuindo para um grave quadro de espoliação das classes trabalhadoras: 

Os nomes de Ronald Reagan e Margaret Thatcher simbolizam esse 

rompimento com o ‘welfarismo’ da social-democracia e a implementação de 

novas políticas que supostamente poderiam superar a inflação galopante, a 

queda dos lucros e a desaceleração do crescimento[...] A política conservadora 

e neoliberal pareceu, sobretudo, constituir uma resposta política à crise 

econômica e social do regime fordista de acumulação do capital. Esses 

governos conservadores questionaram profundamente a regulação keynesiana 

macroeconômica, a propriedade pública das empresas, o sistema fiscal 

progressivo, a proteção social, o enquadramento do setor privado por 

                                                           
1980, menciona o Programa de Apoio ao Setor Informal e ações do Sistema Nacional do Emprego-SINE, do 

Ministério do Trabalho. É também desta época a criação do Centro Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas-CEBRAE (que mais tarde, privatizado, dá origem ao SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas). O autor pontua a descontinuidade dessas ações e sua eficácia residual, assim como que a 

“falta de atrelamento a uma diretriz mais global” (1995, p. 164) lhes concede, de regra, um forte caráter 

assistencialista e caritativo.  

Considerando as continuidades destes processos, destaco a centralidade que o SEBRAE tem assumido no Brasil, 

nas últimas décadas, na disseminação e aprofundamento, junto à classe trabalhadora, da racionalidade 

empreendedora. Sobre este ponto, remeto a Carla Appollinario de Castro (2013).  

223 Sobre a história do neoliberalismo remeto, ainda, a Michel Foucault (2008). 
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regulamentações estritas, especialmente em matéria de direito trabalhista e 

representação dos assalariados. A política de demanda destinada a sustentar o 

crescimento e realizar o pleno emprego foi o principal alvo desses governos, 

para os quais a inflação se torna o problema prioritário (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 190). 

A reunião de diversos fatores – que vão desde avanços tecnológicos que dispensam 

mãos e as pulverizam espacialmente, até mecanismos de instabilização das relações de trabalho, 

produzindo massas disponíveis e amedrontadas de trabalhadores dispostos a vender sua força a 

qualquer preço – configura um cenário em que o capital avança como nunca em seu processo 

de concentração, mas igualmente necessita de novas formas de justificar sua expansão e 

docilizar as consciências.  

Tais processos confirmam a aposta de Marx na centralidade assumida pelo desemprego 

(exército de reserva) na explicação das dinâmicas do capitalismo224, mas vão mais longe, pois, 

no contínuo da globalização capitalista, e da divisão internacional do trabalho, chega a ser 

possível se falar em países, ou mesmo continentes inteiros, cujos trabalhadores foram 

deliberadamente excluídos dos projetos modernizadores do capitalismo: 

A categoria dos desempregados, portanto, deveria ser expandida para abranger 

a amplitude da população, desde os desempregados temporários, passando 

pelos não mais empregáveis e permanentemente desempregados, até as 

pessoas que vivem nos cortiços e outros tipos de guetos (aqueles muitas vezes 

descartados pelo próprio Marx como ‘lumpemproletariado’) e, por fim, áreas, 

populações ou Estados inteiros excluídos do processo capitalista global, como 

aqueles espaços vazios dos mapas antigos” (ŽIŽEK, 2012, p. 14). 

Rompiam-se, assim, os consensos em torno dos quais a discussão sobre a informalidade 

foi estruturada. Em seu lugar, palavras de ordem como flexibilização do mercado de trabalho, 

empreendedorismo, auto-emprego, terceirização, precarização, uberização, competitividade 

tomam corpo e vêm acopladas a um forte esquema ideológico, uma “nova razão do mundo”, 

no dizer de Dardot e Laval (2016). Assiste-se a uma agressiva regressão de conquistas seculares 

das classes trabalhadoras, associada a um quadro de desemprego e subemprego crescente, que 

subjuga a força de trabalho a condições cada vez mais precarizadas, e aponta para uma renovada 

onda de expropriações sociais em prol da concentração do capital, sem que sejam poupadas, 

inclusive, as economias ditas centrais. 

                                                           

224 “Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento 

da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação 

capitalista, e até mesmo numa condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por 

sua própria conta. Ela fornece a suas necessidades variáveis de valorização o material humano sempre pronto para 

ser explorado, independentemente dos limites do verdadeiro aumento populacional” (MARX, 2017, p. 707). 
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A informalidade do “terceiro mundo”, apontada como personagem do desenvolvimento 

desigual e combinado, vai assumindo o papel de modelo central, invertendo a posição que 

ocupava: de lugar de ausência, torna-se a presença necessária para a continuidade da expansão 

da acumulação capitalista. O quadro parecia até mesmo tornar o conceito inútil, como chega a 

concluir mais tarde o mesmo Luiz Antônio Machado da Silva, já que a disseminação trivial de 

seu uso “descarna-o de substância analítica e força prática” (2002, p. 82).  

Em 2003, no seu famoso Ornitorrinco, Francisco de Oliveira já pressentia o que hoje se 

consolida, inclusive do ponto de vista legislativo, no Brasil e no mundo:  

Mas o setor informal apenas anuncia o futuro do setor formal. O conjunto de 

trabalhadores é transformado em uma soma indeterminada de exército da ativa 

e da reserva, que se intercambiam não nos ciclos de negócios, mas 

diariamente. Daí, termina a variabilidade do capital antes na forma de 

adiantamento do capitalista. É quase como se os rendimentos do trabalhador 

agora dependessem do lucro dos capitalistas. Disso decorrem todos os novos 

ajustamentos no estatuto do trabalho e do trabalhador, forma própria do 

capitalismo globalizado. [...] Este é o lado contemporâneo não-dualista da 

acumulação de capital na periferia, mas que começa a se projetar também no 

núcleo desenvolvido (2013, p. 136). 

Em 2015, confirmando esta análise, a OIT concluía, ao tratar das “Perspectivas sociales 

y del empleo en el mundo”, que o “modelo standard de emprego” se mostrava em decréscimo 

não só nas “economias emergentes e em desenvolvimento”, sendo também “cada vez menos 

predominante nas economias avançadas” – menos de um em cada quatro trabalhadores no 

mundo corresponderiam hoje ao modelo que serviu de parâmetro para as discussões em torno 

da informalidade: 

Em várias economias avançadas tem se registrado uma tendência à redução 

na proporção do emprego assalariado, que se afasta da evolução histórica. Por 

outro lado, o trabalho autônomo e outras formas de emprego que estão fora do 

escopo dos acordos tradicionalmente subscritos entre empregadores e 

trabalhadores assalariados estão crescendo. Nas economias emergentes e em 

desenvolvimento, a tendência histórica à extensão do emprego assalariado 

está desacelerando. Além disso, na maioria dos países em desenvolvimento, a 

participação do emprego na economia informal e no trabalho familiar não 

remunerado permanece persistentemente alta. 

Além disso, novas dinâmicas estão surgindo entre os trabalhadores 

assalariados como um todo. Menos de 45% dos trabalhadores assalariados têm 

um emprego de período integral e permanente, e a tendência parece ser 

descendente. Isto significa que, em todo o mundo, cerca de 6 em cada 10 

trabalhadores assalariados estão envolvidos em formas de emprego a tempo 

parcial ou temporário. As mulheres constituem uma parte 

desproporcionalmente elevada de pessoas empregadas em empregos 

temporários ou a tempo parcial225 (OIT, 2015, p. 3, tradução nossa). 

                                                           

225 “En varias economías avanzadas se ha registrado una tendencia hacia la disminución de la proporción del 

empleo asalariado, que se aparta de la evolución histórica. En cambio, están creciendo el trabajo por cuenta 

propia y otras formas de empleo que quedan fuera del ámbito de los acuerdos suscritos tradicionalmente entre 
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A produção de uma nova subjetividade acompanha o aprofundamento estrutural do 

desemprego, tornando possível a manutenção dos frágeis equilíbrios que mantém em 

movimento a roda da acumulação do capital. O “discurso empreendedor”, segundo Carla 

Appollinario de Castro, formula-se a partir de três operações ideológicas: a naturalização, a 

universalização e a abstração crescente das ideias de “empresa”, “empreendedor”, 

“empreendedorismo”, a incorporar-se às subjetividades dos/as trabalhadores, que passam a ser 

responsabilizados, cada qual por si, por sua inclusão social produtiva (2013, p. 168). 

Se pensadas as economias populares como postos avançados da resistência à subsunção 

do trabalho pelo capital, como proposto anteriormente, assume plena significância o fato de a 

ofensiva do capital ter-lhes como alvo especial: i) no sentido da cooptação do trabalho “não 

formal” à lógica do valor abstrato (sob o signo do “empreendedorismo”); ii) com a própria 

desestruturação do mercado “formal” do trabalho, o que, por si, contribui para esvaziar o 

possível sentido antagônico do informal; iii) fragilizando-se as redes de solidariedade e de 

comunalidade que mantinham possível a reprodução da vida na escassez de oportunidades; e, 

iv) aprofundando-se o processo de separação dos trabalhadores e trabalhadoras da terra e dos 

demais recursos naturais que tornavam possível resistir à submissão completa à lógica do 

capital. 

A violenta produção de desigualdade e espoliação depende da presença, eficiente e 

simultânea, de estratégias de ocultação, sob um tapete imaginário, do lixo e mortos produzidos. 

Este processo de “maquiagem” parece se valer, em especial, de mecanismos que viram ao 

avesso as resistências, sugando-lhes o que representam de perigo, docilizando-as, 

transformando-as em seu contrário, incorporando-as à própria lógica do mercado e do capital.  

O filósofo italiano Roberto Esposito, ao desenvolver seu conceito de immunitas, força 

repulsiva e contraditória que opõe à communitas, o desenha como “uma engrenagem interna 

dela [da comunidade]: o vinco que algum modo a separa de si mesma [...]” obrigando-a a 

“introjetar a modalidade negativa de seu próprio oposto, mesmo que esse oposto siga sendo um 

                                                           
los empleadores y los trabajadores asalariados. En las economías emergentes y en desarrollo, la tendencia 

histórica hacia la extensión del empleo asalariado se está ralentizando. Además, en la mayoría de los países en 

desarrollo, la proporción del empleo en la economía informal y en el trabajo familiar no remunerado sigue siendo 

persistentemente alta.  

Además, entre los trabajadores asalariados en su conjunto están apareciendo nuevas dinámicas. Menos del 45 

por ciento de los trabajadores asalariados tienen un empleo a tiempo completo y permanente, y la tendencia 

parece ser hacia la baja. Esto significa que, en todo el mundo, al cerca de 6 de cada 10 trabajadores asalariados 

están ocupados en formas de empleo a tiempo parcial o temporal. Las mujeres constituyen una parte 

desproporcionadamente alta de las personas ocupadas en modalidades de empleo asalariado temporal o a tiempo 

parcial”. 
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modo de ser, privativo e contrastivo, da comunidade mesma”226 (2006, p. 83-84, tradução 

nossa). Eric Santner assemelha este mecanismo ao nascimento de um Doppelgänger (2011, p. 

15), demônio de lendas germânicas capaz de transformar-se na cópia idêntica e ao mesmo 

tempo maligna de suas vítimas227. 

A metáfora parece vir a calhar para ilustrar aquilo que se quer ressaltar: o capitalismo, 

em seus esforços para suplantar as resistências, segue produzindo seus Doppelgängers – seu 

oposto maligno que, afinal, é o mais eficiente assassino de seu gêmeo. Modos alternativos de 

viver, trabalhar e produzir convivem e sobrevivem aos avanços do capitalismo, que, todavia, 

imuniza-se de seu potencial contra-hegemônico, integrando-os paulatinamente à sua lógica.  

É nesse sentido que o discurso e as práticas das experiências da chamada economia 

solidária também podem ser reconhecidos, contraditoriamente, como um produto “maligno” 

do quadro de crise da sociedade do trabalho. Indícios relevantes o justificam: os números 

oficiais apontam para um crescimento significativo das iniciativas catalogadas nos 

levantamentos oficiais (associações, cooperativas e, em número significativo, grupos 

informais) concomitantemente ao quadro de agudização da mencionada crise (em especial, nas 

últimas três décadas); e, não menos importante, os mesmos dados demonstram um considerável 

grau de precariedade das condições de trabalho neste universo, com baixas remunerações, 

ausência de cobertura previdenciária e outros direitos garantidos pela legislação trabalhista.  

A crítica ao papel assumido pela economia solidária nesse contexto de precarização e 

flexibilização do trabalho considera, em especial, a adoção do conceito na esteira de políticas 

públicas de “inserção” produtiva ou de “redução da pobreza”, estabelecendo-se correlação com 

                                                           

226 “un engranaje interno de ella: el pliegue que de algún modo la separa de sí misma […] introyectar la 

modalidad negativa de su proprio opuesto, aunque ese opuesto siga siendo un modo de ser, privativo y contrastivo, 

de la comunidad misma”.  

227Do alemão doppel (duplo, réplica, duplicata) e Gänger (aquele que anda, ambulante, ser errante), a figura 

mitológica do Doppelgänger serviu muitas vezes de inspiração para a literatura. Willian Wilson (1839), conto de 

Edgar Alan Poe, O Duplo (1846), de Dostoievski e os célebres Dr. Jekyll e Mr. Hyde (O médico e o monstro,1886) 

do escritor escocês Roberto Louis Stevenson, são disso exemplos. O médico e o monstro, em especial, foi 

inspiração para diversas versões cinematográficas. Nos quadrinhos, talvez o mais famoso Doppelgänger 

contemporâneo seja o “Incrível Hulk”, criado na década de 60 pelos americanos Stan Lee e Jack Kirby. Mais 

recentemente, o filme “Nós” (“We”), de Jordan Peele (2019), explora o mito para desenvolver uma arguta crítica 

social do capitalismo. 

Há leituras que estabelecem uma relação de inspiração entre o mito do duplo e a estrutura psicanalítica freudiana 

do id, ego e superego. Vale menção ainda um ensaio de Freud, de 1919, “Das Unheimliche” (“The uncunny”, “El 

sinistro”, L’inquiétante familiarité” ou “O estranho”), onde a força do mito do “duplo” é explorada através da 

novela O Elixir do Diabo (1816), do escritor romântico alemão E. T. A. Hoffmann (1776-1822), mais um exemplo 

da apropriação do mito do Doppelgänger pela literatura. No ensaio, Freud parte da etimologia da própria palavra 

alemã “Unheimliche” (algo como “não-familiar” –  un-não, heimliche-familiar, amistoso, íntimo), na tentativa de 

compreender o sentido psicanalítico do “estranho” –  “pode ser verdade que o estranho [unheimlich] seja algo que 

é secretamente familiar [heimlich-heimisch], que foi submetido à repressão e depois voltou, e que tudo aquilo que 

é estranho satisfaz essa condição” (FREUD, 1996). 



175 

estratégias para absorção e amortecimento da mão-de-obra excedente em crescimento. Seus 

efeitos domesticadores e apaziguadores parecem atender, muito mais do que enfrentar, as 

demandas do capital em expansão. Observe-se, por exemplo, a crítica de Gérard Mauger (2011), 

que se escolhe a propósito, inclusive, de demonstrar que não se trata de uma peculiaridade 

brasileira: 

Os objetivos explícitos da integração ao mundo laboral no âmbito dos 

contratos assistidos e/ou empresas alternativas (‘economia solidária’) são a 

formação (dentro de uma concepção educativa tradicional) e a adaptação ao 

mundo do trabalho (evoca-se ainda ‘o caráter essencial da imersão no seio da 

empresa’). 

Implicitamente, trata-se aqui talvez sobretudo de atividades de substituição 

destinadas à iludir (‘pseudo-formação’ e ‘empreendimentos de fachada’ que 

ao mesmo tempo cumprem o de ilusionismo social e a criação de um universo 

de consolação) e/ou apaziguar. [...]. Um novo status aparece: nem 

desempregado, nem assalariado, ‘o quase-empregado’, apresentado como 

uma ‘alternativa ao trabalho assalariado’228 (MAUGER, 2011, p. 12-13). 

No mesmo sentido, Henrique Wellen (2012): 

“[...] a novidade advinda desse contexto não são processos de solidariedade 

entre os agentes econômicos, mas o fato de que, nas últimas décadas, tornou-

se corrente o uso de organizações precárias, sob a insígnia de autonomia dos 

trabalhadores, servindo para ampliar a extração de mais-valia. Dentro desse 

meio, vários tipos de organizações foram criadas e incentivadas por 

organismos governamentais e entidades capitalistas internacionais, com 

destaque para associações, microempresas, cooperativas, empresas familiares 

e organizações de microcrédito. Sob o manto da solidariedade dos 

trabalhadores, não apenas geraram-se e geram-se espaços de trabalho com 

condições de trabalho mais precárias, mas subordinados diretamente ao 

capital (2012, p. 254). 

As críticas amparam-se fartamente em números e constatações que apontam, em 

especial, uma perigosa imbricação entre os “EES” e o fenômeno das “coopergatos”229, a 

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB230, o universo das organizações não 

                                                           

228 “Les objectifs explicites de la mise au travail dans le cadre de contrats aidés et/ou d'entreprises alternatives 

(‘économie solidaire’) sont la formation (dans une conception éducative traditionnelle) et l'adaptation au monde 

du travail (on évoque alors  ‘le caractere qualifiant de l'immersion au sein de l'entreprise ‘). 

Implicitement, il s'agit aussi et peut-être surtout d'activités de substitution destinées à faire illusion (‘pseudo-

formations’ et ‘entreprises en trompe l'œil’ qui tiennent à la fois de l'illusionnisme social et de la mise en place 

d'univers de consolation) et/ou à faire patienter […]. Un nouveau statut apparaît : ni chômeur ni salarié, ‘le quasi-

emploi’, présenté comme une ‘alternative au salariat’”. 

229 Assim são chamadas as cooperativas simuladas, cuja existência meramente formal esconde o intuito de burlar 

garantias trabalhistas dos falsos “cooperados”, submetidos de fato a relações subordinadas de trabalho. 

230 Tradicional longa manus das elites rurais brasileiras, como destaca Virginia Fontes: “Em finais do século XX, 

a industrialização do campo brasileiro modificaria, enfim, a estrutura representativa das diversas frações dessa 

burguesia e, sem eliminar suas antecedentes, passaria a ter como fulcro outras entidades associativas, como a 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), porta-voz do agronegócio estreitamente associado aos grandes 

capitais multinacionais internacionais, mas agregando em seu interior expressivas parcelas da grande burguesia 

agroindustrial brasileira” (2012, p. 221-222). Sobre a OCB ver, em especial, Sônia Regina de Mendonça (2005). 
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governamentais (“ONGs”), do “Terceiro Setor”, da “economia criativa”, do 

“empreendedorismo social”. 

Em sua análise sobre reconfiguração da classe trabalhadora brasileira nas últimas 

décadas, Virgínia Fontes identifica diversas causas para o processo de “intensa desqualificação 

da política e sua requalificação rebaixada” (2012, p. 255), com a paulatina abolição retórica da 

luta de classes e sua substituição por uma versão de democracia reduzida à “capacidade 

gerencial de conflitos”. A historiadora carioca relaciona entre elas o impacto da crise nos países 

socialistas, a massiva adesão empresarial ao programa neoliberal, um agressivo antiestatismo e 

um “processo complexo de conversão mercantil-filantrópica da militância” (2012, p. 255), a 

evidenciar o papel ambíguo das “ONGs” (Organizações não Governamentais), a encarnar a 

ideia de um “terceiro setor” que, supostamente, não é nem Estado, nem mercado. Nestes termos: 

Forja-se uma cultura cívica (ainda que cínica), democrática (que incita à 

participação e à representação) para educar o consenso e disciplinar massas de 

trabalhadores, em boa parte desprovidos de direitos associados ao trabalho, 

através de categorias como “empoderamento”, “responsabilidade social”, 

“empresa cidadã”, “sustentabilidade”. 

A “onguização” da associatividade popular prossegue, convertendo-a em 

espaço privado e competitivo – com hierarquias internas fortes e, portanto, 

com diferenciações burocráticas e sociais que reproduzem a gestão 

empresarial. Subalternizam-se as mais incipientes formas de organização 

popular, direcionadas para “gerenciamento de força de trabalho”, processo 

potencializado pela formatação atual do Estado (2012, p. 296). 

Por mais que sejam acuradas e pertinentes tais críticas, este Doppelgänger “maligno” – 

sob pena da criança seguir ralo abaixo com a água da bacia – não deve impedir que se reconheça 

(e esta parece ser mesmo a função principal que assume este outro invertido) e, mais que isso, 

se fortaleça e preserve o seu contrário original, vítima principal de tal “duplicação”.  

Da mesma forma que a comercialização de créditos de carbono não é capaz de negar a 

essencialidade da causa ambiental, as ambiguidades das lutas por outras formas de trabalhar, 

que suplantem aquela em torno da qual se sustenta o capitalismo, igualmente não justificam a 

sua negação. A pergunta, no entanto, permanece em aberto: como as lutas contra-hegemônicas 

podem se assenhorar da estratégia do “inimigo”, desvelando o processo de duplicação, 

separando o joio do trigo, explicitando as contradições para combatê-las sem que isto signifique 

o fenecimento do potencial de resistência contra o qual elas foram forjadas?  

Nesses termos, em que medida o estímulo ou o reconhecimento e apoio ao trabalho 

coletivo autogestionário exaspera a disponibilidade dos trabalhadores para o capital? Ou, ao 

                                                           
Como demonstrarei no capítulo 5, a OCB assumirá também o papel de principal oposição do cooperativismo 

popular vinculado à SENAES, atuando consistentemente para barrar a aprovação da do projeto da Lei Geral de 

Economia Solidária (PL n. 6.606/2019). 
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contrário, em que medida é capaz de adubar o solo da resistência e da autonomia, necessário 

como trampolim para a superação revolucionária – social e política –  do capitalismo? 

Muito embora esta pesquisa assuma, como pano de fundo, a aposta nos modos 

alternativos de reprodução da vida plasmados nas lutas e resistências da classe trabalhadora 

brasileira – tudo que se pode concluir, por enquanto, é que o caminho que permite esta aposta 

não admite um andar desavisado. No mesmo sentido, Eduardo Enrique Aguilar propõe uma 

“vigilância reflexiva” para atravessar esta perigosa “transição”, que não pode desconsiderar 

elementos como: i) a inserção, de regra periférica, das experiências na totalidade capitalista; ii) 

a relação inversamente proporcional entre a qualidade desta inserção (com maior autonomia e 

centralidade) e o contexto histórico de crise do processo de acumulação do capital (isto é, as 

iniciativas alternativas “são subsumid[a]s com maior voracidade em momentos em que se 

necessita compensar a queda das margens de lucro” [2018, p. 94, tradução nossa) 231]); iii) o 

fato de que tais experiências, apesar disso, igualmente correspondem a “transformações 

subjetivas e identitárias mediante processos de autogestão e politização de seus membros” 

[2018, p. 94, tradução nossa]232). Neste ponto, mobilizando a noção de rede de sentidos 

(SOMBRA, 2015b), entendo que tais novas identidades constituem-se no fazer concreto das 

práticas e, sobretudo, na produção de antagonismos, colocando em movimento muito mais que 

subjetividades (no sentido abstrato e individual), mas todo o conjunto real e ideal (GODELIER, 

1989) que compõe as relações humanas no seu produzir/reproduzir a existência. 

Também pensando a complexidade desse cenário, Verónica Gago (2018) desafia-se a 

olhar desde abajo os efeitos da governamentalidade neoliberal sobre a abigarrada economia 

latino-americana – economias barrocas, como as denomina a partir das ideias do filósofo 

mexicano Bolívar Echeverría, que vinculou esta arte à resistência e à sobrevivência próprias à 

dominação colonial. Identifica na pragmática vitalista da economia informal popular elementos 

que desautorizam conclusões simplistas, moralistas233 ou uma visão triunfalista acerca dos 

resultados das investidas neoliberais desde cima, já que, em processo, elas também produzem 

uma racionalidade peculiar, uma razão calculadora que “não coincide exatamente, como cópia 

perversa, com o homo economicus”  e  que “permite pensar o tecido de potência que surge de 

                                                           

231 “son subsumidos con mayor voracidad en momentos es que se necesita contrarrestar la caída de ganancias”. 

232 “transformaciones subjetivas e identitarias mediante procesos de autogestión y politización de los miembros”. 

233 “A pragmática tem por objetivo contrapor-se como modo político à moralização das classes populares. A 

moralização (em suas versões diversas: solidária, vitimista, criminalizante ou judicializadora) propõe-se a 

enfrentar o dinamismo informal (no sentido estritamente constituinte que dou a este termo) e plebeu” (GAGO, 

2018, p. 351). 
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baixo para cima”, onde a “dinâmica neoliberal se conjuga e combina de maneira problemática 

e afetiva com esse vitalismo perseverante, que se agarra sempre à ampliação de liberdades, 

gozos e afetos” (2018, p. 20). Neste sentido, a cientista social argentina propõe uma definição 

(também) positiva de informalidade, tanto na sua dimensão instituinte (quando “não se refere 

àquilo que não tem forma, mas à dinâmica que inventa e promove novas formas – produtivas, 

comerciais, relacionais etc. –, colocando o eixo no momento processual de produção de novas 

dinâmicas sociais”), quanto na sua condição de fonte de incomensurabilidade, na medida em 

que os parâmetros hegemônicos de medição objetiva do valor  não dão conta de medir e explicar 

a intensa sobreposição de elementos heterogêneos dessas economias (2018, p. 30). 

 Há, enfim, algo novo, que não pode ser exatamente dominado e domesticado de cima 

para baixo, a produzir restos de sentido à espera de nomeação. Esta “diferença ontológica”234, 

que se inscreve também como uma diferença colonial (MIGNOLO, 2003) (SOMBRA, 2016) 

pode explicar a potência que guardam estas realidades tão complexas. 

Reconhece-se, enfim, que estamos diante de um recorte do mundo do trabalho onde, 

mesmo imersos em uma plêiade de contradições, é possível identificar práticas e sentidos de 

luta e resistência contra-hegemônicas e que espelham características peculiares ao nosso 

processo colonizatório e aos modos específicos pelos quais os/as subalternizados, resistindo a 

ele, reproduzem sua existência. É este o pano de fundo do meu olhar sobre os acontecimentos 

que irei narrar e analisar nos próximos capítulos. 

  

                                                           

234 O termo, originário do arsenal filosófico heideggeriano, é apropriado por Laurenio Sombra em sua formulação 

de rede de sentidos para pensar como esta “ambiência prévia”, por ser eminentemente prática, “não pode ser 

completamente abarcada por enunciados”, há sempre um resto que permanece carente de nomeação, que se abre 

para o novo, para a produção de novos sentidos e novas identidades – é justamente este resto o que ele chama de 

“‘diferença ontológica’ entre o campo dos enunciados possíveis e a rede de sentidos que os possibilita” (2015c, p. 

64). 



179 

 

 

 

 

3  “PARA SOBREVIVER TEM QUE FORMALIZAR”: A FORMALIZAÇÃO 

JURÍDICA COMO SALVO CONDUTO PARA O MERCADO  

 

 

Começo agora a apresentar de fato as experiências da Incubadora em torno do processo 

de personificação jurídica. Inicio levando em consideração a ordem que os próprios 

acontecimentos impuseram à nossa aproximação com o problema: antes mesmo de se 

concretizar nas práticas dos/as trabalhadores envolvidos com a Incubadora, a própria 

arquitetura jurídica do projeto Cantinas Solidárias transformou o tema em uma questão à espera 

de solução. Como tornar possível a disponibilização do espaço de uma universidade pública a 

um grupo informal, ou mesmo a uma associação? 

Mas o principal fio condutor deste capítulo é a experiência que vivenciamos com o 

grupo Copermasol, cujo processo de personificação foi o único, dentre os grupos com os quais 

convivemos, do qual participamos à vera, desde seu momentos iniciais. Foi com a Copermasol 

que enfrentamos o desafio de “inventar”, a partir do ordenamento jurídico brasileiro, e a 

despeito de um grande vazio teórico sobre o tema (ao menos da perspectiva que exigia a 

realidade dos trabalhadores/as), caminhos alternativos para a sua personificação. Entendo que 

apresentar este processo  e refletir sobre ele (inclusive tangenciando questões da dogmática 

jurídica no sentido mais estrito) tanto é parte do caminho investigativo da tese quanto assume 

o sentido pragmático de compartilhar este aprendizado da Incubadora com outras iniciativas de 

assessoria jurídica popular, já que há muito pouco material disponível no campo do Direito 

sobre a organização jurídica do trabalho associado popular (o que já, de antemão, nos faz pensar 

como a própria temática corriqueira do que se produz academicamente no campo revela o lado 

em que ele se coloca). 
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3.1  OS CAMINHOS TORTUOSOS PARA SUBVERSÃO DA ORDEM: COMO O 

INFORMAL COUBE NO FORMAL? 

 

 

O grupo Copermasol235, o primeiro a ocupar uma das cantinas da UEFS, iniciou a 

parceria com a Incubadora em 2008 – antes, portanto, do início do Projeto Cantinas Solidárias, 

ocorrido em 2013, e do meu próprio ingresso na equipe da Incubadora, no segundo semestre de 

2010. A Copermasol foi o primeiro grupo que nos exigiu trazer o tema da formalização jurídica 

para os embates da vida “real”, assim como foi o primeiro (e único) grupo com que vivenciamos 

um processo de formalização até as últimas consequências, transformando-o, de um “grupo 

informal”, em uma “sociedade simples236”. Sua história, por isso, é um fio condutor muito 

significativo na busca por compreender como a personificação jurídica reflete-se sobre os 

grupos de trabalho associado popular. 

O projeto que possibilitou o próprio nascimento da Incubadora, com financiamento da 

FAPESB, previa o processo de incubação da Copermasol, cujo contato inicial partiu de uma 

das pesquisadoras envolvidas, que já havia realizado atividades com ele no âmbito de outro 

núcleo de pesquisa da Universidade237. No projeto o grupo era descrito destacando-se a 

predominância de mulheres, um perfil “eclético pelo seu caráter urbano sendo composto de 

desempregados e algumas aposentadas e pensionistas, todos moradores da periferia da cidade 

de Feira de Santana”, que possuíam “arranjos econômicos familiares em fundo de quintal a 

exemplo da produção e venda de lanches, artesanato”, e o desejo de “consolidar um trabalho 

coletivo através de melhor estruturação e formalização da cooperativa”, tendo a “alimentação” 

como núcleo da atividade econômica a ser desenvolvida (IEPS, 2009). Embora eu não tenha  

encontrado registros exatos sobre este aspecto no acervo documental pesquisado (e não tenha  

                                                           

235 Como já esclareci na introdução, certamente como reflexo da forte presença dos ideais do cooperativismo no 

discurso formativo do grupo, a sua denominação era Coopermasol – “Cooperativa em Rede Mãos Solidárias”. Em 

2007 (antes, portanto, do encontro com a Incubadora) chegou a ser redigido o estatuto social da cooperativa (o 

documento data de 27.10.2007), mas o processo de registro e posterior formalização nunca se completou. As 

trabalhadoras mencionam, em registros de reuniões ocorridas com a equipe da Incubadora em 2009, atividades de 

formação e apoio em forma de equipamentos por outras instituições (Associação dos Pequenos Agricultores da 

Bahia-APAEB, UNISOL, Consulado de Mulheres e o Serviço de Recursos de Emprego-SER da Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias), anteriores ao início dos trabalhos com a Incubadora da UEFS. Suponho que 

alguma dessas instituições tenha prestado a assessoria ao grupo para a redação do estatuto, pois o documento segue 

o modelo “padrão”, bastante completo e com o emprego de linguagem técnico-jurídica específica. 

 Em 2015, ao tempo da efetiva personificação do grupo (que, como se verá, não assumiu o formato de cooperativa), 

a denominação foi alterada para Copermasol, que abreviava a expressão “Companheiras de Mãos Solidárias”. 

236 Formato jurídico do Direito brasileiro que mais adiante será apresentado com mais detalhes. 

237 Professora Sonia Lima de Carvalho, do Mulieribus - Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Mulher e 

Relação de Gênero. Ela acabou, no entanto, por não ter uma atuação efetiva no processo de incubação da 

Copermasol, participando da equipe da IEPS apenas nos seus momentos iniciais. 
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conhecido pessoalmente todos/as os integrantes do grupo original), é quase certo que a maioria 

dos/as integrantes do grupo era negra, assim como acontece no bairro da Queimadinha, onde 

moravam238. 

Originalmente o grupo trabalhava com buffet para eventos (às vezes se responsabilizava 

também pela ornamentação) e algumas integrantes fabricavam bolsas com material reciclado 

de garrafas PET. O que movia o grupo, no entanto, parecia ser o desejo de implantar um 

restaurante239. Tratava-se, no entanto, de um “grupo informal”, composto por um total de 24 

pessoas “em situação de vulnerabilidade social”, cujas atividades iniciaram-se em abril de 2007 

(o projeto foi elaborado em janeiro de 2009) e contavam tão somente com um “espaço para 

reuniões localizado na cidade de Feira de Santana cedido temporariamente por uma igreja 

evangélica local; 01 (um) freezer; 01 (uma) geladeira; 01 (um) fogão; 01 (um) forno 

microondas; 01 (um) batedeira; 01 (um) liquidificador” (IEPS, 2009, p. 11). 

A Incubadora da UEFS começava suas atividades estruturando-se (previa o projeto, por 

exemplo, a elaboração de seu próprio corpo normativo e a capacitação de sua equipe) e, ao 

mesmo tempo, desafiando-se a realizar o processo de incubação da Copermasol, 

acompanhando a estruturação do grupo. O Projeto, entre os “impactos econômicos do 

empreendimento”, já fazia menção à “possibilidade de formalização do empreendimento com 

impacto na economia local e regional” (grifo nosso). 

Até abril de 2010, no entanto, não teria havido grandes avanços no processo de 

incubação do grupo, e a Incubadora requeria à FAPESB a prorrogação, em seis meses, do prazo 

para a conclusão do projeto240. Remetia-se ao Relatório Técnico Parcial, onde eram 

                                                           

238 Segundo dados de 2018 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), 

divulgados pelo IBGE (2019), a Bahia tem o maior percentual de pessoas negras no país: 22,9 % se autodeclaram 

negras, 58,2% pardas e 18,1% brancas, em contraste com o panorama da média nacional, onde, 9,3% se declaram 

negras, 46,5% pardas e 43,1%, brancas. Em Feira de Santana, os dados de que disponho são do Censo Demográfico 

de 2010 (já que a PNAD Contínua não oferece dados por município), indica os percentuais de 20,08% de pessoas 

negras, 46,90% pardas e 16,67% brancas. 

A distribuição por cor da população da Queimadinha pode ser uma inferência das conclusões já consolidadas sobre 

a cor da pobreza brasileira. Remeto, neste ponto, ao relatório Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil 

(IBGE, 2019). Os dados extraídos do Sistema IBGE de Recuperação Automática-SIDRA indicam que a 

Queimadinha é, em números absolutos, o sexto bairro em número de pessoas negras e pardas na zona urbana do 

município. De uma população total de 19.203 habitantes, 3.825 se declaram negras, 10.798 pardas, correspondendo 

os dois grupos juntos a 76,1% da população total do bairro (dados do Censo Demográfico de 2010) (para o 

manuseio dos dados do SIDRA contei com a ajuda do pesquisador Daniel Portela, a quem agradeço). 

239 É o que foi relatado no Relatório Técnico Parcial apresentado à FAPESB pela IEPS (2010, p. 6-7), a partir de 

reuniões de pré-incubação desenvolvidas pela equipe. 

240 O prazo original era de 24 meses. A prorrogação foi deferida pela FAPESB, estendendo-se o limite final do 

projeto para dezembro de 2010.  
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mencionadas dificuldades com “a pouca participação ou participação irregular dos cooperados” 

(IEPS-UEFS, 2010) e com a própria “definição de seus rumos”: 

[...] já não mais seria possível estudar a possibilidade de instalação de um 

restaurante tendo em vista que alguns dos cooperados que possuíam 

experiência na área já não estavam participando dos encontros do Grupo. 

Ainda assim, os cooperados que permaneceram no Grupo, no período de junho 

a setembro, experimentaram outras possibilidades, a exemplo da venda de 

salgados no bairro no qual está situada sua sede e venda de pratos típicos 

(feijoada, etc.) nos finais de semana – também na sua sede. De acordo com o 

Grupo, estas atividades foram interrompidas porque trouxeram prejuízo 

financeiro (IEPS-UEFS, 2010). 

A pesquisa documental do acervo da Incubadora revelou que, em janeiro de 2009, três 

integrantes da equipe da IEPS participaram de um curso de extensão sobre estudo de viabilidade 

econômica de empreendimentos associativos241 e, como parte das atividades exigidas pelo 

curso, foram realizados cinco encontros com os/as trabalhadores/as da Copermasol. 

Constatava-se, já ali, a participação irregular dos/as integrantes e a provável inviabilidade do 

Restaurante. Durante 2009 e 2010 aconteceram cerca de uma dezena de reuniões entre a equipe 

da IEPS e o grupo, com a participação muito variável de trabalhadores/as (mas que não excedeu 

a presença de oito pessoas) e sem maiores avanços no sentido da organização de uma atividade 

econômica estável. O tema da “formalização”, no entanto, já se fazia presente. Em registros de 

uma reunião de formação com a equipe da Incubadora, realizada em 13.10.2009, Antonieta dos 

Santos Santana, uma das integrantes da Copermasol, relata que entre as “dificuldades” do grupo 

estava a “formalização no papel” e, entre os “desafios”, “a regularização jurídica” e a “carência 

de advogado”. O tema da formalização jurídica aparece igualmente em atividade realizada em 

15.12.2009, como se observa nos registros que aparecem nas fotografias a seguir: 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

241  O curso de Extensão em Viabilidade Econômica e Gestão Democrática de Empreendimentos Associativos foi 

realizado pelo Núcleo de Estudos do Trabalho da Universidade Católica do Salvador e coordenado pelo professor 

Gabriel Kraychete, um dos principais teóricos da metodologia. 
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Figura 6 –Atividade formativa realizada na sede da Copermasol pela equipe da IEPS-UEFS (15.12.2009) 
 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2009) 

Como mencionei anteriormente, conheci a Incubadora e comecei a participar de suas 

atividades em outubro de 2010, quando a Copermasol tentava se reinventar, diante das 

dificuldades de manter o grupo unido. A falta de recursos, de um bom “ponto” para 

comercialização dos alimentos, os desentendimentos entre suas componentes eram elementos 

que se evidenciavam em especial. Dos/as 24 integrantes iniciais, os relatos das atividades 

desenvolvidas durante 2010 indicava a presença de apenas sete ou oito pessoas (sendo apenas 

um homem, que depois se afastou definitivamente). Mesmo com os equipamentos adquiridos 

através dos recursos do Projeto FAPESB (utensílios e maquinário de pequeno porte para 

fabricação de alimentos) o grupo não encontrava espaço e oportunidades de comercialização, o 

que também dificultava a própria sinergia necessária para o trabalho coletivo. 

Simultaneamente, a Incubadora também amadurecia a ideia de fazer dos espaços de 

alimentação do campus da UEFS ambientes para desenvolver processos de incubação de grupos 

populares. Já em abril de 2009, José Raimundo Lima, professor integrante da equipe da 

Incubadora, à época na chefia da Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário-
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UNDEC da UEFS242, intermediou a presença, na cantina situada no módulo VII da UEFS, de 

um grupo popular do povoado de Santa Inês (zona rural de Feira de Santana), organizado a 

partir de uma associação comunitária local (a Associação Comunitária dos Moradores da Vila 

Santa Inês e Adjacência-ACOMVISA). Após um processo licitatório sem interessados (o local 

era menosprezado para fins comerciais, em razão do pouco afluxo de pessoas à época243), e 

diante da necessidade de um espaço de alimentação no local, a Administração Universitária 

acabou por firmar um contrato emergencial com o grupo (no formato de concessão remunerada 

de uso244). A experiência, no entanto, não foi à frente, em especial devido às dificuldades que, 

de fato, existiam para comercializar no local. A proposta não previa, além disso, um 

acompanhamento sistemático do grupo pela Incubadora, muito embora tenha servido como um 

embrião inspirador para os passos seguintes. 

 

 

 

 

  

                                                           

242 Unidade administrativa da estrutura organizacional da UEFS, ligada diretamente à Reitoria, a quem incumbia 

“desenvolver e implementar políticas, programas e ações de integração e valorização dos servidores/as técnico-

administrativos, professores/as e estudantes, através de uma equipe de profissionais multidisciplinar, com vistas a 

melhoria da qualidade de vida da Comunidade Universitária” (UEFS, [20--]).   Em 2014 a UNDEC ganhou o status 

de pró-reitora, com a criação, pela Resolução CONSAD n. 065/2013, da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 

Assuntos Estudantis – PROPAAE – que, tanto quanto a extinta UNDEC, tem entre suas atribuições as questões 

relacionadas à alimentação no campus da UEFS. 

243 O campus da UEFS possui 7 “módulos”, construções enfileiradas ao longo de uma avenida com cerca de um 

quilômetro de extensão. Há quatro cantinas, situadas nos módulos ímpares (vide Figura 7) O “módulo VII” foi o 

último a ser construído e se situa a uma distância considerável do acesso central da Universidade. Com a construção 

de novas salas e instalação dos colegiados de cursos mais recentes na Universidade (como o de Filosofia e 

Psicologia, iniciados em 2011 e 2012 respectivamente) o espaço passou a contar com um maior fluxo de pessoas, 

sobretudo a partir de meados desta década. Até então as licitações para exploração comercial do espaço não 

despertavam interesse. 

244 Isto é, no mesmo formato jurídico adotado nos demais espaços de alimentação da Universidade, explorados 

para fins comerciais. 
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Figura 7 – Planta baixa do campus central da UEFS com localização das cantinas 

     Fonte: Adaptado pela autora a partir do acervo IEPS-UEFS [20--?]. 

 

Já em maio de 2009, ainda José Raimundo, em nome da UNDEC, formulou consulta 

formal à Procuradoria Jurídica da UEFS, questionando-lhe “quais os procedimentos para que a 

Universidade possa fazer a cessão do uso [de uma cantina] para entidades, associações, 

cooperativas ou incubadoras populares”245. Diversos pareceres jurídicos foram produzidos 

através de consultas específicas à Instrutoria Jurídica do Centro Público Estadual de Economia 

Solidária246 e da Procuradoria Geral do Estado. Concluía-se, em suma, pela possibilidade legal 

de realizar a disponibilização do espaço público através de permissão de uso gratuita247, 

efetuando-se a seleção do grupo através de chamada pública (dispensava-se, assim, a realização 

de licitação, procedimento mais complexo e formal). Servia de inspiração processo semelhante 

                                                           

245 A reconstituição deste histórico foi possível através do levantamento documental realizado durante esta 

pesquisa. O trecho transcrito, em específico, foi retirado da Comunicação Interna n. 139/2009, de 25.05.2009, 

entre a UNDEC e a Procuradoria Jurídica da UEFS, que dava início a um processo administrativo formado pela 

documentação aqui mencionada (inclusive pareceres jurídicos). 

246 Entre os documentos constantes do processo administrativo iniciado com a mencionada Comunicação Interna 

encontram-se comunicações e pareceres produzidos no âmbito da Secretaria da Superintendência de Economia 

Solidária da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte-SETRE, que igualmente pretendia ceder 

sua cantina a um grupo popular de economia solidária. 

247 Como a denominação sugere, a permissão de uso é um ato administrativo que enseja a utilização de coisas 

públicas por particulares (tanto quanto a cessão, a concessão, a locação). Pode implicar na obrigação de pagamento 

de prestação em dinheiro pelo permissionário (forma onerosa) ou, de outro modo, dar-se de forma gratuita. Tem 

como características distintivas o fato de ser “unilateral, precário e discricionário quanto à decisão da outorga” 

(MELLO, 1999, p. 625). 
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vivenciado no prédio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte-SETRE, em 

Salvador, onde também se instalara uma cantina. O Termo de Referência utilizado pela SETRE 

para a chamada pública dirigia-se a “empreendimentos econômico solidários”, sem exigência 

de formalização, e vinculava-se às atividades de uma incubadora pública ligada à SETRE, que 

acompanharia o grupo com atividades formativas. No termo de referência exigia-se apenas dos 

concorrentes:  

a) Cópia dos documentos pessoais do responsável (RG, CPF, comprovante de 

residência); 

b) Documentação de registro do empreendimento (se houver), incluindo 

Estatuto, ata de eleição e posse da atual diretoria 

c) Ata assinada por todos os membros do grupo aprovando a participação no 

processo seletivo, apresentando o empreendimento com ênfase nos critérios 

de pontuação [...] e, no caso de grupos não formalizados, indicando o 

representante do Empreendimento (destaque do original) (2018). 

Em abril de 2011, a Comissão de Licitação da UEFS comunicou à UNDEC a 

possibilidade da realização de chamada pública para seleção de um grupo popular para ocupar 

a cantina do módulo VII, a título de permissão de uso gratuita. A equipe da Incubadora (que eu 

já integrava, a esta altura) trabalhou intensamente na elaboração do termo de referência para 

este fim, que serviu de base para a Chamada Pública 001/2011, cujo objeto foi: 

Permissão de uso gratuita do espaço físico correspondente à Cantina do 

módulo VII do campus central da UEFS a Empreendimento Econômico 

Solidário (EES), sob a forma de Cooperativa ou Associação, com atuação no 

segmento de alimentação, com o fim de fornecimento de alimentação à 

comunidade universitária (2011). 

O tipo de estrutura jurídica dos grupos foi, à época, questão das mais polêmicas nas 

discussões que antecederam a Chamada Pública. Muito embora o termo de referência da 

SETRE, como acima visto, não tenha circunscrito a sua chamada a grupos formalizados, pesou 

como contraponto a experiência quase simultânea que vinha sendo desenvolvida no campus da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB em Cruz das Almas, também sob a 

influência de sua INCUBA - Incubadora de Empreendimentos Solidários. Lá, a Procuradoria 

Jurídica havia restringido a possibilidade de participação tão somente a sociedades cooperativas 

(Chamada Pública UFRB n. 01/2010) – evidenciando-se desde aí o fetiche que a forma 

cooperativa assumiu para a Economia Solidária no Brasil248. 

                                                           

248 E “para a política social de nossos governos” na América Latina, como acentua Orlando Fals Borda em 

reflexões a que retornarei mais adiante (1971, p. 102). 
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As discussões que se desenvolveram em torno da questão chegaram a ser apresentadas 

por mim em um artigo, que veio a ser publicado em 2013249. Ao contrário do entendimento 

predominante na assessoria jurídica da Administração Universitária, que pretendia seguir a 

opção da UFRB, tentávamos demostrar que o perfil dos grupos populares conflitava com as 

exigências burocráticas da formalização, defendendo a possibilidade do uso do bem público por 

grupos formais ou informais: 

O regime jurídico e a prática vigentes, no âmbito das contratações públicas, 

devem, então, ser repensados, especialmente considerando que uma via 

importante para estímulo de grupos dentro das características da economia 

solidária pode ser incluí-los, de maneira privilegiada, entre os fornecedores de 

serviços e bens ao Estado. 

Dessa forma, são legítimos e mesmo desejáveis processos seletivos públicos, 

para fornecimento de bens e serviços ao Estado, ou para a exploração de 

patrimônio público, que se destinem de maneira privilegiada a grupos de 

economia solidária, constituindo verdadeiras políticas afirmativas que têm o 

condão de concretizar os objetivos constantes do art. 3º da Constituição 

Federal. 

Considerando as características dos grupos que atuam na economia solidária, 

contratações de tal ordem podem, e devem, prever a possibilidade de ter como 

contratados grupos formais, organizados sob a forma de cooperativas e 

associações, e mesmo grupos informais, sendo muito importante o 

concomitante acompanhamento educativo e consultivo dos empreendimentos 

contratados, por meio, por exemplo, de processos de incubação, levados à 

frente pelo próprio poder público ou por ele estimulados e apoiados (PITA, 

2013, p. 101). 

O fato é que a Chamada Pública 001/2011 da UEFS250 findou por excluir a participação 

dos grupos informais, mas por outro lado não restringiu a chamada às cooperativas. A “vitória” 

parcial não foi, entretanto, suficiente naquele momento: o processo seletivo, como temíamos, 

acabou, como se diz no jargão jurídico, “deserto” – nenhum grupo apresentou proposta de 

participação no prazo do edital (que transcorreu entre dezembro de 2011 e março de 2012). 

Com o conhecimento que já reuníamos em torno da realidade local, a equipe da Incubadora 

antecipava, nas discussões de suas reuniões semanais, a ausência, na região, de grupos que 

pudessem, no tempo disponibilizado pela chamada pública, cumprir os requisitos de 

regularidade jurídica formal e, em especial, reunir equipamentos e capital de giro necessários 

para o funcionamento da cantina. 

                                                           

249 O texto foi antes apresentado e defendido como tese perante o XXXVIII Congresso Nacional de Procuradores 

de Estado, realizado em outubro de 2012, mas sem qualquer repercussão prática direta ou maiores discussões no 

âmbito local da PGE. 

250 É possível consultá-la na íntegra em http://noticias.uefs.br/portal/downloads/editais/abertura-de-

inscricao/edital-da-chamada-publica-n-01-2011.pdf. 
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O insucesso da chamada pública apontava, assim, para uma conclusão que foi se 

afunilando mais e mais ao longo do tempo: a incompatibilidade entre os grupos de 

trabalhadores/as populares e as exigências para a adoção da forma de uma “pessoa jurídica”. Já 

ali ficava claro para nós que o “problema”, no entanto, não estava do lado dos/as 

trabalhadores/as: o Direito expurgava estas pessoas de seu âmbito de ação, cumprindo à risca o 

papel que o faz tão importante na dinâmica do capital. Da mesma forma que o fetiche da 

mercadoria transforma relações entre pessoas em aparentes relações entre “coisas”, o Direito é 

o fetiche que pinta de “igualdade” e “liberdade” mecanismos que, em sua prática social, 

legitimam a exclusão. 

O insucesso do processo seletivo e a necessidade urgente de viabilizar um espaço de 

alimentação no módulo VII juntaram-se aos elementos que acabaram tornando possível a 

primeira edição do Projeto Cantinas Solidárias. Por vias transversas, entre a “luta teórica” e o 

acaso, acabou sendo possível desenvolver o projeto como entendíamos correto: envolvendo 

grupo informais, em consonância com a realidade que a lógica do Estado e seu Direito teimam 

em ignorar.  

 A proposta foi encaminhada à Administração Superior da Universidade apostando-se 

em um caminho alternativo: a transformação da Cantina em um espaço pedagógico 

disponibilizado à Incubadora para tornar viável o primeiro Projeto de Extensão Cantina 

Solidária (Anexo B), cujo objetivo geral foi assim formulado: 

Implantar a incubação de uma iniciativa da economia popular e solidária no 

espaço da Cantina do Módulo VII, como lócus pedagógico para a realização 

das atividades de organização, comercialização, formação e capacitação dos 

envolvidos no processo, possibilitando eventos que fortalecem a relação 

universidade comunidade, bem como a economia popular e solidária no 

Município (IEPS-UEFS, 2012) 

Nesta primeira edição, no lugar de uma seleção aberta, optou-se pela escolha da 

Copermasol, justificando-se a ausência de um processo seletivo pela possibilidade de ser 

aproveitado o acúmulo formativo já vivenciado pelo grupo, e, além disso, “a utilização efetiva 

dos equipamentos e do mobiliário adquirido para o grupo Coopermasol com financiamento da 

FAPESB em Projeto de Incubação implementado junto a ITCP-UEFS no período 2008-2011” 

(IEPS-UEFS, 2012). 

Estimulado pela oportunidade efetiva criada pelo novo Projeto, o grupo Copermasol se 

reestruturou, recebendo de volta alguns/mas integrantes antes afastados/as e reunindo novas 

pessoas, chegando a 15 componentes. Abaixo, imagem e postagens no “blog” da Incubadora, 

em que se divulgava o início das atividades da nova Cantina, em março de 2013: 
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A intenção do Projeto Cantina Solidária, juntamente com o Grupo 

Coopermasol e com a Incubadora, é oferecer produtos de qualidade e 

saudáveis, como lanches e alimentos voltados para a culinária regional e local. 

Tudo isso com base no trabalho coletivo e solidário das mulheres 

trabalhadoras que estarão à frente da iniciativa, contando sempre com o 

interesse e a participação direta da comunidade universitária, seja consumindo 

no espaço ou mesmo visitando o local (IEPS-UEFS, 2012).  

 

 
Figura 8 - Reunião com a Copermasol, em 05.03.2013, na antiga sede da IEPS-UEFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS, 2013. 
 

 

3.2 O PROCESSO DE PERSONIFICAÇÃO DA COPERMASOL  

 

O projeto tinha como período de realização o intervalo de três anos, iniciando-se em 

maio de 2012 (embora a Cantina somente tenha começado efetivamente a funcionar em março 

de 2013)251. O limite do prazo de permanência na Cantina da UEFS apontava para a necessidade 

de um trabalho de pós-incubação que incluía a decisão quanto à formalização do grupo. Desde 

o início esta questão foi sendo pontuada pelos/as integrantes do grupo, diante de exigências do 

dia-a-dia das suas lutas por trabalhar de forma digna. A realidade lhes mostrava, de várias 

formas, que um grupo de pessoas não participa, à vera, das relações de produção e troca na 

                                                           

251 A questão da duração do projeto foi, em si, objeto de muitas reflexões da equipe da Incubadora. O prazo não 

poderia ser curto a ponto de inviabilizar o processo formativo, sujeito as intempéries da vida real: seja dos/as 

trabalhadores/as – considerando a heterogeneidade do grupo, os revezes característicos da difícil luta pela 

sobrevivência, as dificuldades impostas por uma formação escolar deficiente –, seja da própria universidade, com 

suas greves, instabilidade da equipe, a grande demanda de atividades dos docentes. Também não poderia ser 

excessivamente longo: entendíamos que assim se corria o risco assumir uma feição assistencialistas ou gerar 

relações de dependência do grupo com o processo, negando contraditoriamente a proposta de construção de 

autonomia. 
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sociabilidade capitalista se não assume a feição de sua unidade mínima: o “sujeito de direito”. 

Para um grupo se tornar um “sujeito de direito” ele precisa assumir a forma de uma pessoa 

jurídica. 

Os diversos grupos com quem temos vivenciado experiências na Incubadora nos 

demonstram que a ação coletiva autogestionária, em especial quando se dá em torno de um 

objetivo não instantâneo – isto é, que envolve a convivência contínua em um determinado 

espaço e tempo – exige uma coordenação de vontades e comportamentos, um mínimo de 

consenso quanto aos objetivos, identificação coletiva e procedimentos comuns. Seja um time 

esportivo, um grupo agregado por uma luta política ou pela intenção de produzir meios de 

sobrevivência, parece estar sempre presente a necessidade de serem compartilhados símbolos e 

regras que fazem do múltiplo algo que se entende também como um: um nome ou outro signo 

(como uma cor, como fazem as agremiações esportivas), acordos em torno de como decidir 

coletivamente, sobre quem pode e não pode pertencer ao grupo, que parte da ação cabe a cada 

membro do grupo. No caso de uma iniciativa produtiva (como a Copermasol), no entanto, a 

inserção na rede de relações necessárias à reprodução da vida sob a ordem do Estado burguês 

exige um algo mais. A ação coletiva deve ser sintetizada em uma “unidade” jurídica dotada de 

determinadas características estruturais, dentro de um padrão pré-definido. É o Direito – através 

da “Lei” – que assume o papel de balizador de quem pode ou quem não pode tornar-se “sujeito 

de direito” e, assim, participar validamente das relações jurídicas que permeiam a economia e 

o trabalho, marcadas extensamente pelo signo da troca252 e do contrato253: 

Assim, o sujeito de direito é um possuidor de mercadorias abstrato e ascendido 

aos céus. Sua vontade, estendida no sentido jurídico, tem um fundamento real 

no desejo de alienar ao adquirir e adquirir ao alienar. Para que esse desejo se 

efetive, é indispensável que a vontade do possuidor de mercadorias vá ao 

encontro de um desejo de outro proprietário de mercadorias. Juridicamente, 

essa relação se expressa na forma do contrato ou do acordo de vontades 

                                                           

252 “A universalização da troca é a universalização do sujeito de direito, e o momento histórico em que as relações 

de troca se generalizam, ou seja, o capitalismo, é precisamente o momento em que o sujeito de direito, e 

consequentemente o direito em geral, atingem seu desenvolvimento pleno. [...] A forma da relação de troca, isto 

é, a forma de relação voluntária entre sujeitos abstratos, é a origem da forma do direito. [...] a relação de troca é 

uma só relação com dois aspectos distintos, porém inseparáveis: o econômico – relação entre coisas – e o jurídico 

– relação entre sujeitos. O modo de produção capitalista se caracteriza exatamente pela conversão de todos os 

produtos do trabalho em mercadorias e de todos os indivíduos em sujeitos de direito, ou seja, é o reino do valor e 

do voluntarismo jurídico” (KASHIURA JR., 2009, p. 56). 

253 O período de consolidação do Direito moderno, não por acaso, é especialmente marcado pela onipresença do 

contrato como argumento justificador e explicativo de todas as esferas da vida humana: família, processo 

produtivo, processo judicial, tudo assumiria a forma de um contrato. A própria sociedade nascia, como queria 

Rousseau, de um contrato social: “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda força comum 

a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, se unindo a todos, obedeça apenas, portanto, a si mesmo, 

e permaneça tão livre quanto antes. Este é o problema fundamental a que o Contrato Social dá a solução” (1981, 

p. 27). Se no discurso jurídico o contratualismo dos séculos XVII e XVIII perdeu espaço ao longo dos tempos, 

para a compreensão do fenômeno jurídico das sociedades capitalistas o contrato permanece figura central. 
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independentes. Por isso contrato é um dos conceitos centrais do direito, [...] 

parte constitutiva da ideia de direito (PACHUKANIS, 2017, p. 127). 

As relações de produção que tornam possível a reprodução da vida de homens e 

mulheres sob o capitalismo têm no contrato um momento fundamental – trocar, vender, 

comprar, tomar emprestado, alugar, segurar ou abrir uma conta bancária somente são condutas 

juridicamente franqueadas aos sujeitos de direito, individuais ou coletivos. Isto explica porque 

o jurista soviético Evguiéni Pachukanis254 chegou ao sujeito de direito como “átomo da teoria 

jurídica, o seu elemento mais simples, que não se pode decompor” (2017, p. 117), concedendo-

lhe posição análoga à que Marx atribuiu à mercadoria, ponto de partida de sua teoria econômica: 

“a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘imensa 

coleção de mercadorias’, e a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma 

elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria” (MARX, 2017, 

p. 113).   

Mas o próprio Marx já havia alertado que nas relações de produção capitalistas se 

“produz não somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” (2011a, 

p. 47, grifo nosso) – justamente este sujeito em que o coletivo de trabalhadoras da Copermasol 

era impelido a se reconhecer. A centralidade que assume o sujeito de direito sob a lógica do 

capital255 nos relembra, então, que ele é fruto de um processo histórico vivenciado a partir da 

Europa e transposto para cá sob o signo da colonização e da ainda presente colonialidade do 

                                                           

254 Considerando um dos mais importantes juristas do marxismo, a marcar “o momento de mais alta consciência 

teórica alcançado pelo pensamento jurídico soviético” (CERRONI, 2017), a principal obra de Pachukanis é sua 

Teoria Geral do Direito e Marxismo (2017), publicada pela primeira vez em 1924. Na obra o jurista estabelece 

diálogos teóricos com a tradição filosófica e jurídica que conforma as bases da teoria do direito na modernidade 

burguesa, a exemplo de Kant, Ihering, Jellinek, Duguit, Hans Kelsen, assim como com seu principal opositor no 

campo do marxismo, Pior Stucka. O pensamento de Pachukanis tem sido mobilizado pela teoria crítica do Direito 

no Brasil nas últimas décadas (a ponto de sua obra ser alvo de duas novas traduções e edições simultâneas, pelas 

editoras Boitempo e Sundermann, ambas em 2017) e suscitado debates, releituras e divisões internas que não 

teriam como ser recuperadas e analisadas nos limites desta tese. Cito os trabalhos de Márcio Bilharinho Naves 

(2000), Celso Naoto Kashiura Jr. (2009) (2014), Ricardo Prestes Pazello (2014) e a coletânea de textos publicados 

em 2015 pela Revista Verinotio, sob o título “Marxismo e direito: 90 anos de Teoria geral do direito e marxismo 

de E. B. Pachukanis”. A centralidade que o sujeito de direito assume, para Pachukanis, na compreensão do 

funcionamento do direito burguês encontra eco no que a empiria me apresenta no curso de minha pesquisa. Como 

tentarei demonstrar mais adiante, no entanto, o contraditório movimento da realidade, a meu ver, não pode ser 

apreendido em sua complexidade nos limites da crítica implacável que Pachukanis (e, de regra, os autores que se 

filiam a seu pensamento) faz ao Direito tout court. A minha aproximação empírica com a realidade pesquisada 

está a me indicar, simultaneamente, que, nem o direito burguês está isento das porosidades que lhe impõe a luta 

de classes, nem o que podemos dar o nome de Direito se esgota na forma como ele se apresenta sob o capitalismo. 

Se a superação do direito burguês deve acompanhar o horizonte de uma além-capitalismo, à construção histórica 

de novas relações de produção também corresponderá um novo espaço de sociabilidade que exigirá mediações 

jurídicas próprias (ideias que apresentarei, ainda que na perspectiva de pesquisas futuras, no capítulo 5). 

255 A partir de Pachukanis (2017), Bernard Edelman (1976), Michel Mialle (2005) e, no Brasil, Márcio Bilharinho 

Naves (2000), Celso Naoto Kashiura Júnior (2009) (2014) exploram a crítica ao sujeito de direito e o seu papel de 

elo entre a forma jurídica e o capitalismo.  
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poder (QUIJANO, 1992) –  neste sentido, também elemento central para a compreensão dos 

revezes que empiricamente vivenciamos ao lado da Copermasol. 

A formulação pachukaniana, apesar de sua distância do espaço e tempo latino-

americanos, corrobora, afinal, o lugar do Direito estatal como protagonista dos mais centrais no 

processo no qual é forjada a rede de sentidos que se impôs de forma hegemônica aos povos 

colonizados – produto, por sua vez, de uma peculiar relação sujeito-objeto. O conhecimento é 

produzido por um sujeito isolado, ao molde do cogito, ergo sum cartesiano, que se constitui em 

si e para si (QUIJANO, 1992, p. 441). O objeto conhecido, por sua vez, é externo ao sujeito 

cognoscente, e constituído de propriedades que lhe atribuem uma identidade perfeitamente 

definível, que o diferem e o localizam em relação aos demais objetos. Esta relação entre sujeito 

do conhecimento e seu objeto somente pode conduzir, então, ao uma compreensão de mundo 

fechada em uma totalidade perfeitamente administrada pela razão, fundada na diferença e na 

indiferença para com o outro: 

A radical ausência do “outro” não somente postula uma imagem atomística da 

existência social em geral. Isto é, nega a ideia de totalidade social. Como 

mostraria a prática colonial europeia, o paradigma torna possível também 

omitir toda referência a todo outro “sujeito” fora do contexto europeu, isto é, 

faz invisível a ordem colonial como totalidade [...] (QUIJANO, 1992, 442). 

A partir desta lógica, tributária do racionalismo e do humanismo idealista que constitui 

o próprio núcleo da modernidade-colonialidade europeia, todo e cada homem pode ocupar a 

posição de seu sujeito, exercitando sua vontade. Neste passo, “o direito da sociedade burguesa 

não pode senão ser um direito igual e, inversamente, o direito igual não pode ser senão um 

direito burguês” (MIAILLE, 2005, p. 92). Vale no Direito burguês, assim, a mesma lógica de 

equivalência que dá sentido à nova ordem capitalista que nasce com ele, presente tanto na troca 

de mercadorias – “segundo o qual uma quantidade igual de trabalho em uma forma é trocada 

por uma quantidade igual de trabalho em outra forma” (MARX, 2012, p. 32) –  quanto no 

tratamento que o Direito concede às pessoas, a partir de uma medida única, que descarta as 

diferenças reais: 

[...] o igual direito é ainda, de acordo com seu princípio, o direito burguês. 

[...]. Esse igual direito é direito desigual para trabalho desigual. Ele não 

reconhece nenhuma distinção de classe, pois cada indivíduo é apenas 

trabalhador tanto quanto o outro; [...]. Segundo seu conteúdo, portanto, ele é, 

como todo direito, um direito da desigualdade. O direito, por sua natureza, só 

pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida; mas os indivíduos 

desiguais (e eles não seriam indivíduos diferentes se não fossem desiguais) só 

podem ser medidos segundo um padrão igual de medida quando observados 

do mesmo ponto de vista, quando tomados apenas por um aspecto 

determinado, por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados 
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apenas como trabalhadores e neles não se vê nada além disso, todos os outros 

aspectos são desconsiderados  (MARX, 2012, p.  32). 

A pressuposição de que as relações jurídicas se estabelecem entre sujeitos iguais assume 

também a lógica do fetiche, a enevoar a desigualdade que tem a função de esconder. Enevoar, 

ainda, sob o signo da liberdade, que a vontade que supostamente está garantida a todos/as os 

“sujeitos de direito”, que em tese poderiam decidir a respeito de tudo, decidem de fato a respeito 

de quase nada. O sujeito de direito assume a função de uma “máscara”, cujas feições devem ser 

assumidas por todos que desejem, travando relações jurídicas, gozar das posições jurídicas 

previstas nas regras oficiais do “enredo” social. “Dizer que o direito institui pessoas é 

reconhecer que atribui um certo número de papeis para representar o jogo social: nesse sentido 

[...] é uma ‘regra do jogo’” (MIAILLE, 2005, p. 92). Entre estes “papeis”, na sociedade 

capitalista, destaca-se o de proprietário. Há uma relação de estrita dependência entre as figuras 

do sujeito de direito e a do proprietário, na medida do vínculo entre sujeito de direito e 

mercadoria e deles com as relações de troca. Na ponta dessa lógica, então, reside a constatação 

de que, como sujeito-objeto, o homem pode livremente vender a si mesmo, como força de 

trabalho – pois, de regra, esta é a única “coisa” de que pode ser proprietário: 

O homem que recebe a prerrogativa de ser proprietário em potencial de 

qualquer mercadoria se torna, como sujeito, proprietário de si mesmo, como 

objeto, quer dizer, o sujeito se torna proprietário de seus próprios atributos. 

Mas a força de trabalho, essa mercadoria que tem a estranha peculiaridade de 

produzir valor e a estranha peculiaridade de ser proprietária de si mesma, é 

algo que se separa do próprio homem de modo muito precário, muito artificial, 

apenas por abstração muito sutil. Na realidade, ao vender sua força de 

trabalho, o homem-sujeito não faz senão vender a si mesmo como homem-

objeto” (KASHIURA JÚNIOR, 2009, p. 65-66). 

Com tudo isso, conclui-se que a categoria do sujeito de direito não é uma inferência da 

razão universal, alheia ao tempo e ao espaço, “ela surge num momento relativamente preciso 

da história e desenvolve-se como uma das condições da hegemonia de um novo modo de 

produção (MIAILLE, 2005, p. 119). A pessoa jurídica é, no direito moderno, a figura que 

corresponde ao sujeito de direito na sua forma coletiva. Ela mesma decorre de um contrato 

firmado entre diferentes pessoas físicas (ou mesmo jurídicas256), supostamente um ato de 

vontade coletiva a ser exercido por qualquer um/as, mas que, na realidade, como as histórias 

que reconstituo a seguir demonstram, só pode acontecer, no contexto em que vivemos, se suas 

                                                           

256 Explico: é possível que pessoas jurídicas se reúnam para formar uma outra pessoa jurídica. Uma sociedade (que 

é um tipo de pessoa jurídica), por exemplo, pode ser sócia de uma sociedade. 
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personagens couberem na “fôrma”, ou na “máscara”257, que o Direito desenha branca, urbana, 

masculina, letrada e proprietária – como se ainda vivêssemos à sombra do colonizador.  

O movimento em torno da formalização da Copermasol foi tomando corpo a partir de 

diversas demandas, que aparecem repetidamente nos registros de reuniões e atividades 

formativas. A primeira delas revelou-se logo no início das atividades, quando o volume de 

dinheiro circulando na cantina começou a exigir a intermediação de um banco. Era perigoso 

guardar o dinheiro na cantina ou transportá-lo nas idas e vindas para a UEFS. Como o grupo 

guardava mês a mês valores destinados a proporcionar o descanso remunerado dos/as 

integrantes, ou garantir despesas imprevisíveis, mostrava-se importante também protegê-los da 

perda inflacionária, através de aplicações bancárias. O grupo informal não conseguia contratar, 

em seu próprio nome, com uma instituição financeira a simples abertura de uma conta bancária. 

Muito embora o problema tenha sido resolvido em parte utilizando-se uma conta bancária 

aberta por uma das integrantes individualmente, a questão era sempre suscitada, já que a 

abertura de uma conta em nome do próprio grupo reduziria, ao ver dos/as integrantes, as 

desconfianças em torno da guarda e controle do dinheiro.  

“Nós não temos CNPJ” passou a ser repetido em tom de queixa desde aí. Não ser uma 

“pessoa jurídica” – e, assim, não poder integrar o “Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas”, 

desde o início apareceu como algo problemático para o grupo. Não ser uma pessoa jurídica 

implicava pagar mais caro nas compras de matérias-primas nos mercados atacadistas. Perdiam-

se vendas para as quais os compradores exigiam “nota fiscal” (que também pressupõe a 

regularidade formal do coletivo e sua personificação jurídica) – e isto se tornava uma situação 

constante, já que era comum o grupo ser demandado para fornecer lanches para eventos 

acadêmicos ou atividades de campo na Universidade, cujas instâncias financiadoras exigem 

toda formalidade possível (especialmente em uma Universidade Pública)  para comprovação 

dos gastos: “Vocês têm como fornecer nota fiscal?...Não, não serve um recibo” era sempre 

ouvido pelo grupo, já que esse documento de regra é imprescindível para “prestar contas” aos 

organismos de fomento.   

Não atender a “fôrma” do Direito implicava, também, perplexidades quanto aos 

caminhos para garantir a cobertura previdenciária dos/as trabalhadores e, sobretudo, marcava 

um horizonte de indefinição quanto ao futuro do grupo após o fim do prazo de disponibilidade 

                                                           

257 “O termo persona, em grego, designa primeiramente uma máscara e não é senão através da noção de papel e 

de actor que, por definição, ele se torna sinônimo de indivíduo” (MIAILLE, 2005, p. 92). 

Não parece ser coincidência que Marx também usa a mesma metáfora: “veremos que as máscaras 

[Charaktermasken] econômicas das pessoas não passam de personificações das relações econômicas, e que as 

pessoas se defrontam umas com as outras como suportes [Träger] dessas relações” (2017, p. 160, grifo nosso). 
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da Cantina. Como participar, por exemplo, de uma concorrência pública para ocupar uma 

lanchonete escolar na rede pública de ensino (como já nos havia demonstrado, aliás, todo o 

processo que antecedeu o Projeto Cantinas Solidárias), sem que o grupo fosse uma pessoa 

jurídica?  

Antes mesmo, assim, que aquelas pessoas dessem conta de construir uma identidade 

coletiva comum (formulando um jeito comum de se nomear, de combinar os espaços de ação 

de cada integrante, estabelecer as formas de fazer as escolhas coletivas), de cima vinha um 

constante chamado para que isto se desse de um modo exterior. No entanto, parecia relevante 

o alerta que faziam Bárbara Heliodora França, Érica Barbosa, Rafaelle Castro e Rodrigo Santos: 

Não há por que existir pressa na formalização de um empreendimento em 

período de incubação. Em geral, estes grupos são compostos por poucas 

pessoas, muitas vezes amigos ou familiares que dividem o trabalho de maneira 

informal e assistemática. A maioria conjuga a atividade com outro tipo de 

ocupação, que lhes assegura a sobrevivência cotidiana. Poucos vivenciam 

relações de trabalho formais. [...] Em geral os grupos são induzidos pelos 

incubadores a se legalizarem num período muito inicial de organização com a 

justificativa de poderem, de poder do CNPJ e da Nota Fiscal, venderem mais, 

participarem de concorrências públicas e solicitarem financiamentos. De fato, 

este é um grande engano: poucos são os que conseguem preencher as muitas 

exigências complementares para alcançar estes objetivos e a legalização 

prematura lhes deixa como resultado apenas mais despesas a pagar, 

acelerando muitas vezes sua inatividade (2008, p. 23-24). 

Na tentativa de seguir o contrafluxo deste processo, a minha participação no processo 

de incubação, enquanto integrante da área jurídica, começou através de atividades que foram 

mais tarde reunidas sob o título de “projeto regras de convivência”. À medida que os/as 

professores/as e estudantes de outras áreas trabalhavam mais diretamente em atividades 

formativas de gestão, controle financeiro, boas práticas na produção de alimentos, as regras 

que iam sendo formuladas para a convivência daquelas pessoas eram objeto de discussões e 

sistematização coletivas. Esta convivência acabava certamente acontecendo para além do 

trabalho: havia parentes, amigos/as, vizinhos/as, “irmão/ãs”258 a transformar laços de 

convivência que já vinham de outros espaços, confirmando-se a dinâmica que caracteriza o 

trabalho popular de uma maneira geral, onde a separação do mundo do trabalho não acontece 

com a rigidez que as relações ditadas pelo capital pretenderiam.  

O objetivo proposto era construir coletivamente um texto que reunisse as “regras de 

convivência” do coletivo, sem que se pretendesse fazer dele um “estatuto” jurídico, mas, ao 

mesmo tempo, também considerando as demandas constantes do grupo em torno da 

                                                           

258 Assim muitas vezes se tratam os/as evangélicos/as entre si. 
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formalização. A ideia era que, se assim se mostrasse oportuno, este corpo de regras também 

pudesse servir de embrião para um “contrato social”, mas que teria seguido um sentido desde 

abaixo, na medida do possível259.  Mas o que me interessa neste momento é explicar que, a 

partir dele, e com a aproximação do fim do projeto de incubação no espaço da cantina, as 

demandas sobre a formalização do grupo se tornaram cada vez mais constantes. 

Identifico, por exemplo, o roteiro proposto para reunião realizada em 21 de março de 

2014, cujos objetivos eram, entre outros: 

1) Retomar, de forma sintética, o porquê e a metodologia da atividade 

realizada pelas equipes (autogestão; custos e finanças; mediação de conflitos) 

na última semana, de forma a esclarecer que o objetivo da reunião é 

apresentar: 

[...] 

e) refletir sobre as perspectivas futuras: 

- formalização do grupo? 

- novo espaço para comercialização?  

- há razões para o grupo permanecer unido? 

[...] 

4) Retomada dos problemas apontados, de forma sintética 

- esclarecimentos sobre as consequências da formalização (IEPS-UEFS, 

2014). 

Como disse, o grupo Copermasol foi o único que, até o momento260, vivenciou conosco 

um processo de formalização. Desenvolveram-se no percurso diversas atividades formativas 

destinadas a desvelar aos/às trabalhadores/as o universo jurídico da formalização, tornando-o, 

afinal, minimamente compreensível. Imaginava-se que isto os/as tornaria capazes, em tese, de 

se posicionarem de forma mais autônoma quanto a se formalizar ou não, e, optando-se pela 

formalização, qual das diversas formas jurídicas possíveis seria estratégico adotar, assumindo 

conscientemente suas diferentes consequências.  

No entanto, desvendar o emaranhado de normas e entender as diversas etapas do 

processo de formalização é tarefa árdua, mesmo para quem supõe dominar as informações 

técnicas do Direito. O processo de pesquisa necessário para tais atividades de formação 

envolveu, por exemplo, rodas de conversa com contadores e entrevistas com servidores 

públicos da Administração Tributária, sem que chegasse a ser possível afirmar o domínio das 

                                                           

259 Embora não seja possível, sob pena de um desvio em seu objeto, que esta pesquisa dê conta das diversas 

questões que se abrem a partir do projeto regras de convivência – e nos convidam a novas investigações – 

menciono-o aqui apenas de passagem e retorno a ele, também de forma breve, no capítulo 5.  

260 Atualmente, com o fim próximo do Projeto Cantina Solidária III (que supostamente acontecerá em dezembro 

de 2020), o grupo Sabores do Quilombo reitera o processo que aqui descrevi e vem, de forma espontânea e 

constante, demandando ações da Incubadora em torno da formalização. 
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informações necessárias para se antecipar respostas a perguntas aparentemente simples feitas 

pelos grupos, como, por exemplo: quanto cada opção custa, “na prática”261? 

É importante registrar também o quão constantemente ouvíamos, neste percurso, a 

palavra “medo”. A formalização jurídica significava a aproximação com um universo que 

incitava o mistério, o desconhecido, a insegurança: termos técnicos em textos 

incompreensíveis, documentos escritos com letras miúdas, ambientes frios e sisudos das 

repartições públicas. Neste período, sintomaticamente, o grupo foi minguando dia após dia, até 

se reduzir a somente quatro integrantes, que ao final figuraram no contrato social “formal”. 

Parecia em especial assustar a perspectiva de uma suposta imutabilidade, representada por um 

contrato social, despesas fixas, vínculos que demandam novos rituais para serem revertidos, um 

universo, afinal, incongruente com a vida real daquelas pessoas. Causam medo, de fato, a 

estabilidade, a permanência, a definitividade que são próprias da lógica de um mundo que se 

descreve como perfeito, como racional, mas cuja racionalidade é negada nas práticas e 

vivências cotidianas. 

As discussões iniciais em torno da escolha da forma jurídica a adotar envolveram 

pesquisa da legislação e, em especial, colheita de informações com contadores – que são, afinal, 

os profissionais que atuam como intermediários entre os interessados em se formalizar e o 

Estado. O que se percebe, no entanto, é que também para eles as respostas “práticas” não são 

fáceis e os processos de formalização acabam sendo levados sem que se pensem as 

peculiaridades de cada grupo, simplesmente reproduzindo-se práticas e documentos (como os 

modelos-padrão de contratos sociais que vão sendo adotados mecanicamente), sem que se 

compreenda exatamente seu significado. Os contadores têm em sua formação universitária 

contato muito pontual e limitado com o conhecimento jurídico262, que lhes é apresentado como 

                                                           

261 José Antonio Gediel corrobora que “cooperativas, associações e outros empreendimentos solidários 

demonstram não só a inadequação dos instrumentos legais, para regular a vida desses grupos, como também a 

dificuldade que as pessoas ou os movimentos sociais têm em reconhecer quais são as funções do direito na 

sociedade” (2003, p. 117). Sistematiza as questões apresentadas pelos/as trabalhadores/as às assessorias jurídicas 

em dois tipos: demandas pontuais (que pretendem resolver dúvidas específicas para o funcionamento dos 

procedimentos legais que lhes são impostos: “quem deve assinar o edital”) e demandas conceituais (que revelam 

a inadequação do arcabouço jurídico como um todo diante daquela realidade: “olha, eu tenho um grupo de 

adolescentes de quatorze, quinze anos que trabalho com artes, esse grupo pode ser cooperado?”) (2003, p. 118). 

Em um ou outro caso, a conclusão é uma só: “o estado e os poderes públicos se apresentam sempre para esses 

grupos como um obstáculo” (2003, p. 119). 

262 No Curso de Ciências Contábeis da UEFS, por exemplo, os conteúdos de Direito resumem-se a quatro 

componentes curriculares de 60 horas cada (Fundamentos de Direito Público e Privado; Legislação Social e 

Trabalhista; Direito Tributário e Direito Comercial e Societário) (COLEGIADO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS-

UEFS, [20--]), correspondendo a conteúdos muito extensos que acabam tendo de ser apresentados aos/às 

estudantes de forma superficial e, por consequência, acrítica. Eu mesma já vivenciei as dificuldades implicadas 

nisto, ao assumir por alguns semestres “Direito Tributário” para turmas de estudantes de ciências contábeis na 

UEFS (COLEGIADO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS-UEFS, [20--]).   
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uma técnica dogmática, desencarnada de suas implicações políticas, à qual os problemas 

práticos tão somente se submetem, sem espaço para diálogo. 

 

3.2.1 A assim chamada personificação jurídica  

 

Para o Direito brasileiro263, os sujeitos de direito podem assumir a forma de pessoas 

naturais ou físicas (“toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”, começando a 

personalidade civil da pessoa no “nascimento com vida”264) ou pessoas jurídicas, coletividades 

a que a lei concede, em igualdade de condições das pessoas naturais, a possibilidade de 

participarem de relações jurídicas enquanto “pessoas” fictícias. Tanto quanto as pessoas “de 

carne e osso”, as pessoas jurídicas têm nome, registro civil, direitos e obrigações, “nascem” e 

“morrem” de forma determinada. Para adquirir o status de sujeito de direito, no entanto, um 

coletivo de pessoas deve “encarnar-se” sob um dos formatos jurídicos previstos em lei, 

subordinando-se a determinadas solenidades e exigências procedimentais, capazes de os 

transformar em uma pessoa – é a esta “transfiguração”265 que proponho chamar de 

personificação jurídica. 

Nas narrativas dos teóricos do Direito ocidental, como é de praxe, a figura da pessoa 

jurídica, como um ente coletivo titular de capacidade jurídica, remonta a Roma266 e se 

                                                           

263 Situação que se repete, sem maiores alterações, nos ordenamentos jurídicos ocidentais. O predomínio das 

semelhanças me fez descartar, para esta investigação, o aprofundamento de um estudo de direito comparado, como 

reitero mais detalhadamente no capítulo 5. 

264 É o que consta dos artigos 1º e 2º da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o chamado Código Civil brasileiro. 

265 As figuras do direito ganham em tais situações, de fato, um caráter quase místico: o grupo “personificado” sob 

a lógica do direito ganha uma nova “luz”, tal qual o Jesus transfigurado nas histórias bíblicas (Lucas: 9:28-36). 

266 Enrique Dussel reflete sobre o “deslizamento semântico” que resultou na construção do conceito de Europa, 

para demonstrar como a “diacronia Grécia-Roma-Europa é um invento ideológico de fins do século XVIII 

romântico alemão”, que passa pela “manipulação conceitual posterior do “modelo ariano”, racista” e pelo 

romanceamento histórico e geográfico (a figura mitológica da Europa era filha de fenícios, oriental portanto) que 

se destina a colocar um determinado modo de pensar e viver no centro do mundo. Da “Europa latina do século 

XV, sitiada pelo mundo muçulmano, periférica e secundária no extremo ocidental do continente euro-afro-

asiático” se chegou a um mundo onde o homem branco europeu urbano é alçado ao posto de ponto zero (CASTRO-

GÓMEZ, 2005a) da descrição do que é “o homem” universal. Neste processo, a narrativa que constrói o Direito 

ocidental a partir da antiguidade e do modelo romano parece exercer papel central.  

Nos seus Cadernos do Cárcere, em uma nota cujo título é “Para a formação das classes intelectuais italianas na 

Alta Idade Média” (2000, p. 85-89), Antônio Gramsci reflete também sobre o processo de recuperação e 

reposicionamento do Direito Romano e a importância deste processo, desde os compiladores da Escola de Bologna, 

para a construção da cultura jurídica ocidental. Mais adiante, na nota denominada “Direito Romano ou direito 

bizantino” é ainda mais preciso: 

“O “direito” romano consistia, essencialmente, num método de criação do direito, na resolução contínua da 

casuística jurisprudencial. Os bizantinos (Justiniano) recolheram a massa dos casos de direito resolvidos 

pela atividade jurídica concreta dos romanos, não como documentação histórica, mas como código coagulado e 

permanente. Esta passagem de um “método” a um “código” permanente pode também ser compreendida como o 

fim de uma época, como a passagem de uma história em desenvolvimento rápido e contínuo a uma fase histórica 
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desenvolve a partir de então, agregando elementos do direito germânico (na prática da 

propriedade de mão comum – Gessamtehand) e do direito canônico, “que ampliou o conceito 

de instituição, atribuindo este caráter a todos os entes eclesiásticos [...] ou ofícios dotados de 

patrimônio e às fundações” (RÁO, 1997, pp. 73-734). Destaco, já aí, a força que a propriedade 

privada assume para o conceito, o que parece exacerbar-se mais adiante, na medida em que a 

personificação jurídica assume um papel importante para o desenvolvimento do capitalismo 

com as companhias ultramarinas e, no século XIX, com o desenvolvimento teórico da noção de 

sociedade comercial, com preponderância da função de separação entre o patrimônio dos sócios 

e da sociedade, mantendo-se aqueles a salvo dos riscos da atividade empresarial. Fabio Konder 

Comparato chega a concluir que “a personificação societária corresponderia – senão 

juridicamente, ao menos econômica e filosoficamente – a uma modalidade especial de exercício 

do direito de propriedade” (1977, p. 81). 

Seguindo o tom dogmático que caracteriza os textos dos juristas, a teorização sobre a 

pessoa jurídica não lhe impõe questionamentos quanto a suas razões ou funções. Discute-se 

quase unicamente a sua “natureza jurídica”, ordenando-se as diversas opiniões em 

“doutrinas”267: “doutrina da ficção”, “da realidade objetiva”, “doutrina orgânica”, “da realidade 

técnica”, “da destinação de interesses, “da propriedade coletiva, “da vontade diretora”, “da 

propriedade de afetação”, “doutrina institucionalista”, “normativista”, “negativista” (RÁO, 

1997, p. 735-742). A par disso, repetem-se as histórias que sempre têm início no direito romano 

e apresentam-se os requisitos e procedimentos que a lei, afinal, estabelece como se a extrair do 

vazio (dos céus, ou da “razão”) verdades que não se tem porque discutir. É o que a Doutrina do 

Direito tem a oferecer, com pouca variação entre os diferentes autores, de ontem e de hoje 

                                                           
relativamente estagnada. O renascimento do “ direito romano” , isto é, da codificação bizantina do método romano 

de resolver as questões de direito, coincide com o surgimento de um grupo social que quer uma “ legislação” 

permanente, superior aos arbítrios dos magistrados (movimento que culmina no “constitucionalismo”), pois 

somente num quadro permanente de “concórdia discorde”, de luta dentro de uma moldura legal que determine os 

limites do arbítrio individual, pode ele desenvolver as forças implícitas em sua função histórica” (2000, p. 142). 

267 “A ‘Doutrina’, em direito, designa um corpus original, constituído simultaneamente pelos comentários das leis 

e decisões judiciais (anotações a sentenças) e por obras ‘teóricas’ acerca do direito. Pode dizer-se que se trata do 

lugar privilegiado da ideologia jurídica onde se estrutura o discurso ideológico e onde se elabora a defesa e a 

ilustração do direito. Digo: lugar privilegiado, porque é também o lugar do conluio entre o ensino jurídico e a 

produção prática jurídica. O estudante de direito faz dela o seu pão quotidiano, o magistrado encontra aí a 

confirmação da sua jurisprudência, o professor a sua justificação” (EDELMAN, 1976, p. 17). 

Pode-se também reconhecer a aproximação entre o que representa a “Doutrina” para o Direito e o sentido 

“pejorativo” que Gramsci imprime à mesma palavra (embora não esteja, ao formulá-lo, no campo jurídico): “é 

‘doutrinário’[...] quando se mantém numa posição puramente abstrata e acadêmica e não se esforça por organizar, 

educar e dirigir uma força política correspondente, de acordo com as ‘condições já existentes ou prestes a 

aparecer’” (2000, p. 275). 
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(LOPES, 1996) (RODRIGUES, 1988) (PEREIRA, 1990) (WALD, 1995) (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2008)268. 

A figura da pessoa jurídica teve historicamente um papel importante na construção das 

condições de uma economia de mercado: a autonomia entre o patrimônio do ente coletivo e o 

dos indivíduos que a compõem cumpre a função de imunizar o capitalista dos riscos da 

atividade empresarial269. A máxima de que “a garantia dos credores é o patrimônio do 

devedor”270 explica o modo de funcionamento fundamental do chamado direito obrigacional 

privado (cujo principal elemento é o contrato) que rege em geral a lógica dos conceitos jurídicos 

(“é bastante óbvio que a lógica dos conceitos jurídicos corresponde à lógica das relações sociais 

da sociedade de produção mercantil”, como acentua Pachukanis [2017, p. 106]): 

A troca de mercadoria pressupõe uma economia atomizada. A conexão entre 

as unidades econômicas privadas isoladas estabelece uma conexão, caso a 

caso, por meio de contratos. A relação jurídica entre os sujeitos é apenas outro 

lado das relações entre os produtos do trabalho tornados mercadorias 

(PACHUKANIS, 2017, 97). 

                                                           

268 Entendo merecer menção em apartado a obra de J. Lamartine Corrêa de Oliveira, autor da tese de livre docência 

Conceito da pessoa jurídica, apresentada, em 1962, à Universidade do Paraná. Em 1979, o professor paranaense 

ainda publica A dupla crise da pessoa jurídica. Embora não chegue a subverter de fato a lógica dogmática e a 

excessiva abstração no trato do Direito, Corrêa de Oliveira apresenta questionamentos que o tornam um ponto fora 

da curva entre os doutrinadores: refiro-me, em especial, a seus posicionamentos no sentido de alargar o conjunto 

de situações concretas que mereceriam no direito o caráter de pessoa jurídica, considerando, para isso, em certa 

medida, a imposição da realidade fática – “formas novas [...] que não cabem dentro das formas e quadros 

tradicionais, e que exigem um conceito capaz de abrangê-las” (p. 191), “situadas num terreno intermediário entre 

o Direito Público e o Direito Privado” (p. 170), chegando mesmo a mencionar os “grupos cujos sujeitos são os 

diversos organismos cooperativos ou outros organismos sociais de caráter socialista” (p. 170). Defende, por 

exemplo, a “aptidão do grupo familiar a ser reconhecido como pessoa jurídica” (p. 170), assim como a 

personalidade jurídica da chamada “sociedade irregular”, isto é “sociedades e associações que não cumpriram, por 

não o terem desejado, as formalidades finais de registro” (1964-1967, p. 161) (situação muito recorrente no 

trabalho associado popular: chega-se, por exemplo, a redigir uma ata criando uma associação que nunca chega a 

ser levada a registro, não exatamente porque não se “desejou” fazê-lo, mas porque não se dispunha de um advogado 

para assinar o estatuto, ou de recursos para cobrir as despesas cartorárias do registro). 

269 “A realização mais racional da idéia da personalidade jurídica de associações é a separação total entre a esfera 

jurídica dos membros e uma esfera jurídica da associação independentemente constituída: determinadas pessoas, 

designadas de acordo com regras, são as únicas que se consideram legitimadas para obrigar e autorizar a 

associação. Mas estas relações jurídicas não afetam a pessoa e o patrimônio dos membros individuais, não são 

consideradas contratos deles, mas referem-se juridicamente ao patrimônio, totalmente separado, da associação. Do 

mesmo modo, naquilo que os membros, como tais, podem exigir da associação ou devem entregar-lhe, segundo 

os estatutos, trata-se de direitos e deveres relativos a seu patrimônio privado, juridicamente separado, por inteiro, 

do patrimônio da associação. Membros individuais, como tais, não podem obrigar nem autorizar a associação. Isto 

somente é juridicamente possível para os órgãos mediante uma ação realizada em nome da associação, e somente 

a assembléia de membros com plenos direitos, que é convocada e decide de acordo com regras fixas, pode, mas não 

deve necessariamente, estar autorizada a pronunciar resoluções comprometedoras a este respeito” (WEBER, 2012, 

p. 47). 

270 Aforismo que caracteriza a própria teoria geral do direito das obrigações no direito ocidental e que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, está inscrito no art. 391 do CCB (“Pelo inadimplemento das obrigações 

respondem todos os bens do devedor”). 
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Do ponto de vista das trocas econômicas privadas, a estrutura judicial mantém-se como 

garante do funcionamento dessa suposta “conexão”. Assim, caso o contrato assumido não se 

cumpra, o poder judiciário pode ser chamado a intervir, impondo coativamente a norma 

contratual produzida. Como isto se dá? Em um sistema baseado na propriedade, o 

descumprimento de uma obrigação contratual importa na expropriação do devedor pelo Estado 

(com a “penhora” de seus bens, na linguagem do processo civil), que, colocando o patrimônio 

de volta ao mercado, extrai assim o “pagamento” do credor. É o que se chama, na linguagem 

do Direito, de tutela judicial “executiva”271. O dogma da igualdade jurídica que está na base 

deste sistema pressupõe também, assim, que a qualquer credor assiste o direito/poder de, 

acionando o Poder Judiciário, fazer cumprir o crédito garantido pela ordem jurídica. A regra 

valeria para os que vendem carros, milho ou a sua própria força de trabalho, em abstrato 

igualados, portanto, pela ordem jurídica. Se nos livros de direito e nas leis a lógica parece 

perfeita e justa – e esta aparência cumpre um papel essencial na manutenção do seu 

funcionamento –, ela revela na prática concreta das instituições, das relações econômicas e do 

poder os seus efeitos reais. É fato notório que o Poder Judiciário tem respostas diferentes para 

um/a trabalhador/a ludibriado por seu empregador e um banco a exigir de volta ativos 

financeiros.  

Embora não haja espaço aqui para discutir as razões e os modos como essas diferenças 

se estabelecem, trago estas reflexões para tornar claro (especialmente para os/as leitores/as de 

fora do campo jurídico) como a pessoa jurídica pode ter um papel importante nesta dinâmica, 

garantindo a acumulação capitalista ao redistribuir os riscos da atividade empresarial (em 

especial com os/as trabalhadores/as e com o Estado). A garantia de que o patrimônio da pessoa 

jurídica não se confunde com o patrimônio de seus integrantes faz da pessoa jurídica, muito 

constantemente, um escudo do capital contra os próprios efeitos equalizantes prometidos pela 

ordem jurídica. E isto é tanto mais verdade em contextos como o brasileiro, onde diversos 

elementos – como ausência de controles efetivos sobre o registro de pessoas jurídicas e a 

dificuldade de acesso a informações sobre titularidade patrimonial – facilitam enormemente 

que a mencionada “garantia” só se faça valer, de fato, contra os que não dispõem de meios para 

                                                           

271 “A noção de patrimônio [...] é de considerável importância, porque nela se vai basear um princípio que informa 

todo o direito das obrigações. De acordo com tal princípio, o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 

Com efeito, o patrimônio do devedor é o garante de seus credores. Estes sabem que a recusa do devedor em 

adimplir suas obrigações permite-lhes recurso ao Poder Público, o qual, através de um processo executório, 

promoverá a liquidação do patrimônio do devedor, ou de bens suficientes para o resgate da dívida, destinando o 

que for apurado à solução das obrigações reclamadas” (RODRIGUES, 1988, p. 118). 
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ludibriá-la272. Em um capitalismo cada vez mais concentrador e financeirizado (FONTES, 

2012), toda esta lógica é também ainda mais significativa. 

O discurso legitimador do direito burguês, por outro lado, confere coerência à figura da 

pessoa jurídica: ela supostamente garante uma fórmula racional e igualmente disponível, 

estimula a congregação de capitais e pessoas para propósitos coletivos, concede segurança às 

relações, partindo a dogmática jurídica da pressuposição de que 

[...] reconhecidas e catalogadas as categorias, o Estado, no sistema normativo, 

exige normalmente apenas certos requisitos formais, destinados a evitar 

preventivamente o reconhecimento pelo Estado de personalidade a grupos ou 

fundações que não estejam estruturalmente aptos a serem reconhecidos como 

pessoas jurídicas. Tais requisitos formais funcionam como sinais ou sintomas 

da adequação entre o grupo ou instituição, in casu, e o tipo (sociedades, 

                                                           

272 Discuto o tema com mais vagar em (PITA, 2009) (PITA, 2014), muito embora no contexto específico da 

cobrança do crédito tributário. Lá destaco, como exemplo, o fato de que, no Brasil, não se dispõe de um sistema 

unificado e informatizado de registro imobiliário, o que facilita o ocultamento do patrimônio dos devedores. O 

sistema de registro civil como um todo, aliás, exerce um papel importante nesta dinâmica. O registro público a que 

se submetem as pessoas jurídicas não prevê qualquer forma de controle sobre a veracidade das informações 

prestadas, tendo o efeito apenas de publicidade. Assim, é muito fácil criar pessoas jurídicas com o simples intuito 

de fraudar credores (onde figuram como integrantes, por exemplo, pessoas fictícias, os chamados “laranjas”) ou 

extinguir irregularmente uma pessoa jurídica, transferindo seus bens para as pessoas físicas que a compõem em 

prejuízo de credores insatisfeitos (voltarei ao problema dos registros públicos ainda neste capítulo). Práticas como 

estas têm como vítimas, em geral, credores trabalhistas e o próprio Estado. Bem conheço esta realidade, já que, a 

par de minhas atividades acadêmicas, ocupo há mais de 20 anos o cargo de procuradora do estado da Bahia, 

vivenciando pessoalmente como a regra de ouro da responsabilidade patrimonial do direito obrigacional esboroa-

se diante das práticas reais do pequeno e grande capital. Esta prática me possibilita apresentar um dado eloquente: 

por todo este tempo pouquíssimas vezes presenciei uma execução fiscal chegar a seu fim da forma traçada 

abstratamente na lei processual, isto é, com a penhora de bens do devedor e sua alienação em um leilão judicial, 

mesmo sendo contadas aos milhares estas ações judiciais sob a responsabilidade na divisão regional da 

procuradoria sediada em Feira de Santana, onde atuo (que envolve mais de uma centena de municípios baianos). 

Nas poucas vezes em que temos algum sucesso, figura como devedor uma pessoa física, sem maiores recursos 

(como é o caso em geral dos devedores do imposto estadual incidente sobre a propriedade de veículos 

automotores). No caso da cobrança do chamado Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, onde 

predominam no polo passivo da ação o capital comercial e industrial, os subterfúgios possíveis para escamotear o 

patrimônio penhorável são de regra colocados em prática com eficiência. 

A tal ponto chegou esta ordem de coisas que tomou força, nas últimas décadas, a chamada doutrina da 

“desconsideração da pessoa jurídica”. A ela correspondia a segunda das “duas crises da pessoa jurídica” a que J. 

Lamartine Corrêa de Oliveira se referia na sua obra de 1979 (vide nota 283). Construída de início pela 

jurisprudência dos tribunais, acabou por dar origem a uma regra legal inserida pelo CCB em 2002: “Art. 50. Em 

caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que 

os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 

administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 

Objeto de farta produção acadêmica no campo do Direito (a exemplo de Rubens Requião [1969], J. Lamartine 

Corrêa de Oliveira [1979]; Osmar Vieira da Silva [2002]; Gustavo Bandeira [2004]), o tema da “desconsideração 

da pessoa jurídica” traz à luz tanto a inconsistente tradução prática da teoria da pessoa jurídica quanto revela os 

mecanismos reais do sistema jurídico, nas suas contradições entre o que promete e o que efetivamente entrega.  

A demonstrar como se trata de um tema ao mesmo tempo central para a lógica do sistema, os embates jurídicos 

em torno da relativização da autonomia entre pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem vieram desaguar 

na recente Medida Provisória “da Liberdade Econômica” (n. de 881, de 30.04.2019) editada logo no início do 

governo Bolsonaro e já convertida na Lei n. 13.874, de 20.09.2019. Ela modifica em muitos pontos o art. 50 do 

CCB (incluindo nele cinco parágrafos), dificultado a “desconsideração”, em meio a outras alterações que visam 

“a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica” (art. 1º  da Lei 13.874/2019), e instituem 

uma obtusa “Declaração de Direitos da Liberdade Econômica”. 
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associações ou fundações, no Direito Privado Brasileiro) a que o Estado 

reconhece características ontológicas de pessoa. Visam evitar que o Estado se 

engane, reconhecendo como pessoa quem não o é, criando com isso problema 

de aparência e de boa fé de terceiros (OLIVEIRA, 1964-1967, p. 158). 

A segurança jurídica273 é, aliás, o principal argumento mobilizado pelo Estado ao 

estabelecer a pessoa jurídica como limite definidor dos que podem ou não com ele manter 

relações jurídicas. Rememorei no início deste capítulo as batalhas que travamos na UEFS no 

enfrentamento para tornar possível a presença dos grupos informais de trabalhadores nas 

cantinas, em sentido contrário aos entendimentos jurídicos predominantes. A insistência em 

não se admitir o informal – o que não adota a forma do Direito burguês – como partícipe das 

relações jurídicas parte, em geral, do argumento da “segurança jurídica” e da “ordem”274, do 

que derivam ideias como a “proteção da boa fé” ou de garantia do cumprimento das obrigações 

(ao que remeto à lógica patrimonialista apontada acima). Em última instância o argumento 

desborda no problema da responsabilidade patrimonial pelo cumprimento das obrigações, que 

é mobilizado sem qualquer referência à materialidade das práticas e relações concretas, à 

maneira abstrata da dogmática jurídica: ignora-se tanto quanto, por um lado, a figura da pessoa 

jurídica é inservível para a “segurança jurídica” do credor, quanto, por outro, ela representa um 

obstáculo ao ingresso dos grupos populares nos espaços de produção e troca (como 

demonstrarei no decorrer deste capítulo).  

                                                           

273 O tema da segurança jurídica é vasto e estabelece conexões as mais diversas no campo jurídico – em especial 

com a construção do próprio discurso legitimador do Direito moderno enquanto ciência. É elemento central do 

positivismo jurídico que ainda domina as práticas e leituras dos profissionais do direito (BOBBIO, 1995), 

refletindo o valor que assume na própria lógica da sociedade burguesa: “a segurança é o conceito social supremo 

da sociedade burguesa, o conceito da polícia, no sentido de que o conjunto da sociedade só existe para garantir a 

cada um de seus membros a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de sua propriedade” (MARX, 2013, p. 

50).  

François Ost, ao pensar sobre as relações entre o Direito e o tempo, reflete sobre como o discurso jurídico ocupa-

se de criar um “presente ominitemporal”, resistente às inseguranças da passagem do tempo, seja ao desgaste do 

velho, seja a “fragilidade do que ainda não aconteceu” (2001, p. 95). Sob esta lógica, ao refletir sobre “a 

identificação das pessoas e das coisas” e a consequente “atribuição dos estatutos e dos papéis correspondentes” 

(como é o caso da atribuição “da personalidade moral ao um grupo”) (2001, 92-93), ele diz: 

“Como um encenador, o direito identifica actores e atribui os papéis correspondentes. Ao fazer isto, contribui 

eficazmente para estabilizar os ataques sociais e para garantir a segurança jurídica: cada um é suposto conhecer 

o lugar que ocupa na sociedade, como como o papel que os outros actores aí desempenham. Antes pois, de exercer 

o seu livre arbítrio em função do princípio de autonomia da vontade que introduz, obviamente, um fator importante 

de mobilidade e de mudança na vida social, os indivíduos são integrados pela lei numa multiplicidade de estatutos 

[...] que, pelo contrário, agem como poderosos factores de estabilização e de previsibilidade das interacções 

sociais” (2001, p. 93, grifo nosso). 

274 O vocábulo latino ordo, ordinis corresponde, de certo modo, ao grego orthos. Mas o termo grego, que designa 

a idéia de retitude (rectitudo, em latim), não chegou a ter amplitude, o peso e a versatilidade do latino. A idéia 

latina de ordem, em todas as línguas em que teve influência (e teve inclusive no inglês order e no alemão Ordung) 

expressou ao mesmo tempo uma imagem global e estática, referente a um conjunto de regularidades, e uma 

imagem diversificada: ordem como comando, como linha e rag, como camada social (SALDANHA, 1987, p. 

190). 
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Ao pensar a situação em concreto das cantinas da UEFS sob esse prisma, fica então 

evidente como é puramente retórica a principal ponderação “jurídica” contra a participação dos 

grupos informais na disputa pelo uso deste espaço público: “se o grupo causasse um dano à 

Universidade ou a um cliente não se conseguiria responsabilizá-lo patrimonialmente”. Levá-

lo a sério pressupõe ignorar o que as relações que operam no mundo real de fato apontam: i) 

concretizar a responsabilização patrimonial de grupos formalizados é tão ou até mais difícil; ii) 

a exigência de formalização jurídica é um obstáculo à participação da maior parte da população 

na disputa pelo espaço público, menosprezando-se a pressuposta igualdade de distribuição dos 

bens e recursos públicos. Em suma, em nome da “segurança” e “igualdade” chega-se ao polo 

oposto. 

Mesmo se superados os diversos obstáculos que se põem aos grupos populares de 

trabalho associado para a sua personificação, e ainda que, segundo a lei brasileira, a pessoa 

jurídica “exista” para o Direito já a partir de sua “inscrição do ato constitutivo no respectivo 

registro”275, a personificação jurídica não é suficiente para o ingresso na chamada 

“formalidade”. A  formalização somente se completa, verdadeiramente, com um novo processo 

de “inscrição” no chamado Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, banco de dados 

administrado pela Receita Federal que compreende “as informações cadastrais das entidades de 

interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” (art. 2º da Instrução Normativa RFB n. 1.863, de 25 de dezembro de 2018)276. 

Enquanto o grupo não detém o seu “CNPJ”, mesmo já personificado como uma cooperativa, 

uma associação ou outro qualquer tipo de pessoa jurídica, o processo de formalização não 

                                                           

275 “Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 

no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-

se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo” (CCB). 

O que a lei chama de “ato constitutivo” é o contrato firmado entre as pessoas que constituem o grupo; a depender 

do tipo de pessoa jurídica ele ganha nomes diferentes: “contrato social”, como acontece em geral com as 

sociedades, “estatuto”, como no caso das associações. 

O registro é feito perante as Juntas Comerciais de cada Estado, nos casos das sociedades empresárias, ou nos 

Cartórios Extrajudiciais de Registro de Pessoas Jurídicas (vinculados ao Poder Judiciário estadual), nos casos das 

sociedades simples. 

276 A existência, ou não, de inscrição no CNPJ é critério utilizado comumente, por isso, para a caracterização da 

informalidade em estudos estatísticos. Foi o caso, por exemplo, de pesquisa sobre Informalidade na Economia 

Solidária, realizado pelo DIEESE (2015), em cujas notas metodológicas se ressalta: “registro legal é uma 

importante fonte de informação para identificar a condição de formalidade entre empreendimentos da economia 

solidária. Se a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) for tomada como a forma de registro 

legal pela qual unidades produtivas passam a ter um identificador que favoreça sua relação, segundo uma forma 

jurídica adequada, com entes públicos e privados, sua ausência, portanto, pode constituir-se em um indicador de 

informalidade. A aderência deste indicador à condição de informalidade pode ser verificada, por exemplo, através 

dos empreendimentos classificados na base SIES como ‘Grupos Informais’, entre os quais a quase totalidade 

(97,9%) não declarou número de CNPJ. Por outro lado, número significativo de empreendimentos categorizados 

como associações e cooperativas também não declararam ou não apresentaram CNPJ” (2005, p. 22-23). 
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atinge, de fato, o seu objetivo: isto é, tornar possível ao grupo, sob os olhos do Estado, produzir 

rendimentos para seus componentes atendendo as exigências estatais, especialmente as 

tributárias. Enquanto isso não acontece, mesmo que o grupo na prática trabalhe, produza e retire 

disso o seu sustento, ele permanece num espaço marginal, isto é, à margem do que o Estado 

considera “existente” ou “válido” e, em especial, incapaz de se integrar ao “Mercado”, 

naturalizado como o espaço legítimo da Economia, do trabalho, daquilo que é “normal”, 

“regular”, correto e, portanto, aceitável277. 

A questão tributária parece ser essencial para as discussões que envolvem a 

personalidade jurídica de grupos ainda por um segundo motivo: é a maior ou menor onerosidade 

tributária um dos critérios centrais para a escolha do tipo ideal em cada caso (eis porque o 

“quanto custa” era a pergunta que direcionava sempre as dúvidas do grupo nos momentos 

formativos). Isto é especialmente verdade, aliás, na lógica que preside as assessorias contábeis. 

Na maior parte das vezes a formalização tem como razão imediata única tornar possível a 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ e, consequentemente, transformá-

lo em um “contribuinte”. Compreensível, portanto, que se busque a forma que implique o 

menor valor de tributos a recolher. Embora haja outros procedimentos que integrarão este 

processo de formalização, a depender do tipo de atividade desenvolvida pelos grupos (controles 

sanitários, de edificação, decorrentes dos conselhos profissionais etc.), a personificação do 

grupo e a sua inscrição nos cadastros tributários correspondem à parte mais evidente, no âmbito 

jurídico, do processo que garante a saída do mundo da informalidade.  

O processo pode ser sintetizado, então, pelo quadro a seguir: 
 

Figura 9 – Processo de formalização jurídica 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

                                                           

277 “O termo grego norma significa primeiramente medida, o que a linguagem comum exprime muito bem no 

adjectivo normal, o que significa conforme à norma, quer dizer, à medida habitual. Um sistema normativo, como 

o direito, é, pois, antes de tudo um sistema de relações. De entre todos os comportamentos sociais possíveis, apenas 

alguns serão considerados como normais, quer dizer, conforme ou compatíveis, segundo os casos, com a norma, 

com a medida que dita a utilidade, o valor dos comportamentos sociais. Por outras palavras, antes de ser obrigação, 

a norma jurídica é instrumento de medida. Para utilizar um exemplo, a norma jurídica é pois tão obrigatória quanto 

o quilograma-padrão depositado no Pavilhão de Sèvres para quem quer medir o peso de um objeto. 

Independentemente das prescrições jurídicas que obrigam em França a respeitar esta unidade de peso, uma unidade 

de medida é socialmente obrigatória, em circunstâncias históricas dadas, porque sem ela as trocas são impossíveis” 

(MIALLE, 2005, p. 91).   
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3.2.2 Cardápio indigesto: os tipos de pessoa jurídica no Direito brasileiro e o desafio da 

personificação de um coletivo de trabalho associado  

 

Tínhamos pela frente o desafio de identificar qual seria o melhor formato jurídico278 

para a Copermasol. Como visto, tratava-se àquela altura de um grupo pequeno (no início de 

2015 eram sete mulheres, restando apenas quatro ao tempo da efetiva assinatura do contrato 

social) e muito inseguro quanto à possibilidade de continuidade do trabalho coletivo. O grupo 

era heterogêneo no que diz respeito à formação escolar: havia desde duas componentes que se 

tornaram estudantes universitárias durante o projeto a trabalhadoras analfabetas. Havia 

conflitos entre as trabalhadoras, polarizadas em grupos definidos especialmente em razão de 

vínculos de parentesco; havia queixas relativas à forma de divisão do trabalho e falta de 

transparência na divisão dos ganhos. Ao mesmo tempo, a freguesia conquistada na UEFS 

estimulava-as a continuar, sugerindo-lhes abrir um restaurante no Feira VI, bairro ao lado da 

UEFS, basicamente povoado por estudantes e professores da Universidade: esta ideia animava-

as, minimizando todas as outras dificuldades. Ficava claro como a perspectiva da produção de 

uma renda assumia um significado também muito potente para aquelas pessoas, que 

encarnavam em várias camadas (mulheres, negras, pobres, suburbanas, nordestinas) os signos 

da subalternização e invisibilização produzidos pela colonialidade do poder. 

                                                           

278 Preferi aqui usar “formato” (e não “forma”) evitando a confusão com a expressão “forma jurídica”, adotada por 

Pachukanis. De forma restrita, com “formatos jurídicos” refiro-me simplesmente às diferentes tipologias de 

pessoas jurídicas por meio das quais grupo de pessoas (ou um patrimônio, como no caso das fundações) pode ser 

“personificado”.  

A forma jurídica, para Pachukanis, diferentemente, parece referir-se, de modo amplo, ao próprio direito da 

sociedade capitalista, “categoria histórica que corresponde a um ambiente social definido, construído pela 

contradição de interesses privados” (2017, p. 86). A partir de seu diálogo com a teoria do direito burguesa, o jurista 

soviético entende a forma jurídica como um “sistema específico de relações, no qual as pessoas entram não porque 

o escolheram conscientemente, mas porque foram compelidas pelas condições de produção” (2017, p. 83), ainda 

mais especificamente pelas “condições da economia mercantil-monetária” (2017, p. 63). Não se refere a algo que 

“existe somente na cabeça e nas teorias dos juristas especialistas” (2017, p. 83), mas uma engrenagem social (da 

qual fazem parte também as “abstrações lógicas” do sistema jurídico), que deriva em um paralelismo e estabelece 

uma relação de retroalimentação com o modo de produção assujeitado à forma-mercadoria.  

Antonio Negri (2017) encontra coincidências entre a noção de “forma” em Pachukanis, de “forma do valor” em 

Issak Rubin, de “totalidade” de Lukacs e do conceito de norma em Foucault: em todos os casos haveria uma 

relativização dos limites entre infra e superestrutura, considerando-se “o conjunto das relações sociais em sua 

determinação objetiva e histórica”.  Para Negri, “os conceitos de ‘base’ e superestrutura tinham um valor 

puramente pedagógico para Pachukanis: a realidade social (e, mais ainda, o direito) é antes um conjunto que 

encarna o dado econômico e exprime seu valor” (2017, p. 52). 

A forma jurídica pachukaniana é uma ferramenta teórica que se mostra útil, nesta pesquisa, na compreensão do 

papel que a pessoa jurídica desempenha para as formas de trabalho associado popular enquanto integrantes das 

relações de produção capitalistas. A meu ver, no entanto, como já ponderei anteriormente, ela não é uma categoria 

suficiente para compreender o problema em toda a sua complexidade e perspectivas possíveis. A isto voltarei no 

próximo capítulo.  
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 A Incubadora pretendia, também, estimular a participação do grupo na licitação para a 

concessão remunerada das outras cantinas da própria UEFS ou de outros espaços (já se 

assinalava a possibilidade de uma seleção, voltada para grupos populares, para um espaço de 

alimentação no campus de Feira de Santana do Instituto Federal da Bahia-IFBA). Esses eram, 

assim, os elementos que pesavam, por um lado. 

Por outro, tinha-se à frente a difícil tarefa de fazer uma varredura no ordenamento 

jurídico brasileiro, em busca de uma solução capaz de atender as especificidades do grupo. 

Tratava-se, portanto, de um trabalho típico da dogmática jurídica – “conclusões formais lógicas 

de forma a partir de normas particulares para conceitos mais gerais e de volta, procedendo de 

posições gerais para propor soluções de casos legais concretos ou disputas” (PACHUKANIS, 

2016 p. 322) – complexificado, no entanto, pela demanda estratégica e pragmática da 

Copermasol, que em si desvelava o caráter classista do Direito burguês. 

A atribuição de personalidade jurídica a uma coletividade resume-se às formas 

estritamente previstas no Código Civil Brasileiro (CCB). Dito de outro modo, se um grupo de 

pessoas pretende assumir-se como um sujeito de direito coletivo, ele deve, necessariamente, 

escolher, entre as opções previstas nesta lei, a “roupa” que melhor se adapte à sua necessidade.  

O CCB, inicialmente, divide as pessoas jurídicas em dois grupos: as de direito público 

(União, Estados, Municípios e as entidades da chamada Administração Pública indireta, tais 

como autarquias, fundações e associações públicas criadas pela lei, conforme seus artigos 40 e 

41) e, de outro lado, as de direito privado, que podem assumir a forma, segundo o seu art. 44, 

de i) associações; ii) sociedades; iii) fundações; iv) organizações religiosas (igrejas); v) partidos 

políticos; ou vi) empresas individuais de responsabilidade limitada (também conhecidas como 

“EIRELI”). 

Considerando as características do universo pesquisado, alguns tipos deveriam ser de 

logo afastados, pela sua natureza específica e incompatível (pessoas jurídicas de direito público, 

fundações279, igrejas, partidos políticos, empresas individuais). 

Merecem análise mais detida, então, as associações e as sociedades. Ambas são pessoas 

jurídicas que se caracterizam pela reunião de indivíduos com um fim comum. A distinção entre 

elas, no entanto, está na natureza de tais fins. Segundo o próprio CCB (art. 53), “constituem-se 

as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos” (grifo nosso). 

                                                           

279 O CCB assim define as fundações: “Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública 

ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a 

maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, 

culturais ou de assistência.”. A fundação parte, assim, de um patrimônio (e não da reunião de pessoas). Sua 

natureza, portanto, incompatibiliza-se, de regra, com as iniciativas típicas da economia popular e solidária. 
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Já da sociedade, diz o CCB no seu art. 981, que “celebram contrato de sociedade as pessoas 

que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 

econômica e a partilha, entre si, dos resultados” (grifo nosso). 

 

3.2.2.1 As associações 

 

Assim, nas associações, em tese, tem-se um grupo de pessoas que se reúnem para 

atender interesses que não são dos seus componentes do ponto de vista patrimonial. O produto 

dos esforços coletivos não se reverte ao patrimônio dos seus associados, mira fins imateriais 

que extrapolam o âmbito individual (educação, saúde, cidadania, religião, arte) ou a assistência 

a terceiros (no sentido da filantropia). Por isso, o mesmo art. 53 do CCB, no seu parágrafo único 

completa que “não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos”.  

A definição de associação torna contraditório o fato de que esta seja, justamente, a 

forma jurídica mais adotada no Brasil pelas iniciativas da economia popular e solidária, já que 

sua finalidade principal é, justamente, proporcionar uma atividade econômica para os seus 

componentes (isto é, atividade que se destina a gerar riquezas para o atendimento das 

necessidades humanas, a partir da extração, modificação ou circulação de recursos naturais, 

bens ou serviços). Um dos quatro elementos definidores da economia solidária, para as políticas 

públicas que foram desenvolvidas pela SENAES, é, justamente, a sua dimensão econômica, 

descrita como “uma das bases de motivação da agregação de esforços e recursos pessoais e de 

outras organizações para produção, beneficiamento, crédito, comercialização e consumo”. 

(MTE-SENAE, [20--], on-line). Em tese, portanto, seriam as sociedades (e não associações!), 

em vista de seus fins econômicos, as formas supostamente ideais para os grupos da economia 

solidária. 

Contudo, as associações correspondem a mais da metade das iniciativas mapeadas 

(60%) no contexto brasileiro, chegando ao percentual de 74,2% no Nordeste (SENAES-MTE, 

2013). Qual seria a razão, então, do predomínio das associações? A minha hipótese é que isto 

se dá basicamente em razão de três motivos.  

O primeiro deles é a simplicidade para a constituição de uma associação, no que diz 

respeito ao ritual para aprovação do estatuto, exigências legais para seu texto, estrutura interna, 

funcionamento, exigências contábeis e, sobretudo, para seu registro (que se dá perante os 

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e não perante as Juntas Comerciais).  

O segundo, mas não menos importante, é o fato de que as associações, se caracterizadas 

como “instituições de educação ou assistência social sem fins lucrativos”, gozam de imunidade 
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tributária – em outras palavras, elas não seriam contribuintes de impostos280. Desta forma, 

constituir-se como associação é “menos oneroso”, e este é o argumento, em geral, que os grupos 

recebem das assessorias contábeis. O que de regra se deixa de esclarecer, contudo, é que a 

imunidade tributária das associações não é irrestrita, mas subordinada a específicas exigências, 

que, se descumpridas, poderão resultar no lançamento dos tributos não recolhidos e sua 

cobrança pelos Fiscos, acrescidos de multas, geralmente muito altas. Entre tais exigências está, 

justamente, a vedação à distribuição, entre seus associados, de suas rendas ou patrimônio281. 

Como as iniciativas da economia popular e solidária destinam-se, de regra, a proporcionar uma 

atividade econômica que redunde em renda para seus componentes, muito constantemente 

ocorrerá o descumprimento da condição legal, escamoteado por “peripécias” contábeis. Ficam 

os grupos, a contar, então, com a ineficiência (ou benevolência) da fiscalização. Não é raro, no 

entanto, em especial quando o grupo consegue se firmar e se destacar no volume de 

faturamento, que acabe sendo objeto da fiscalização tributária, e se deparando com vultosas 

dívidas fiscais. De uma maneira geral, no entanto, o que se vê é, de fato, a ausência de 

fiscalização, e muitas associações, mesmo desenvolvendo atividade econômica, passam 

incólumes aos controles do Estado. Entrevistado por mim quanto a esta questão, Auditor Fiscal 

da Secretaria da Fazenda Estado da Bahia, em Feira de Santana, além de demonstrar pouca 

segurança sobre tais minúcias jurídicas, ponderou simplesmente: “mas a gente acaba mesmo 

                                                           

280 Há para o Direito Tributário brasileiro diferentes tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria 

e contribuições sociais ou especiais. A chamada imunidade afasta a incidência tão somente dos impostos – no caso 

das associações, apenas dos impostos incidentes sobre seu patrimônio, renda e serviços. É o que diz o art. 150, 

inciso VI, da Constituição Federal, que insere a imunidade entre o que os juristas denominam de “limitações 

constitucionais ao poder de tributar”: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...]  c) 

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 

lei” (grifo nosso). 

281 A disciplina da matéria encontra-se no Código Tributário Nacional (CTN) (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 

1966). Além desta há duas outras exigências a seguir indicadas (artigos 9º e 14 do CTN): 

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 [...]  

IV - cobrar imposto sobre: [...]  

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos 

fixados na Seção II deste Capítulo. 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas 

entidades nele referidas:  

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;  

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 

sua exatidão (grifos nossos). 
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não fiscalizando este pessoal... a gente sabe como é difícil... Com tanta gente grande prá 

fiscalizar...” (2015)282. 

Um terceiro motivo relaciona-se com situação que se distancia da configuração do grupo 

da Copermasol, mas que está muito presente no contexto do trabalho coletivo popular no espaço 

rural do Nordeste brasileiro: as Associações Comunitárias e as lutas políticas que encarnam, 

sobretudo no meio rural, em especial a partir da segunda metade do século XX.  Muito embora 

este seja o tema em torno do qual desenvolvo o próximo capítulo, adianto aqui que as 

associações também se mostraram um caminho possível para vestir as lutas por terra, por 

trabalho, por emancipação da classe trabalhadora, que por sua vez exerceram seu poder 

transformador sobre o próprio Direito. Em seu estatutos é possível ler objetivos como “defesa 

das atividades econômicas dos associados” (ACROMODAF, 2016)283 ou “fortalecer e 

desenvolver a organização econômica (agrícola e não agrícola) [...] das comunidades de sua 

abrangência” (AQCOMAQ, 2020)284, mimetizando as funções típicas de entidades sindicais, 

não obstante finalidades não econômicas também de regras os acompanhem (sobretudo as “de 

educação e de assistência social”, na forma do que exige o art. 153, VI, “c” a Constituição 

Federal para que a associação possa gozar do direito à imunidade tributária).  

É esta dialética que, afinal, desorganiza o movimento descendente que parte do capital, 

para também, de baixo para cima, desenhar o produto final da sociabilidade jurídica. Este 

movimento complexo “deforma” a forma do Direito, criando fissuras e brechas onde antes ela 

parecia “implacável”. Assim, a despeito de continuar sendo no texto da Lei uma pessoa jurídica 

“sem fins econômicos”, o Estado se rende à realidade. Ele acaba acatando as associações em 

situações em que os “fins econômicos” não se podem esconder: como vimos no exemplo do 

edital da SETRE e a própria chamada pública que a UEFS realizou para a ocupação das cantinas 

em 2012, ou quando a legislação tributária acata a inscrição das associações em seus cadastros 

(tornando possível, por exemplo, que uma associação emita uma “nota fiscal), sem submeter a 

controle o caráter econômico ou não de seus fins. Em síntese, o Estado se rende à realidade 

construída de baixo para cima pela classe trabalhadora e acaba equiparando, em muitos casos, 

                                                           

282 Deixo de identificá-lo pois a entrevista se deu de modo informal, sem que se tenha chegado a solicitar 

autorização para publicação do conteúdo. A entrevista ocorreu ao tempo da pesquisa demandada pelo processo de 

personificação da Copermasol. 

283 Que figura entre os objetivos da Associação Comunitária Rural dos Moradores de Olhos D’água da Formiga 

e Adjacências – ACRMODAF,), conforme art. 4º de seu estatuto. 

284 Que aparece entre os “objetivos gerais” da Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria, no art. 3º, 

“c”, do seu Estatuto. 
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as associações a pessoas jurídicas “com fins econômicos)285. Disto tratarei mais longamente no 

próximo capítulo. 

A Copermasol, pelas características já apresentadas, não fazia eco a essa tradição: 

urbana, sua principal finalidade era a organização de uma iniciativa produtiva (supostamente 

um restaurante), contava com pequeno número de integrantes e um incipiente vínculo comum 

extraeconômico (como a partilha de identidade comunitária, étnica, religiosa, por exemplo; 

embora a maior parte das integrantes fosse residente de um bairro da Queimadinha, em Feira 

de Santana, isto não representava, em si, uma razão central para o grupo, havendo, inclusive, 

moradoras de outros locais da cidade). Tudo apontava, enfim, para a inviabilidade de sua 

formalização como associação. 

 

3.2.2.2 As sociedades 

 

E no que diz respeito às sociedades, quais seriam os tipos possíveis? O CCB as divide, 

inicialmente, em sociedades simples e sociedades empresárias286. Cada uma dessas categorias, 

por sua vez, pode se revestir de diferentes formatos. 

As chamadas “sociedades simples” são de recente previsão no Brasil (o que explica, 

possivelmente, a rara menção e uso do tipo). Até 2002, quando entrou em vigência o atual CCB, 

as sociedades eram divididas em “comerciais” (ou “mercantis”) e “civis” (ou “não-comerciais”) 

e o divisor de águas era o tipo de atividade realizada, equivalendo, ou não, ao “comércio” (para 

cuja compreensão pode-se partir mesmo do senso comum: atividade de circulação de bens, de 

mercadorias, atividade de “comerciantes”). A definição deixava de fora, assim, o empresário 

não-comerciante (uma escola, ou uma empresa de prestação de serviços médicos, por exemplo, 

não seriam abrangidos pelo conceito).  No vigente CCB, de modo diverso, a linha de corte não 

                                                           

285 A constatação da subversão da forma jurídica da associação, no sentido de sua adoção com fins econômicos, é 

feita também por Eduardo Faria Silva (2011), que a explica por fatores mais ou menos coincidentes com os que 

indico acima: “No entanto, a forma jurídica de associação continua sendo adotada com objetivos econômicos, em 

virtude, ao menos, de três fatores: a) a primeira aproximação dos trabalhadores com a economia solidária ocorre 

em espaços associativos; b) as associações têm poucas exigências jurídicas e burocráticas para sua constituição; 

c) alguns Estados brasileiros forneciam notas fiscais para a comercialização de bens e serviços por meio de 

associações” (2011, p. 147). 

286 Na verdade, as sociedades simples e empresárias constituem subespécies de sociedades personificadas, já que 

o CCB também fala em sociedades não personificadas (subdivididas, por sua vez, em dois tipos, a sociedade em 

comum e a sociedade em conta de participação, dos artigos 986 a 996 do Código), admitindo a possibilidade de 

que travem licitamente relações jurídicas, já que estabelece regras para, por exemplo, a atribuição de 

responsabilidade pelas obrigações da sociedade (artigos 986 a 996 do Código Civil Brasileiro). Tais figuras levam 

à conclusão de que as sociedades informais não estão exatamente à margem da legalidade, muito embora as regras 

existentes digam respeito a aspectos muito específicos (como a responsabilização da sociedade por obrigações 

assumidas perante terceiros) e não atribuam ao grupo uma personalidade jurídica no sentido pleno.  
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é um “tipo” de atividade desempenhada pela sociedade, mas o modo como ela se organiza. 

Temos, assim, as sociedades empresárias, em que seus fins são atingidos por meio de uma 

organização do tipo empresarial287, e as sociedades simples, onde este caráter empresarial não 

se apresenta.  

O art. 966 do CBB diz que é “empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. O jurista Fábio 

Ulhoa Coelho (2003) interpreta o dispositivo legal a partir dos dois elementos centrais do 

conceito: atividade econômica e organizada. “A atividade empresarial é econômica no sentido 

de que é apta a gerar lucro para quem a explora”, considerando-se organizada porque “nela se 

encontram articulados pelo empresário (que a organiza) [...] capital, mão-de-obra, insumos e 

tecnologia” (2003): 

O comerciante de perfumes que leva ele mesmo, à sacola, os produtos até os 

locais de trabalho ou residência dos potenciais consumidores explora 

atividade de circulação de bens, fá-lo com intuito de lucro, habitualidade e em 

nome próprio, mas não é empresário, porque em seu mister não contrata 

empregado, não organiza mão-de-obra. O feirante que desenvolve seu negócio 

valendo-se apenas das forças de seu próprio trabalho e de familiares (esposa, 

filhos, irmãos) e alguns poucos empregados, também não é empresário porque 

não organiza uma unidade impessoal de desenvolvimento de atividade 

econômica. O técnico em informática que instala programas e provê a 

manutenção de hardware atendendo aos clientes em seus próprios escritórios 

ou casa, o professor de inglês que traduz documentos para o português 

contratado por alguns alunos ou conhecidos deste, a massagista que atende a 

domicílio e milhares de outros prestadores de serviço - que, de telefone celular 

em punho, rodam a cidade - não podem ser considerados empresários, embora 

desenvolvam atividade econômica. Eles não são empresários porque não 

desenvolvem suas atividades empresarialmente, não o fazem mediante a 

organização dos fatores de produção (COELHO, 2003, p. 9). 

Observe-se, portanto, que se emprega, neste caso, o adjetivo “econômico” num sentido 

diferente do que se mencionou anteriormente, quando da distinção entre associações e 

sociedades. As associações são, em tese, organizações não econômicas porque as atividades 

que executam não têm como objetivo prover renda ou patrimônio para seus associados. Mas, a 

rigor, nada impede que elas desenvolvam atividades produtivas ou comerciais, ou mesmo 

organizem essas atividades de forma empresarial (isto é, combinando trabalho e capital para 

produzir lucro). O que elas não podem, em tese, é distribuir os frutos desta atividade entre seus 

associados, fazendo de sua atividade meio de produção de renda ou bens em benefício deles 

                                                           

287 Isto representou a alteração do nome do respectivo “ramo” do Direito no contexto brasileiro. Se antes se falava 

em “Direito Comercial”, regido pelo “Código Comercial” (Lei n. 556, de 25.06.1850, que vigorou até início deste 

século, quando foi parcialmente revogado pelo CCB e por outras Leis federais), hoje se fala em “Direito 

Empresarial”. Em reforma curricular do Curso de Direito da UEFS, ocorrida em 2012, o nome do componente 

curricular também teve a mesma alteração. 
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individualmente. O que define o caráter “não econômico” das associações é a destinação 

extrapatrimonial do que ela tem ou produz para a realização dos fins associativos. Assim, por 

exemplo, muitos times de futebol mantém o formato de associação embora, por exemplo, 

comercializem suas camisas a fim de arrecadar fundos para tornar possível a prática esportiva288. 

Uma associação de moradores pode instalar uma lanchonete na praça da comunidade, desde 

que os frutos desta atividade sejam empregados nos fins organizativos da entidade.  

Na sociedade empresarial, diversamente, célula fundamental da economia capitalista, 

capital e o trabalho de terceiros são combinados pelo empresário para deles extrair seu lucro. 

A sociedade empresária caracteriza-se, enfim, por remunerar-se do lucro de atividade 

organizada, que supõe a exploração do trabalho alheio, e é justamente desta exploração que 

resulta o saldo apropriado pelo empresário – o seu caráter “econômico”, neste caso. Explica 

Rubens Requião289: 

O empresário, assim, organiza a sua atividade, coordenando os seus bens 

(capital) com o trabalho aliciado de outrem. Eis a organização. Mas essa 

organização, em si, o que é? Constitui apenas um complexo de bens e um 

conjunto de pessoal inativo. Esses elementos – bens e pessoal – não se juntam 

por si. É necessário que sobre eles, devidamente organizados, atue o 

empresário, dinamizando a organização, imprimindo-lhes atividade que levará 

a produção (1991, p.57). 

Já as sociedades simples, de forma diversa, “são todas aquelas cujas atividades, por 

força de lei [...] ou em virtude da vontade de seus sócios [...], recusa[m] a organização 

empresarial de suas atividades, optando por uma organização pessoal, simples, fora da lógica 

do mercado” (MAMEDE, 2004). Miguel Reale, jurista responsável pela redação do projeto de 

lei que veio a se tornar o CCB vigente, esclarecia que teria sido seu objetivo, com a introdução 

da nova categoria da sociedade simples, preservar espaço na lei, ao lado da atividade 

empresarial, para “outras formas habituais de atividade negocial”, entre as quais destaca a 

“sociedade simples, cujo escopo é a realização de operações econômicas de natureza não 

empresarial” (1999. p. 77)290. 

                                                           

288 A paulatina transformação do futebol em atividade primariamente empresarial, no entanto, exigiu uma 

reconfiguração jurídica, que veio especialmente através das Leis 8.672/1993 (“Lei Zico”), 9.615/1998 (Lei Geral 

sobre Desportos ou “Lei Pelé”) e 10.672/2003. Elas foram desenhando a figura do “clube-empresa”, 

impulsionando a assunção pelos clubes do formato de sociedade empresarial, e tornando desvantajosa a forma 

associativa. A transformação jurídica acompanha a mudança no objetivo central dos clubes, com a transformação 

do esporte e dos jogadores e mais uma (valiosa) mercadoria. Vide, sobre o tema, Felipe Falcone Perruci (2006). 

289 Rubens Requião é uma das referências clássicas do Direito Comercial no Brasil. Seu Curso de Direito 

Comercial necessariamente compõe o arcabouço teórico que inspirou o projeto de lei que veio a se tornar o vigente 

CCB.  

290 A opção adotada por Miguel Reale parece ter sido inspirada na Società Semplice do Código Civil Italiano e foi 

alvo de críticas entre os juristas, a exemplo de Rubens Requião, que destaca a sua falta de “raízes na tradição 
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Grupos como a Copermasol, formados em torno da ideia de autogestão e horizontalidade 

das relações entre seus/uas integrantes, não se compatibilizariam em tese com a ideia de 

exploração do trabalho alheio e, por conseguinte, com a noção de lucro. No universo da 

economia solidária fala-se, diversamente, em sobra resultante do trabalho. Explica, neste 

sentido, Paul Singer: 

Também a repartição do excedente anual – o lucro na empresa capitalista e a 

sobra na empresa solidária – obedece a mecanismos e critérios diferentes num 

e noutro tipo de empreendimento. [...]  

Os níveis de remuneração e as diferenças entre eles são decididos, em 

empresas capitalistas e solidárias, por sujeitos diferentes e com objetivos 

diferentes. O mesmo vale para a destinação dos lucros ou sobras. Na empresa 

capitalista, prevalecem sempre o poder e o interesse dos acionistas, 

representados pelo grupo controlador. Na empresa solidária, prevalecem o 

poder e o interesse dos sócios, cuja maioria em geral ganha menos por 

constituir a base da pirâmide de retiradas. O interesse dos sócios é manter e 

reforçar a solidariedade entre eles. É do seu interesse também maximizar o 

valor da retirada e da parcela das sobras apropriadas por cada sócio [...] (2002, 

pp. 14 e 16). 

A aproximação com tais definições, portanto, afastaria, em tese, o emprego dos tipos 

jurídicos de caráter “empresarial” para as iniciativas da economia popular e solidária, já que 

nelas o trabalho, em especial, não coincide com a noção de fator de produção, manipulável e 

fonte de lucro de um terceiro (do empresário). Estariam, assim, a priori descartadas as formas 

jurídicas típicas das sociedades empresárias (a sociedade anônima, por exemplo, é 

exclusivamente empresarial), reduzindo-se o nosso universo para as formas cabíveis às 

sociedades simples291. 

As sociedades simples podem assumir, por sua vez, no Brasil, diferentes formas. As 

cooperativas, segundo o CCB, são sempre sociedades simples, “independentemente de seu 

objeto”292. Talvez sejam elas o mais bem acabado exemplo de forma organizativa de fins 

econômicos (isto é, que se destina a produzir trabalho e renda para seus/uas integrantes/as, 

distintamente das associações), sem que se constitua em tese uma organização empresarial de 

                                                           
jurídica de nosso país” (2003, p. 401). De fato, desde a promulgação do CCB o tipo jurídico tem sido muito pouco 

difundido e usado, o que parece dar razão aos críticos. Sobre a sociedade simples no direito brasileiro remeto a 

Almir Garcia Fernandes (2005) e a Izner Hanna Garcia (2004). 

291 A evidenciação do papel que pode desempenhar, para os grupos de economia solidária no Brasil, a forma 

jurídica da sociedade simples em nome coletivo foi especialmente estudada e desenvolvida em pesquisa conduzida 

pela então bolsista de extensão da IEPS-UEFS, Thaise Nascimento da Silva Lima, que igualmente desenvolveu, 

sob minha orientação, o tema em pesquisa que culminou em seu trabalho de conclusão do Curso de Direito (2012). 

292 “Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de 

atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a 

cooperativa”. 
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exploração do trabalho pelo capital (mesmo que, como se verá adiante, seja comum haver um 

fosso profundo entre a aposta contida na lei e a realidade ). 

Além da forma de cooperativa, no entanto, as sociedades simples podem assumir as 

diferentes estruturas previstas pelo CCB para a sociedade empresária, à exceção da sociedade 

anônima293 (isto é: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade 

limitada e sociedade em comandita por ações), ou adotar uma forma geral prevista nos artigos. 

997 a 1.038 do CCB294, que chamarei de sociedade simples “comum”, à falta de uma específica 

denominação legal.  

Mais uma vez, ao considerar a natureza horizontal das relações intragrupais, tributárias 

de princípios como a autogestão democrática, solidariedade e ausência de subordinação, era 

possível excluir, de antemão, alguns dos tipos de sociedades simples. As sociedades em 

comandita simples e por ações (em vista do caráter não horizontal da relação estabelecida entre 

sócios comanditados e comanditários295) e as sociedades limitadas (por sua vinculação 

tradicional à atividade empresária, sobressaindo o fato de que sua constituição está 

essencialmente vinculada à formação de um capital296). 

As sociedades simples “comuns” e as em nome coletivo guardam características muito 

similares do ponto de vista da forma, entendendo-se que a adoção de um ou outro tipo, por um 

grupo de trabalho associado, não refletiria em diferenças práticas consideráveis. Em ambos os 

casos, tem-se uma estrutura relativamente simples, sendo mais simples também o processo de 

registro. Pode-se ponderar, no entanto, que a ênfase do segundo tipo no aspecto coletivo da 

atividade (e mesmo sua origem histórica, vinculada a formas originárias da organização do 

trabalho familiar297), poderia justificar, à primeira vista, a preferência deste modelo sobre a 

sociedade simples “comum”. Diante das circunstâncias concretas, no entanto, a sociedade 

                                                           

293 Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092; 

a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às 

normas que lhe são próprias. 

294 Tais dispositivos legais tratam de aspectos do contrato social, direitos e obrigações dos sócios, relações com 

terceiros, resolução e dissolução de tal forma jurídica societária não empresarial (sociedade simples “comum”). 

295 Segundo o art. 1.045 do CCB, “na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias: os 

comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os 

comanditários, obrigados somente pelo valor de sua quota”. 

296 Na forma do art. 1.052 do CCB, “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 

suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. 

297“As sociedades em nome coletivo tiveram sua origem na Idade Média. Quando o comércio começou a 

desenvolver-se nas cidades italianas, as sociedades em nome coletivo, substituindo as antigas sociedades 

familiares, em que o patrimônio da família respondia pelas obrigações assumidas pelos seus membros, 

principiaram a constituir-se em larga escala” (MARTINS, 1994, p. 247). 
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simples “comum” pode também apresentar-se como tipo mais adequado, considerando-se 

especialmente duas questões: a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais e o nome. 

 Na sociedade em nome coletivo os sócios são sempre responsáveis solidariamente 

pelas obrigações assumidas pela sociedade (em termos jurídicos, isto significa que os credores 

da sociedade poderão se valer tanto do patrimônio da pessoa jurídica quanto do de seus sócios 

para obrigar o cumprimento de seus créditos298). Este seria, em tese, o maior problema deste 

tipo societário. Um dos elementos que se fazem presentes na configuração e importância que 

historicamente assumiu a pessoa jurídica no direito moderno – e, particularmente, uma das suas 

espécies, a sociedade – é justamente a autonomia entre o patrimônio da pessoa jurídica e o das 

pessoas físicas que a compõem. Assim, quando a sociedade mantém relações jurídicas com 

outras pessoas, apenas o patrimônio da pessoa jurídica responderá pelo descumprimento das 

obrigações assumidas (e não o de seus sócios). Terem os sócios responsabilidade solidária pelas 

obrigações da sociedade significa, portanto, que, no caso de a sociedade descumprir as 

obrigações assumidas e vir a ser demandada judicialmente, os credores poderão atingir, à sua 

escolha, o patrimônio da sociedade ou dos sócios299. 

Na sociedade simples “comum”, diversamente, a responsabilidade dos sócios é 

subsidiária, determinando os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil brasileiro, respectivamente, 

que “se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na 

proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária”; 

e que “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, 

senão depois de executados os bens sociais”. 

À primeira vista, as regras que relativizam, em ambos os casos (mas de forma mais 

acentuada na sociedade simples em nome coletivo), a autonomia do patrimônio dos sócios em 

relação às obrigações sociais, poderiam ser entendidas como desaconselhadoras da adoção 

destes tipos de sociedade. Nas formações que realizamos com a Copermasol com o objetivo de 

compartilhar as informações mais técnicas sobre o processo de formalização e os caminhos 

                                                           

298 A definição de obrigação solidária consta do art. 264 do CCB: “há solidariedade, quando na mesma obrigação 

concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. 

299 Como já esclareci anteriormente, o Direito burguês funciona em linhas gerais desta forma: sendo impossível 

uma resolução consensuada do descumprimento, resta ao credor demandar a intervenção do Poder Judiciário, por 

meio de uma ação judicial. A tutela jurisdicional possível para obrigar coativamente o cumprimento da obrigação 

descumprida (que ganha o nome de tutela executiva) consiste, de regra, na localização de bens do/a devedor/a, que 

são “penhorados” e, ao final, alienados judicialmente (através de um leilão, ou adjudicados – isto é, adquiridos –  

dentro de determinadas condições, pelo próprio credor) para que assim sejam quitados os valores não pagos 

voluntariamente pelo devedor. 
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possíveis, as trabalhadoras demonstravam insegurança e medo diante da alusão a “penhora de 

bens”: “Eu posso perder minha casa?”, “podem tomar minhas coisas!?” (2016)300. 

A conveniência da adoção do tipo societário, no entanto, permanece se a análise é feita 

a partir de uma compreensão mais pragmática do modo que tais regras se concretizam na 

realidade. Em primeiro lugar, mesmo diante de um revés econômico do grupo, o patrimônio 

das integrantes da Copermasol (que servem como bom parâmetro para os grupos das classes 

populares em geral) coincide de regra com aqueles que a Lei processual brasileira define como 

“impenhoráveis”. A Lei n. 13.105, de 16.03.2015 (o chamado Código de Processo Civil) lista 

entre os bens “impenhoráveis”: 

Art. 833. São impenhoráveis:  

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 

execução;  

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;  

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo 

se de elevado valor;  

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como 

as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do 

devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários 

de profissional liberal, ressalvado o § 2º; 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 

outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 

executado;  

VI - o seguro de vida;  

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 

penhoradas;  

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada 

pela família;  

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 

compulsória em educação, saúde ou assistência social;  

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;  

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, 

nos termos da lei;  

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime 

de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.  

Acresça-se à lista acima, ainda, o imóvel de residência de qualquer devedor, também 

protegido da execução judicial de obrigações civis por força do que determina a Lei n. 8.009, 

de 29.03.1990, que dispõe sobre “a impenhorabilidade do bem de família”:  

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

                                                           

300 Falas de integrantes da Copermasol registradas em meu caderno de campo, durante atividade realizada em 19 

de agosto de 2016. 
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fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 

pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses 

previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se 

assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e 

todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que 

guarnecem a casa, desde que quitados. 

A chance, assim, das regras que atribuem responsabilidade aos sócios pelo pagamento 

dos débitos assumidos pela pessoa jurídica chegarem a representar, de fato, um problema para 

as trabalhadoras da Copermasol era desprezível diante das vantagens que poderia representar a 

personificação jurídica do grupo. Pela mesma razão, as diferenças práticas decorrentes da 

escolha entre a sociedade simples em nome coletivo e a sociedade simples “comum” eram 

muito pequenas. 

O segundo aspecto que valia sopesar para a escolha entre os tipos “comum” e “em 

nome coletivo” relacionava-se com o nome a ser adotado pela pessoa jurídica. No Direito 

brasileiro, é vedado à sociedade simples em nome coletivo a utilização de denominação (que 

pode conter expressão de fantasia ou caracterizadora da atividade do grupo), sendo obrigatória 

a adoção de firma (composta pelos sobrenomes de todos os sócios, ou de alguns, adicionados 

da expressão “e Companhia” ou, simplesmente, “& Cia.”). Considerando-se as características 

das iniciativas típicas ao trabalho coletivo popular autogestionário, tal peculiaridade pode não 

representar apenas um detalhe: a firma pode resultar inviável, se utilizados os sobrenomes de 

todos os participantes de um grupo numeroso; por outro lado, a adoção de um só sobrenome 

pode importar em indesejada ênfase em um dos componentes do grupo, em detrimento do 

espírito de igualdade que deve predominar em tais formas de organização para o trabalho. A 

sociedade simples “comum”, por sua vez, admite o emprego de denominação. Questões tão 

mínimas como estas podem, sob a lógica do Direito burguês, ganhar proporções insuspeitas, 

inviabilizando, por exemplo, o registro da pessoa jurídica. Pensar sobre elas acaba sendo 

necessário do ponto de vista estratégico, evitando-se obstáculos que assumem dimensões ainda 

maiores para as classes populares, invisíveis, de regra, à lógica, às pessoas e as instituições que 

conduzem a produção do fenômeno jurídico. 

Por fim, um aspecto desvantajoso da sociedade simples (comum ou em nome coletivo) 

com o qual se devia lidar era o fato de se tratar de um tipo societário em que os/as sócios/as são 

indicados nominalmente no contrato social. Em uma cooperativa ou em uma associação, 

diferentemente, o ato constitutivo faz apenas menção a determinados requisitos gerais a serem 

atendidos por aqueles/as que desejem integrar a pessoa jurídica (“moradores da área de 

abrangência da associação”, por exemplo). A adesão ou saída de associados ou sócios da 
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cooperativa acontece, então, por meio de atos realizados no âmbito privado da própria 

associação/cooperativa, sem que seja necessário alterar o estatuto/contrato social. Esta é uma 

característica muito significativa para a realidade dos grupos populares, onde os/as 

trabalhadores/as mostram-se mais vulneráveis aos revezes da difícil lida pela sobrevivência. No 

caso das mulheres isto é ainda mais verdadeiro: a disponibilidade para o trabalho “remunerado” 

coloca-se sempre em disputa com trabalho de cuidados que lhes cabem quase exclusivamente 

sob o signo do patriarcado – ora os cuidados com os/as filhos/as, ora o cuidado com os parentes 

idosos ou adoentados, ou a prerrogativa do companheiro para a definição do domicílio, que 

muda a depender da disponibilidade de trabalho. 

A sociedade simples exigiria, assim, sempre que uma integrante tivesse que se desligar 

do grupo, ou uma nova trabalhadora desejasse a ele se juntar, a elaboração de uma “alteração 

do contrato social” e sua respectiva inscrição no registro público competente. Além da despesa 

que esta providência implica, a própria redação do documento acaba por colocar o grupo na 

dependência de alguém que detenha os conhecimentos técnicos necessários (geralmente 

contadores, advogados ou, neste caso, a própria Incubadora). 

E a cooperativa? Não seria ela a forma jurídica mais tradicionalmente relacionada à 

economia popular e solidária? Ao contrário, no entanto, os dados produzidos pela SENAES, 

como se viu, dão conta de um pequeno percentual de iniciativas com esse formato (8,8% 

segundo os dados do Relatório Nacional 2010-2012 (SENAES-MTE, 2013). Os números 

parecem demonstrar que, muito embora as cooperativas sejam sempre alçadas ao lugar de mito 

fundador do que se tem denominado economia solidária no Brasil301 – o que fica explícito na 

própria escolha do grupo pelo nome “Copermasol”, sigla para “Cooperativa de Mãos 

Solidárias” – , a distância entre a promessa contida nos discursos das políticas públicas e 

teóricos e na lógica da lei, resta de regra muito distante da realidade dos/as trabalhadores/as.  

Em texto resultante de sua fala no Simpósio sobre a Participação Social em América 

Latina, realizado no México pela OIT em 1969, Orlando Fals Borda já tratava a política 

cooperativa na América como “um caso transcendental de colonialismo” (1971), cujo 

renascimento cíclico302 podia ser explicado sociologicamente pela crença no mito de que ele 

                                                           

301 É através nos “clássicos do Socialismo Utópico” (2002, p. 38) – como Owen, e sua aldeia cooperativista, e 

Fourier, com seu Falastério, mas, sobretudo, no exemplo quase mítico do cooperativismo de consumo dos 

Pioneiros Eqüitativos de Rochcale “considerada a mãe de todas as cooperativas” (2002, p. 39) – que Paul Singer 

traça “as “origens históricas da economia solidária” (p. 2002, 24), no seu clássico “ Introdução à Economia 

Solidária”, a primeira obra publicada no Brasil sobre o tema, de grande influência sobre o todo o campo de estudo 

e, em especial, sobre as entidades de fomento e movimentos.    

302 Destacando como exemplo, para explicar este caráter, a ênfase nas políticas cooperativistas “como regra geral, 

em épocas de crise econômica (entre 1927 e 1936), na época problemática da pós-guerra e seus justes econômicos 
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consiste em uma espécie de “‘modernização’ da tradicional ‘cooperação’, isto é, das tradições 

de ajuda mútua, troca de braços, mutirão e beneficência social que têm caracterizado as nossas 

classes populares e que podem colocar-se, em um momento crítico dado, a serviço do bem estar 

coletivo”303 (1971, p. 102). Trata-se de uma modernização, entretanto, que “não se deixa levar 

às últimas consequências”, que é sempre “marginal, aceita e aceitável oficialmente”304 (1971, 

p. 103), já que transplantada de uma rede de sentidos estranha as classes populares latino-

americanas e, mesmo em suas origens305, sempre ameaçada do que Fals Borda denomina de 

decantação da utopia – em sua incapacidade de escapar aos compromissos decorrentes do 

ambiente capitalista e das contradições inerentes à contraposição entre cooperação e 

concorrência: 

As desculpas pelas falhas em nível local nunca faltam: devem-se, dizem, à 

‘imaturidade’ do povo. O fracasso foi por ‘falta de educação cooperativa’, 

dirão em clássico eufemismo os especialistas internacionais e supervisores 

nacionais, para encobrir a imprevisão e ingenuidade dos sócios, a corrupção 

dos gerentes, a ineficácia das juntas de vigilância, ou o fracasso dos sistemas 

contábeis, sendo que, em realidade, todos se haviam prestado a uma 

maquinaria de mudança social controlada em que o objeto final não era tanto 

o estímulo à autonomia comunal – tão enaltecido na literatura cooperativa – 

quanto a manutenção da subordinação das gentes em um novo contexto 

moderno306 (1971, p. 104). 

                                                           
(década de 1940), ou quando se agita o espectro da violência rural (como na Colômbia entre 1948 e 1957), ou para 

fazer frente à ameaça do comunismo e ao impacto da Revolução Cubana (década de 1960)” (1971, p. 102-3, 

tradução nossa) (“por regla general, em épocas de crisis económica (entre 1927 y 1936), em la época problemática 

de la pós-guerra y sus ajustes económicos (década de 1940), o cuando se agita el espectro de la violencia rural 

(como en Colombia entre 1948 y 1957), o para haver frente a la amenaza del comunismo y al impacto de la 

Revolución Cubana (década de 1960)”. 

303 “’modernización’ de la tradicional ‘cooperación’, esto es, de las tradiciones de ayuda mutua, cambio de 

brazos, mutirão o beneficencia social que han distinguido a nuestras clases populares y que pudem colocarse, en 

un momento crítico dado, al servicio del bienestar colectivo”. 

304 “Pero esta modernización, naturalmente, no se deja llevar hasta sus últimas consecuencias […] “marginal, 

aceptada y aceptable oficialmente”. 

305 É sintomático que os teóricos da economia solidária, e do cooperativismo em geral, de regra omitam, na 

retomada histórica da experiência da cooperativa de Rochdale, o seu melancólico final, que fizeram Georges 

Holyoake, enquanto participante direto da experiência de Rochdale, concluir, em seu “Os 28 Tecelões de 

Rochdale: história dos probos pioneiros de Rochdale”, escrito originalmente em 1878, que “a Sociedade 

cooperativa manufactureira de Rochdale conservou o título de ‘cooperativa’, mesmo depois de abandonar o 

princípio que justificava tal título” (1933, p 89).  Nos anos finais da experiência, arrefecido o ideal de construção 

de uma comunidade autônoma, a cooperativa estabeleceu uma empresa própria com empregados e, sob a pressão 

da incomodada indústria têxtil ao seu entorno, caiu por terra a regra da participação igualitária dos trabalhadores 

nos lucros, no que Holyoake chamou de “interrupção na estrada do progresso (1933, p. 84). Também Fals Borda 

comenta a progressiva deformação dos ideais dos pioneiros de Rochdale, “dando passo aos do cooperativismo 

moderno ajustado aos capitalismo liberal” (1971, p. 109, tradução nossa) (“dando passo a los del cooperativismo 

moderno ajustado al capitalismo liberal”).  

306 “Las excusas por las fallas en nivel local nunca faltan: se deben, dicen, a la ‘inmadurez’ del pueblo mismo. El 

fracaso fue por ‘falta de educación cooperativa’, dirán en clásico eufemismo los expertos internacionales y 

supervisores nacionales, para encubrir la imprevisión e ingenuidad de los socios, la corrupción de los gerentes, 

la ineficacia de las juntas de vigilancia o el fracaso de los sistemas contables, siendo que, en la realidad, todos se 

habían prestado, sin saberlo, a una sutil maquinaria de cambio social controlado en que el objeto final no era 
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Parece-me que a armadura jurídica das cooperativas é parte importante na garantia de 

que o modelo se mantenha inofensivo, sob a tutela paternalista e autoritária dos que podem 

mediar o ingresso no seu emaranhado de normas e rituais. A linguagem do direito, suas diversas 

exigências formais, um exagerado número de órgãos, cargos e obrigações protocolares307 

compactua com o discurso de “modernidade” que se acopla ao cooperativismo ao mesmo tempo 

que, concretamente, afasta este formato jurídico das classes populares. Faz-se, assim, “positivo 

para a perpetuação das pautas vigentes de dominação e exploração, já que não chega realmente 

a desafiá-las, mas se amolda a elas, as mimetiza, as oferece como simples mecanismo de ajuste 

em momentos de necessária transição”308 (FALS BORDA, 1971, p. 120, tradução nossa).  

A Lei Geral do Cooperativismo brasileiro (Lei n. 5.764/1971), gestada nos anos mais 

duros da ditadura militar, e o domínio das estruturas políticas do cooperativismo pelo patronato 

rural – do que a Organização das Cooperativas Brasileiras-OCB sempre foi exemplar 

representante (MENDONÇA, 2005) – apontam no mesmo sentido.  

Mesmo a Lei Federal n. 12.690, de 19 de julho de 2012, que trouxe uma nova disciplina 

para as cooperativas de trabalho, representou poucos avanços (entre os quais se destaca a 

redução do número mínimo para a constituição de uma cooperativa para sete sócios, no lugar 

dos 20 previstos na Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971). Reconhece-se nela muito mais 

o esforço do legislador de deslegitimar e punir as “falsas” cooperativas (as chamadas 

coopergatos), simulações destinadas ao descumprimento de direitos trabalhistas, que, de fato, 

a estruturação de uma forma jurídica que pudesse atender às peculiaridades de grupos 

produtivos populares e autogestionários. 

Além da grande complexidade estrutural e onerosidade contábil-fiscal, as cooperativas 

não podem adotar o regime do Simples Nacional, sistema simplificado e menos oneroso de 

tributação de que dispõem as microempresas e empresas de pequeno porte, ou as demais 

vantagens que lhes são previstas pela Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 

                                                           
tanto el estímulo a la autonomía comunal – tan enaltecido en la literatura cooperativa – cuanto el mantenimiento 

de la subordinación de las gentes en un nuevo contexto moderno”. 

307 A Lei brasileira do Cooperativismo (Lei 5.764/1971) exige, por exemplo, a escrita de, pelo menos 6 livros 

diferentes (de Matrícula, de Atas das Assembleias Gerais, de Atas dos Órgãos de Administração, de Atas do 

Conselho Fiscal, de presença dos Associados nas Assembleias Gerais e de “outros, fiscais e contábeis 

obrigatórios”, conforme art. 22 da Lei). As Cooperativas devem constituir ao menos dois fundos, ter no mínimo 

20 integrantes a compor ao menos três órgãos internos (assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, diretoria 

ou conselho de administração e conselho fiscal). As obrigações contábeis-fiscais das cooperativas são igualmente 

complexas.  

308 “[…] positivo para la perpetuación de las pautas vigentes de dominación y explotación, puesto que no llega a 

desafiarlas realmente sino que se amolda a ellas, las mimetiza, las ofrece como simple mecanismo de ajuste en 

momentos de necesaria transición”. 
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2006309. Nos casos dos ramos de atividade mais atingidos pelos tributos incluídos no Simples 

Nacional (a exemplo dos grupos que lidam com a comercialização de mercadorias – justamente 

o caso da Copermasol), esta proibição praticamente veda a adoção da forma cooperativa, sob 

pena de não ser possível sobreviver à concorrência com as pessoas jurídicas do tipo empresarial 

que se beneficiam do Simples, e da expressiva redução do ônus tributário. 

A construção de um cooperativismo popular – a depender da reapropriação da ideia de 

cooperação sob as práticas e sentidos de um outro popular (nordestino, brasileiro, latino-

americano) – dificilmente partiria, a meu ver, de regras jurídicas produzidas nos moldes do 

Estado burguês. Ele já acontece, todavia, a partir de outras lutas, em outros espaços – e pode 

eventualmente chegar às leis do Estado, mesmo que em pequenos avanços, de forma 

aparentemente desconexa, como tentarei demonstrar nos próximos capítulos. 

Na figura abaixo sistematizo, finalmente, o conjunto de tipos legais que se teve que 

examinar no percurso que descrevi acima. 

  

                                                           

309 “Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, 

a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a 

que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  

[...] 

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o 

regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

[...] 

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo.” 
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Figura 10 – Tipos de pessoa jurídica segundo o Código Civil Brasileiro 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

No final de nossa trajetória, então, chegávamos à seguinte síntese: as características da 

Copermasol mostravam-se incompatíveis com o leque aparentemente amplo de opções 

disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro para a sua personificação. Para a “Cooperativa 

Mãos Solidárias”, como se viu a onerosidade e complexidade de uma cooperativa e a presença 

de apenas quatro trabalhadoras dispostas a encarar a formalização afastavam de plano a opção 

que poderia parecer mais óbvia. Considerando o objeto da atividade do grupo (produção e 

comercialização de alimentos), a impossibilidade de adoção do sistema de tributação SIMPLES 

era outro fator proibitivo. Formalizar o grupo como associação também não se mostrava viável, 

já que atribuir ao grupo uma finalidade não econômica seria especialmente difícil, considerando 

as características da atividade que realizariam, o pequeno número de pessoas envolvidas, a 

inexistência de um elemento estranho à atividade produtiva que justificasse a existência do 

grupo. Até mesmo as sociedades simples em nome coletivo e “comum” se mostravam um 

caminho arriscado: tipos pouquíssimo usados, pouco conhecidos. Não encontramos registro 

algum de sua adoção por outros grupos, quase nada produzido pelos “doutrinadores” do 
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Direito310. A chance, assim, de incompreensão pela burocracia estatal era grande (e que se 

confirma, como se verá, mais tarde). 

Mesmo abstraindo-se do caso específico da Copermasol e levando em conta as 

características mais gerais dos grupos que transitam em torno da ideia de Economia Popular e 

Solidária, as opções restantes – além, é claro, da permanência na informalidade – são, afinal, 

muito reduzidas: 

 
 

Figura 11 – Formatos jurídicos mais adequados para os grupos de Economia Popular e Solidária no 

Direito Brasileiro 
 

Fonte: (PITA, 2018) 

 

No quadro 3 seguem sistematizadas, por fim, as vantagens e desvantagens de cada um 

desses tipos preferenciais. 

  

                                                           

310 Identifiquei apenas a dissertação de Cláudia Solange Hegeto Prochet (2008), em que se mencionam as 

sociedades simples entre as “possibilidades jurídicas para a formalização” no âmbito da economia solidária, mas 

sem maiores aprofundamentos. A pesquisadora concluir que “para os grupos pequenos não se deve ignorar o 

formato de sociedade simples para os prestadores de serviços, uma vez que os próprios trabalhadores executam os 

serviços” (2008, p. 119). Esta investigação foi produzida, contudo, em um programa de pós-graduação em Serviço 

e Política Social. 
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Quadro 4– Vantagens e desvantagens dos tipos jurídicos mais adequados para as iniciativas de economia 

popular e solidária no Brasil 

Formato 

jurídico 
Vantagens Desvantagens 

Cooperativa 

- tipo que mais adequadamente guarda 

correspondência com a natureza do vínculo e 

objetivos dos grupos, ocupando mesmo um 

lugar central nas referências teóricas e 

políticas que marcam sua história (com 

explícita referência na legislação à autogestão, 

à igualdade na divisão das sobras e 

horizontalidade dos processos decisórios); 

- único tipo em que a legislação reconhece de 

forma explícita a combinação entre caráter 

não-empresarial (simples) e fins econômicos.  

- grande complexidade estrutural (de gestão e, 

em especial, de adoção de registros escritos e 

diversos “livros” obrigatórios) e onerosidade 

contábil-fiscal; 

- exigência do número mínimo de 20 sócios 

(Lei 5.764/1971) ou (Lei n. 12.690/2012) 7 

sócios no caso das cooperativas de trabalho; 

- impossibilidade de adoção do regime 

denominado Simples Nacional, sistema 

simplificado e menos oneroso de tributação de 

que dispõem as microempresas e empresas de 

pequeno porte, ou das demais vantagens que 

lhes são previstas pela Lei Complementar 

Federal n. 123/2006. 

Associação 

- simplicidade do processo de criação, registro 

e organização interna e contábil; 

- menor onerosidade, especialmente em vista 

da imunidade tributária, quando compatível 

com os requisitos do art. 14 do Código 

Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966)311; 

- o fato de ser um formato muito utilizado 

legitima-o perante o mercado e o Estado, 

facilitando os negócios jurídicos em geral e os 

trâmites burocráticos; 

- a pouca visibilidade das associações pela 

Administração Tributária de Municípios, 

Estados e União – especialmente se a 

atividade econômica, em razão do pequeno 

valor envolvido, não representa ameaça ao 

capital. 

- a forma jurídica pressupõe a ausência de fim 

econômico, isto é, a impossibilidade de 

repartição entre os associados dos proveitos 

econômicos das atividades desenvolvidas pela 

associação; 

- os fins econômicos das atividades da maior 

parte dos grupos representarão limitações 

fiscais, obrigações tributárias obstáculo para a 

contratação com o Estado e situações de 

irregularidade contábil-fiscal (com a 

formação, por vezes, de passivos tributários 

muitas vezes impagáveis, em razão das 

penalidades aplicadas). 

Sociedade 

simples 

“comum” 

- simplicidade do processo de criação e 

registro; 

- relativa correspondência com a natureza do 

vínculo e objetivos dos grupos, considerando 

a grande liberdade proporcionada pela lei (que 

deixa em aberto a maior parte dos aspectos da 

organização interna da pessoa jurídica) para a 

adequação do contrato social; 

- permite a adoção de denominação social no 

lugar de firma (composta pela sobrenome 

dos/as sócios/as). 

 

- pouca disseminação do uso deste formato, 

que pode representar obstáculos na 

certificação e ao gozo de vantagens 

decorrentes de políticas públicas específicas 

(linhas de crédito, oportunidade de 

contratação com o Estado, programas de apoio 

e fomento etc., por vezes dirigidos 

exclusivamente a cooperativas e/ou 

associações de Economia Popular e Solidária); 

- responsabilidade subsidiária dos sócios pelas 

obrigações da sociedade; 

- necessidade de alteração contratual para 

entrada ou saída de sócios; 

Sociedade 

simples em 

- simplicidade do processo de criação e 

registro; 

- pouca disseminação do uso deste formato, 

que pode representar obstáculos na 

certificação e ao gozo de vantagens 

                                                           

311 Isto é, “I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - 

aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem 

escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”. 
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nome 

coletivo 
- relativa correspondência com a natureza do 

vínculo e objetivos dos grupos, considerando 

a grande liberdade proporcionada pela lei (que 

deixa em aberto a maior parte dos aspectos da 

organização interna da pessoa jurídica) para a 

adequação do contrato social; 

- a ênfase da sociedade em nome coletivo no 

aspecto coletivo da atividade (e mesmo sua 

origem histórica, vinculada a formas 

originárias da organização do trabalho 

familiar). 

decorrentes de políticas públicas específicas 

(linhas de crédito, oportunidade de 

contratação com o Estado, programas de apoio 

e fomento etc., por vezes dirigidos 

exclusivamente a cooperativas e/ou 

associações de Economia Popular e Solidária); 

- responsabilidade solidária dos sócios pelas 

obrigações da sociedade; 

- necessidade de alteração contratual para 

entrada ou saída de sócios. 

Fonte: Adaptado e complementado de (PITA, 2018) 

 

Primeiro com a Copermasol, depois com os diversos grupos com os quais temos 

compartilhado nossas experiências de pesquisa e extensão, aprendemos, no entanto, que as 

escolhas feitas em cada caso – e esta é uma tarefa em que o papel das entidades de apoio, como 

as Incubadoras, se revela de fato muito importante – segue um raciocínio estratégico que deve 

levar em consideração as peculiaridades de cada grupo, de cada circunstância concreta, e não o 

que “diz o Direito”, ou mesmo – o que é muito comum - a narrativa mítica que faz de “Owen e 

os rochedalianos [...] os anjos tutelares do cooperativismo”312 (FALS BORDA, 1971, p. 106, 

tradução nossa), também na versão contada pela Economia Solidária no Brasil313.  

Tanto quanto não há necessariamente um tipo jurídico preferencial, a formalização 

jurídica também deve ser encarada, no meu entender, apenas como uma opção entre outras. O 

artesanato jurídico, costurado na materialidade das práticas reais, tanto do Estado (das pessoas 

reais que o integram e dos mecanismos de concretização da burocracia administrativa de cada 

lugar), quanto dos/as trabalhadores/as, na perspectiva de construção da autonomia política e 

produtiva de cada grupo, vai gerar resultados peculiares a cada realidade. A ausência de 

formalização, aliás, entendida no mais das vezes como falta, como impossibilidade, como 

desvantagem, pode também ser lida como recusa à formalização, ato de resistência, de 

estratégica insubordinação à lógica do capital. Esta perspectiva pode ser, inclusive, “o grão de 

sal” necessário à interpretação dos dados sobre a formalização jurídica no trabalho associado 

popular no Brasil. 

A formalização jurídica revela-se, ainda, uma péssima ideia, se é imposta de cima para 

baixo, o que não é raro acontecer. No afã de atender as expectativas dos/as trabalhadores/as por 

                                                           

312 “Owen y los rochdalianos [...] ángeles tutelares del cooperativismo [...]”.  

313 No mesmo sentido seguem Bárbara Heliodora França, Érica Barbosa, Rafaelle Castro e Rodrigo Santos, 

pontuado que “embora permaneça a referência ao cooperativismo como um dos resultados do processo histórico 

de luta dos trabalhadores contra a exploração do capitalismo industrial, a forma jurídica que um empreendimento 

econômico solidário pode tomar atualmente não importa” (2008, p. 25). 
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um aumento em suas rendas, ou das instâncias de fomento, muitas entidades de apoio (como as 

Incubadoras) apressam-se em providenciar a elaboração de um estatuto e seu registro. O ônus 

tributário e burocrático da formalização é, no mais das vezes, como vimos, grande demais e 

incompatível com o modo de ser dos grupos populares de trabalho associado. É o que Bárbara 

Heliodora França, Érica Barbosa, Rafaelle Castro e Rodrigo Santos, a partir dos trabalhos 

desenvolvidos pela Incubadora de Empreendimentos em Economia Solidária da Universidade 

Federal Fluminense, já alertavam no seu sugestivo “Guia da Economia Solidária ou porque não 

organizar cooperativas para populações carentes” (2008). Percebendo que “são as relações de 

produção existentes que definem o empreendimento e não sua forma jurídica”, concluíam, 

como nós, que a “legalização dos empreendimentos de economia solidária deveria ser 

consequência de bons resultados e não um ponto de partida” (2008, p. 23). 

São marcas do trabalho associado popular a propriedade coletiva, a mudança, a 

oralidade, a coloquialidade, a adaptabilidade aos desafios rotineiros, a rotatividade dos 

membros (que entram e saem ao sabor dos ciclos e ritmos da natureza, dos filhos gerados, do 

doente a exigir cuidados, da oportunidade de um trabalho temporário, de escolhas que precisam 

ser feitas), muito ao contrário das exigências burocráticas para a constituição, modificação e 

extinção de uma pessoa jurídica (PITA, 2016, p. 161). A vida, enfim, aponta para o lado oposto 

ao do Direito do Estado: rígido (forma), hierarquizado (poder), escrito, lugar de “certeza” da 

“segurança jurídica”, espaço sempre de alguns poucos (o masculino é proposital), nunca de 

todos/as.  

 

Quadro 5– Contraposição entre a lógica da pessoa jurídica e a do coletivo de trabalho associado popular 

pessoa jurídica coletivo de trabalho associado popular 

Categorias jurídicas do contrato e do 

direito subjetivo individual 

A vida desvela a desigualdade que se 

esconde por detrás da suposta igualdade 

perante a lei 

Separação patrimonial 
Entrelaçamento entre vida privada e 

relações laborais 

Propriedade privada e 

Responsabilidade patrimonial 

Ênfase sai da propriedade privada e vai 

para a força do trabalho 

Estruturas hierarquizadas de poder Horizontalidade das relações de poder 

Rigidez e permanência 

Necessidade de adaptação às exigências da 

vida privada. Mudança. 

Temporalidade não linear 

Forma escrita Oralidade 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

O Direito do Estado e as “roupas” que impõe acaba desempenhando, neste sentido, o 

papel de importante obstáculo ao potencial disruptivo das experiências autogestionárias: 
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A disputa mais visível se produz, em termos políticos, quando se confrontam 

riquíssimas formas deliberativas de produção de decisão política baseadas na 

circulação da palavra e na produção tendencial de acordo com conjuntos de 

procedimentos estatais que sistematicamente inibem a deliberação coletiva – 

concentrando o monopólio da voz em expertos – e assentam em figuras 

‘autorizadas’ a prerrogativa de decisão sobre assuntos de interesse coletivo314 

(GUTIÉRREZ, 2017, p. 85). 

No encontro entre o trabalho associado popular e o Direito burguês, nessa perspectiva, 

é inevitável encarar o fato de que a dimensão da falta tende a prevalecer – especialmente porque 

os grupos apostam no trabalho coletivo, antes de mais nada, em busca das demandas urgentes 

da sobrevivência. No caso da Copermasol, a desmobilização do grupo ao fim do processo de 

incubação e a inconclusão do processo de formalização (como veremos a seguir)são exemplos 

do que se repete em muitos casos estudados no campo do que se consagrou no Brasil como 

Economia Solidária. 

 

3.2.3  “Não acabou?”: depois da personificação, a saga continua 

 

Tudo ponderado, chegamos à conclusão que a  sociedade simples “comum” seria a 

melhor escolha (possível) para a Copermasol. Apostava-se, ao mesmo tempo, em um esforço 

de mobilização política, de construção política de um discurso que legitimasse o formato 

exótico e desconhecido – seja por meio da produção acadêmica (do que esta tese, afinal, pode 

ser considerada parte), seja pela participação direta em fóruns políticos mais amplos, como o 

Conselho de Economia Solidária do Estado da Bahia – em suas relações com o mercado e com 

o Estado (com a previsão de tais arranjos, por exemplo, em editais de fomento à Economia 

Solidária, em licitações públicas etc.). 

Finalmente elaborado e assinado o “ato constitutivo” da sociedade (seu contrato social, 

que figura no Anexo C) pelas integrantes do grupo, o próximo passo seria então, “a sua inscrição 

no respectivo registro” (art. 45 do CCB). Afigurava-se diante de nós mais um imbróglio, 

revelador do quanto aquelas pessoas se aventuravam em terras estrangeiras. 

Já de início, uma pergunta “técnica”: a inscrição deveria acontecer junto ao Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas ou perante a Junta Comercial? Esta também se revelou uma questão 

difícil, a despeito do que imaginávamos inicialmente. Isto porque, em tese, a solução parecia 

                                                           

314 “La disputa más visible se produce, en términos políticos, cuando se confrontan riquísimas formas 

deliberativas de producción de la decisión política basadas en la circulación de la palabra y en la producción 

tendencial de acuerdo con conjuntos de procedimientos estatales que sistemáticamente inhiben la deliberación 

colectiva —concentrando el monopolio de la voz en expertos— y asientan en figuras «autorizadas» la prerrogativa 

de decisión sobre asuntos de interés colectivo.” 
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determinada pelo contraste empresarial versus simples. A Lei 8.934, de 18.11.1994, que “dispõe 

sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins”, atribuindo tal função das 

Juntas Comerciais, refere-se a “firmas mercantis individuais e sociedades mercantis” – o que 

corresponderia, portanto, às sociedades empresarias, na forma do que hoje dispõe o CCB, 

promulgado em 2002 (posteriormente, portanto, à mencionada Lei). 

Já os Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o art. 114 da Lei Federal de 

Registros Públicos (Lei n. 6.015, de 31.12.1973), incumbiria, a inscrição dos: 

I - os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das 

sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como o 

das fundações e das associações de utilidade pública; 

II - as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis 

comerciais, salvo as anônimas; 

III - os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos; 

A expressão “sociedades civis” seria utilizada, considerando o que determina o CCB, 

em contraste com as “sociedades empresárias”. Poderia, assim, ser entendida como 

correspondente à locução “sociedades simples”, que só aparece na Lei brasileira em 2002.  

Como se viu, as cooperativas hoje são reconhecidas de forma explícita pelo CCB como 

sociedades do tipo simples. Tudo levaria a crer, assim, que passariam a ser inscritas, a partir de 

2002, junto aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, alterando-se a regra de 

registrá-las perante as Juntas Comerciais, na forma do que determina o art. 18 da Lei de 

Cooperativas (Lei 5.764/1971). As dúvidas e o dissenso em torno do procedimento de registro 

das Cooperativas, no entanto, acabou sendo levado ao Poder Judiciário, onde prevaleceu o 

entendimento de que o registro permaneceria sendo feito perante as Juntas Comerciais, em 

razão da prevalência da Lei 5.764/1971 sobre o CCB neste aspecto, já que seu art. 1.093 diz 

que "a sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, ressalvada a 

legislação especial", mantendo em vigor a Lei de 1971 no que não conflitasse com os 

dispositivos do Código Civil (que não dispôs sobre o processo de registro das cooperativas de 

forma específica). Foi o que decidiu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em acórdão315 

que foi resumido da seguinte forma: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA 

(SOCIEDADE SIMPLES, CONFORME O NOVO CÓDIGO CIVIL): 

REGISTRO DE SEUS ATOS NA JUNTA COMERCIAL, PARA FINS DE 

OBTENÇÃO DE CNPJ/RECEITA FEDERAL. PREVALÊNCIA DO 

ARTIGO 18 DA LEI Nº 5.764/71 (NORMA ESPECIAL). INDICAÇÃO 

                                                           

315 Acórdão é o nome que se dá, no jargão jurídico, à decisão judicial proferida por um órgão judicial coletivo 

(como os Tribunais, onde os julgamentos acontecem com a participação de vários/as julgadores/as que compõem 

as turmas, seções, câmaras etc.). O acórdão equivale à sentença, esta sempre proferida por um órgão judicial 

individual (o/a juiz/a). 
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NESSE SENTIDO DO ARTIGO 1.093 DO CÓDIGO CIVIL. REMESSA 

OFICIAL E APELO DA UNIÃO PROVIDOS. 

1. Embora a natureza de sociedade simples emprestada pelo Novo Código 

Civil à sociedade cooperativa, o registro dela deve ser feito na Junta Comercial 

em razão da especialidade do art. 18 da Lei nº 5.764/71, aplicável mesmo após 

o advento do Novo Código Civil, já que este estabelece no art. 1.093 que "a 

sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente Capítulo, 

ressalvada a legislação especial", que deve prevalecer onde contiver 

estipulações peculiares a entidade cooperativa. 

2. Ausência de direito líquido e certo da impetrante a inscrição no CNPJ sem 

antes proceder ao seu registro na Junta Comercial 

3. Remessa oficial e apelo da União Federal providos, para denegar a 

segurança (BRASIL, 2015). 

Nesta ação judicial, a Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais de 

Assentamentos da Reforma Agrária-COOPERAR, havia realizado seu registro perante Cartório 

de Registro de Pessoas Jurídicas do Estado de São Paulo, mas, posteriormente, ao tentar criar 

sua inscrição no CNPJ, teve sua pretensão negada pela Receita Federal, que exigiu a inscrição 

perante a Junta Comercial. Embora a ação tenha iniciado em 2005, o acórdão do Tribunal 

Regional Federal – que considerou acertada a negativa da Receita Federal – é de 2015, o que 

demonstra a relevância da discussão e como ela se protraiu no tempo316. 

O argumento aparentemente técnico-jurídico, no entanto, parece ser apenas a camada 

superficial de um conjunto de elementos que compõem a história do cooperativismo brasileiro, 

marcado pelo viés empresarial predominante na concepção e práticas da Organização das 

Cooperativas do Brasil – OCB, em especial seus vínculos com o agronegócio. Trata-se de um 

campo em disputa, onde o que aparece como um pequeno detalhe pode significar avanços do 

cooperativismo empresarial, representado pela OCB, de um lado, ou das cooperativas ligadas 

aos movimentos sociais do campo e ao próprio movimento da economia solidária (lado em que 

está a autora da ação judicial mencionada acima, como denuncia a inclusão da expressão 

“reforma agrária” em seu nome). Maiores ou menores exigências e custos para o registro das 

cooperativas (e dos demais tipos jurídicos em geral) assumem um significado específico nesta 

disputa, já que a maior complexidade é um obstáculo às vezes intransponível para o 

cooperativismo popular317.  

                                                           

316 Remeto a Sônia Maria Portella Kruppa, Alícia Ferreira Gonçalves, José Brendan Macdonald et al. (2012, p. 74-

78) para o tema das disputas interpretativas da lei brasileira no que diz respeito ao registro das sociedades simples, 

em especial das cooperativas.  

317 A questão da forma de registro das Cooperativas é um dos pontos que justificam disputas acirradas em torno 

do Projeto de Lei Geral da Economia Solidária (PL n. 6.606/2019), ora em tramitação no Congresso Nacional. 

Retornarei ao tema no capítulo 5. 
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As discussões em torno do registro das cooperativas acabavam por contaminar o registro 

do contrato social da agora chamada Companheiras de Mãos Solidárias Copermasol Sociedade 

Simples, à falta de outra referência – já que o tipo jurídico escolhido não é praticamente usado. 

Dois contadores consultados por mim tiveram opiniões divergentes: para um, deveríamos levar 

a registro o contrato na Junta Comercial, para outro, no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 

Pesaram, afinal, dois argumentos para a escolha pela última opção. Em primeiro lugar, 

tratava-se de uma sociedade simples, e o art. 998 do CCB tratava da questão de forma bem 

clara, dizendo que “nos trinta dias subseqüentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer 

a inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede”. Em 

segundo lugar, tínhamos a nosso favor o argumento de que a discussão em torno das 

cooperativas foi resolvida (em prol do registro nas Juntas Comerciais) por entender-se vigente 

a respectiva regra da Lei de Cooperativas, que certamente não abrangia os demais formatos 

possíveis das sociedades simples (como o escolhido para a formalização da Copermasol). 

Finalmente, apresentado – e aceito – o requerimento de inscrição da sociedade ao 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Feira de Santana, ainda uma outra questão 

exigiu a intervenção da Incubadora em auxílio às trabalhadoras. A tabela dos valores de 

emolumentos e taxas, devidos para inscrição de pessoas jurídicas para o Estado da Bahia, 

precificava o serviço de forma diferente para pessoas jurídicas “com fins lucrativos” (R$ 

451,60) e “sem fins lucrativos” (R$ 271,06)318. O cartório exigiu da Copermasol o pagamento 

dos emolumentos para inscrição considerando a Copermasol como “pessoa jurídica com fins 

lucrativos”, o que exigiu um requerimento específico, em que se esclarecia sobre aquele 

formato jurídico e suas peculiaridades, elaborado por mim e por Emile Lima de Oliveira, 

bolsista de iniciação científica da Incubadora sob minha orientação319. Embora finalmente o 

problema tenha sido contornado e o grupo “classificado” pelo Cartório como “pessoa jurídica 

sem fins lucrativos”, pagando o valor correspondente, isto significou muitas idas e vindas, perda 

de tempo, gastos com transporte. 

                                                           

318 Decreto Judiciário n. 801, de 19.12.2014. Observo que a tabela vigente no ano de 2020 não faz mais esta 

distinção (Decreto Judiciário 826, de 20.12.2020. 

319 O requerimento pode ser lido no Anexo D. Emile desenvolvia o plano de trabalho “A formalização jurídica 

como instrumento de consolidação e difusão das iniciativas de Economia Popular e Solidária” e acompanhou as 

trabalhadoras por todo o processo. Publicamos juntas também o texto A busca da formalização jurídica como 

mecanismo de consolidação das iniciativas de economia popular e solidárias, em que relatamos e refletimos sobre 

o processo vivenciado junto à Copermasol (2017).  
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Os revezes que vivenciamos no registro do contrato social da Copermasol são uma 

pequena amostra do papel central que este tipo de serviço ocupa na dinâmica do Direito. 

Geralmente esquecido na narrativa do senso comum sobre o campo jurídico – onde advogados 

e juízes são de regra os personagens centrais –  o sistema de registros públicos é, a meu entender, 

um espaço privilegiado do “trabalho sujo” do Direito, aquele de negar no concreto o que no 

plano discursivo das normas soa como “igualdade”.  

Os Registros Públicos no Brasil são disciplinados de forma geral pela Lei n. 6.015/1973 

(mais uma produção legislativa da ditadura militar). Nela estão as regras que ordenam o registro 

civil de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, títulos e documentos (os chamados 

“tabelionatos”, responsáveis por conferir autenticidade a documentos e assinaturas) e o registro 

de imóveis. Trata-se de serviço público cuja fiscalização incumbe aos Judiciários Estaduais320, 

pelo que cada um deles possui regras específicas a valer apenas em seus territórios. Por força 

de uma determinação contida na Constituição Federal de 1988 (“art. 236. Os serviços notariais 

e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”), mais tarde 

regulamentada pela Lei n. 8.935/1994, estes serviços, que eram de regra prestados diretamente 

pelos Judiciários Estaduais, foram sendo desde então privatizados.  

A mercantilização do serviço de registros públicos explica seus preços cada vez mais 

altos – primeiro obstáculo a barrar seu acesso pelas classes populares. Os obstáculos são muitos, 

no entanto, e participam da construção dos simbolismos que fazem do Direito um “mundo” 

todo próprio: a sisudez e distanciamento dos seus servidores, a pouca transparência dos atos 

que lhes incumbem, o caráter escrito de tudo que lhes cumpre receber e produzir. São muitas 

regras321 a disciplinar estes serviços, com tantos detalhes e exigências exageradas que acabam 

tendo por efeito subordinar seus usuários ao domínio quase tirânico de seus prestadores (no 

anedotário do mundo jurídico sempre há espaço para as figuras mal humoradas e, não raro, 

desonestas, dos “escrivães/ãs” e “tabeliães/ãs”). A despeito do grande volume de informações 

e da complexidade do tema dos registros públicos, ele é, aliás, abordado de forma muito rápida 

e superficial nos Cursos de Direito, o que faz com que mesmo os profissionais do Direito se 

submetam, pelo desconhecimento, às exigências muitas vezes descabidas dos Cartórios.  

                                                           

320 No Brasil o Poder Judiciário é organizado em vários subsistemas relativamente autônomos, as diferentes 

“Justiças”, que têm em comum o Supremo Tribunal Federal, seu órgão judicial de cúpula. Seu delineamento geral 

consta dos artigos 92 a 126 da Constituição Federal de 1988. Há diversas justiças federais (a Justiça Federal 

propriamente dita, a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar Federal e a Justiça Eleitoral) e uma Justiça Estadual para 

cada um dos 26 estados.  

321 O Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registros do Estado da Bahia (Provimento 

Conjunto CGJ/CCI n. 009/2013) tem nada menos que 1.420 artigos e 465 páginas.  
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Os serviços registrais são, sobretudo, fonte produtora mais autorizada do que se costuma 

denominar de “documento”, em muitos campos linha divisória do que é “civilizado” na 

sociedade burguesa. É neles que se produzem as “certidões de nascimento”, documento que 

“comprova” a existência do sujeito de direito individual322, lavram-se escrituras públicas e 

autentica-se a veracidade de assinaturas e documentos (assim, como é possível supor, produz-

se “veracidade” ao gosto e de acordo com o bolso do freguês323). É lá, também, que são 

registrados os estatutos de alguns tipos de pessoas jurídicas, como as associações e sociedades 

simples (à exceção, como se viu, das cooperativas). O que acontece nestes serviços tem reflexo 

nas mais diferentes, insuspeitas e importantes dimensões da vida324: sem a certidão de 

nascimento não se acessa os sistemas públicos de saúde e educação, não se pode propor uma 

demanda perante o Poder Judiciário. Uma escritura pública de compra e venda, registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis é o que, à vera, distingue o/a mero/a posseiro/a do/a 

proprietário/a. A inscrição do contrato social ou estatuto de uma pessoa jurídica perante o 

Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica corresponde, pela lei, ao seu próprio nascimento 

(não obstante todo o longo e difícil processo que a antecede).  

O registro civil da Companheiras de Mãos Solidárias Copermasol Sociedade Simples 

não foi ainda, infelizmente, o fim dessa história. Ainda tínhamos pela frente a sua inscrição no 

                                                           

322 O sub-registro de nascimentos é ainda uma realidade muito presente no Brasil, “associado à pobreza, exclusão 

social e às longas distâncias entre o lugar de ocorrência do evento vital e o Cartório mais próximo” (OLIVEIRA, 

2018, p. 14). Muito embora o problema tenha minorado nos últimos anos (especialmente com a gratuidade do 

serviço, determinada pela Lei n. 9.534/1997), ter uma “certidão de nascimento” ainda não é uma realidade para 

todos/as. O problema reflete, ainda, as profundas desigualdades regionais no Brasil: “As Unidades da Federação 

localizadas no Centro-Sul do País experimentaram ampla cobertura dos registros de nascimentos, com todas acima 

de 91%. Para óbitos, no mesmo ano, a cobertura para o Brasil foi de 94,3%. Quando desagregada por estados, 

embora em patamares melhores, a situação ainda se mostrava desfavorável em algumas Unidades da Federação 

do Norte e do Nordeste: Maranhão (49,6%), Amapá (73,7%), Pará (74,0%), Piauí (83,7%), Rio Grande do Norte 

(86,2%), Amazonas (86,2%) e Tocantins (88,0%)” (OLIVEIRA, 2018, p. 15). 

323 A Associação dos Trabalhadores Rurais sem Terra-AATR produziu, em 2017, a publicação “No Rastro da 

Grilagem – formas jurídicas da grilagem contemporânea: casos típicos de falsificação na Bahia”, que traz, a partir 

de casos concretos, um inventário de formas fraudulentas de produção documental da “veracidade”, onde a 

participação dos tabelionatos e dos Cartórios de Registro de Imóveis é de regra fundamental. “A grilagem é um 

fenômeno que sofreu transformações significativas em seu modus operandi ao longo do tempo, desde o método 

bastante rudimentar de falseamento de documentos para dar-lhes aparência de ancianidade, com a utilização de 

excrementos de grilos [origem do nome “grilagem”] ou suor de equinos, a procedimentos sofisticados (às vezes, 

nem tanto) de transcrição de imóveis rurais em registros imobiliários” (2017, p. 12). 

324 Isto se reflete, afinal, sobre a própria narrativa histórica: à falta de documentos, a historiografia das classes 

populares, muito mais difícil de ser resgatada, corre sempre o risco de restar apagada sob as marcas muito mais 

nítidas que são deixadas pelos que não têm dificuldade em produzir registros e escritos. Daí a importância, por 

exemplo, da tradição sobretudo influenciada pelos Historiadores Marxistas Britânicos, que, no esforço de subverter 

esta limitação, propõem-se a reconstruir a história “de baixo para cima” nos “anais simples dos pobres” 

(HOBSBAWM, 2013, p. 224), como as tradições registradas nos relatos orais, na arte popular (imagens, cantigas 

populares, poemas), nos batistérios, cartas, anotações privadas, panfletos etc.  
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Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Foi, afinal, a falta do CNPJ que concretamente havia 

motivado as trabalhadoras a enfrentar todo este longo processo. Começava mais uma via crucis. 

Já na primeira visita à Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana, uma das 

trabalhadoras, acompanhada por Emile (a estudante de Direito vivenciou pessoalmente todas 

as andanças do grupo), foi informada que o atendimento somente poderia ser marcado pela 

internet. Não seria possível qualquer providência do órgão, a despeito da presença física e do 

diálogo ali mantido, antes que a solicitação virtual fosse realizada. Não havia sequer um 

computador disponível no local para os usuários do serviço. O “banho de água fria” inicial foi 

seguido por diversos revezes. Não havia datas próximas disponíveis para o atendimento, cuja 

“senha” foi finalmente obtida, com a ajuda de Emile. A presença de Emile desde então era 

sempre solicitada pelas integrantes da Copermasol: “se não fosse Emile” seria muitas vezes 

ouvido a partir daí. Nas entrelinhas fica evidente que a simples presença física da estudante 

“bem vestida”, branca e loira, pesava tanto quanto sua fala articulada para que as trabalhadoras 

recebessem alguma atenção das repartições públicas (mesmo não chegando a ser suficiente, 

como relato a seguir). Nas experiências da Incubadora, aliás, estamos sempre a nos dar conta 

tanto do racismo incrustrado nas práticas sociais mais comezinhas quanto das estratégias que 

vão sendo forjadas para driblar obstáculos concretos que ele cria (sobre efeitos subjetivos, ainda 

mais profundos e cruéis, certamente não tenho autoridade para falar – para iniciar a 

compreendê-los, Frantz Fanon [2008]). A Incubadora e seus/uas integrantes acabam 

desempenhando um lugar nestas estratégias quando, como neste caso, nossa companhia muitas 

vezes é solicitada em providências a serem tomadas em repartições públicas325.  

No dia finalmente marcado, a representante do grupo compareceu à repartição, mas não 

foi atendida: “os servidores estão em um curso” foi a justificativa apresentada. Marcada outra 

data, e finalmente realizado o atendimento, as trabalhadoras foram informadas sobre a 

necessidade de novos documentos (que havia sido omitida no primeiro atendimento). Era 

necessário ainda o acompanhamento de um/a profissional de contabilidade, que deveria 

preencher e assinar formulários específicos (o Documento Básico de Entrada-DBE e a Ficha 

Cadastral de Pessoa Jurídica-FCPJ). 

                                                           

325 Em agosto de 2019 tenho registrada em meu caderno de campo a ida ao Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas de Feira de Santana em companhia de Mestre Caciano e Sr. Eduardo, lideranças da comunidade 

quilombola de Lagoa Grande. Eles vinham tentando lá obter uma determinada certidão da AQCOMAQ, sem 

sucesso: “já fizemos muita viagem prá lá e nada”. Apresentada como “professora” e “procuradora” por Caciano, 

fomos logo atendidos/as pela serventuária e, de fato, o problema se resolveu dias depois, com a obtenção do 

documento que se fazia necessário com urgência para a aprovação de um projeto perante a Companhia de 

Desenvolvimento Regional – CAR do Estado da Bahia. Na saída, Caciano pontuou: “tá vendo como tudo muda 

de figura?!” 
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As trabalhadoras tinham um vínculo de amizade com um contador, que conheciam a 

partir da Igreja que frequentavam. Contava-se com ele para realizar o serviço gratuitamente ou 

por um valor menor do que o usual. No entanto, a partir daí o processo não seguiu. Entre idas 

e vindas contaram-se oito visitas ao prédio da Receita Federal em Feira de Santana. Numa das 

idas à Receita Federal, finalmente, o envelope que continha o contrato social registrado foi 

esquecido no ônibus. Foi a gota d’água. Confirmou-se a desistência do grupo pela conclusão 

do processo de formalização. 

Os fatos relacionados à inscrição no grupo no CNPJ aconteceram entre o segundo 

semestre de 2015 e o início de 2016, sempre premidos pela perspectiva do fim do período que 

se tinha estabelecido de permanência do grupo na cantina da UEFS. A Copermasol necessitava 

do seu “CNPJ”, afinal, para que pudesse participar de processos licitatórios que se avizinhavam, 

tornando possível a continuidade da atividade que desenvolviam. Enquanto isso 

desentendimentos minavam o grupo já reduzido e fortaleciam as dúvidas quanto à decisão de 

assumirem o compromisso, os custos e os riscos envolvidos na continuidade da Copermasol 

fora da cantina da UEFS. A espera e as vicissitudes do procedimento tiveram um efeito 

contundente no grupo. A insegurança quanto às etapas a enfrentar, documentos a produzir, 

despesas a assumir contribuíram para esmaecer os vínculos pessoais entre as componentes, que 

se dividiram claramente de acordo com vínculos familiares também existentes. O “medo” 

parece ter prevalecido, enfim, já que ao final o grupo se dispersou, permanecendo apenas um 

núcleo familiar (mãe, filha e sobrinha).  

À falta do CNPJ do grupo, e do interesse das demais componentes, as últimas três 

trabalhadoras resolveram, nos primeiros meses de 2016, inscreverem-se no processo seletivo 

para a cessão de uso de uma cantina do campus local do Instituto Federal da Bahia326, 

utilizando-se do CNPJ de uma delas, obtido na condição de “empresária individual” (em razão 

de atividade que realizava antes de integrar a Copermasol). Pode parecer estranho à primeira 

vista, mas o “empresário individual”, a despeito de não ser uma pessoa jurídica, pode obter 

uma inscrição no “Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas”, de forma relativamente simples. 

                                                           

326 Concorrência Pública n. 01/2016 do Instituto Federal da Bahia, campus Feira de Santana.  
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Eis a figura do Microempreendedor Individual ou MEI327, cuja “pejotização”328 tem sido (em 

contraste com as dificuldades que acabo de narrar) cada vez mais facilitada nos últimos anos.  

A relação entre o discurso do empreendedorismo (em especial em sua versão “micro”) 

e a economia solidária, como já pontuei anteriormente, é ambígua e complexa. A tentativa de 

transformação da SENAES em um departamento da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, 

ainda no governo Dilma, que gerou uma forte reação dos movimentos da economia solidária – 

a ponto do PL 865/2011 não ter ido à frente (a que já fiz menção no capítulo 2) –  é uma de suas 

facetas. Por outro lado, no campo discursivo, a linha divisória entre estes mundos é bastante 

tênue. Em conversa informal registrada em meu caderno de campo em maio de 2018, com um 

consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE que atuava 

na assessoria de diferentes associações e cooperativas do interior da Bahia, ele me contava que 

o SEBRAE havia passado a exigir que os serviços por ele prestados fossem formalizados apenas 

com MEIs, evitando-se as associações e cooperativas. Perguntado sobre a razão da mudança, 

ele não teve uma resposta, não indicando problemas que a alteração viesse a solucionar. 

Interpreto-a como indício da acirrada disputa de narrativas no mundo do trabalho associado 

popular. Dela faz parte igualmente a contínua simplificação dos processos de registro de um 

MEI (que hoje pode se dar inteiramente na internet, por meio do Portal do Empreendedor 

[www.portaldoempreededor.gov.br] e de forma gratuita) em contraposição a ausência de 

avanços na simplificação dos registros dos coletivos do trabalho associado (do que tratarei mais 

detidamente no capítulo 5).  

É certo que a figura do MEI acaba sendo um caminho fácil e rápido para a obtenção do 

tão necessário CNPJ, e esta é uma saída que, diante das exigências pragmáticas da 

sobrevivência, muitos grupos de trabalho associado não têm como contornar. A despeito das 

implicações simbólicas deste recurso, entendo que muitas vezes pode ser encarado pelas 

                                                           

327 O MEI foi criado no governo Lula pela Lei Complementar nº 128/2018 (que alterou o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Lei Complementar n. 123/2006). Hoje podem assumir a forma de 

MEI pessoas que tenham faturamento de até R$ 81.000,00 exercendo qualquer uma da extensa lista de atividades 

econômicas relacionadas em legislação infralegal (hoje vigente a Resolução do Comitê Gestor do Simples 

Nacional n. 140/2018 e alterações posteriores). 

328 “Pejotização” é palavra muito comum no universo da precarização neoliberal das relações de trabalho. Deriva 

de “PJ” (pessoa jurídica), muito embora de regra não corresponda necessariamente à criação de uma pessoa jurídica 

– pois o MEI, a forma mais simples de “pejotização”, não é uma pessoa jurídica – mas simplesmente a obtenção 

de um número no CNPJ da Receita Federal.  

A “pejotização” do trabalhador informal, através da figura do MEI, tem sido a forma tanto de concretizar práticas 

fraudulentas de terceirização (quando, por exemplo, ex-empregados são recontratados como prestadores de 

serviços, barateando para o capital o custo do trabalho e excluindo os/as trabalhadores das garantias e direitos 

inerentes ao contrato de emprego formal) quanto de estimular a subjetividade empreendedora de forma mais geral, 

dando lugar a diferentes e refinadas formas de extração de valor do trabalho (CASTRO, 2013). 
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assessorias jurídicas populares como uma saída (assim como é uma escolha muito comum para 

os/as trabalhadores/as em suas batalhas cotidianas pela sobrevivência). Do ponto de vista do 

processo de incubação, entendo deva ser mesmo uma opção apresentada aos grupos e, inclusive, 

mote para discussão das questões políticas e simbólicas envolvidas.  

Finalmente, mesmo participando da seleção pública através do número de inscrição 

como MEI de uma de suas participantes, o grupo (ou o que restou dele), no entanto, não venceu 

o processo seletivo. Com o fim do prazo de permanência na cantina da UEFS, que fora 

estendido até dezembro de 2016, a dispersão das trabalhadoras se confirmou. Além da tentativa 

frustrada de se estabelecerem no IFBA, as trabalhadoras, estimuladas pelos/as relações de 

amizade e clientela tecidas durante a permanência na UEFS, desejaram ainda abrir uma 

lanchonete ou pequeno restaurante no Feira VI, bairro situado ao lado da Universidade. A 

equipe da Incubadora colaborou com a busca de imóveis adequados, mas tudo foi em vão: as 

exigências para a o aluguel iam além das forças do grupo, que não conseguiu reunir os valores 

necessários para capital de giro, aluguel, compra de equipamentos. O grupo, enfim, se 

dispersou. 

Em outubro de 2018 recebi, pelo whatsapp, a seguinte mensagem de Antonieta dos 

Santos Santana, uma das integrantes da Copermasol (e mãe de Adriana dos Santos Santana 

Lima, citada na mensagem): 

Olha, Adriana junto com o marido distribuiu alguns informativos sobre o que 

fazíamos enquanto cooperativa e pra nossa surpresa a UNEF, uma faculdade 

particular muito famosa aqui em Feira nos convidou pra fazer parte de uma 

equipe na praça de alimentação da entidade, e desde fevereiro estamos por lá, 

existe seis treiller de comidas e o nosso é o primeiro, a princípio convidamos 

as últimas pessoas que ficaram conosco, mas não aceitaram porque achavam 

longe, o horários ruim pra voltar, enfim então eu resolvi sair do meu trabalho 

e desde então estou com Adriana, e mais três pessoas novas que formam a 

equipe.   

[...] 

Estamos saindo das dívidas agora, porque investimos muito em equipamentos 

e no Treiller mas ta valendo a pena, e eu agradeço pela força que vcs nos 

deram enquanto estávamos aí e Adriana disse que ainda vai aí tentar uma 

licitação e a referência que temos de tudo o que é feito lá na Unef nos falamos 

lá que partiu daí da UEFS e da parceria maravilhosa que tivemos da 

incubadora, aqui tem alunos da UEFS, sabia? São nossos clientes [...] 

Mandacaru "sabores nordestinos" e o nome do Treiller, servimos lá, cuscuz, 

escondidinhos, aipim, batata doce, etc. Vão lá conferir grande abraço 

(SANTANA, 2018)   

O contraste entre o fim melancólico do processo e a boa notícia da continuidade da luta 

das trabalhadoras de forma coletiva, pela sobrevivência, agregando as experiências vividas com 

a Incubadora como conquistas, bem mostra o caminhar dialético da realidade material. Se, de 
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um lado, a história dos reveses do processo de formalização da Copermasol deixa claro que o 

Direito burguês, sob a maquiagem da igualdade, expele os grupos populares nas suas tentativas 

de se “vestir” sob o código da “festa” do mercado, por outro, estes mesmos elementos são 

apropriados pelos/as trabalhadores/as em seu movimento real de luta pela reprodução da vida, 

batalhando-se, fissura a fissura, um espaço que lhes é negado nas entrelinhas. A vida é mais 

forte: mesmo com grande sofrimento e perdas, ela se esgueira pelos pequenos espaços que ainda 

restam, reinventando, subvertendo, adaptando as armas que lhes são apontadas em outras 

direções. 

 

3.3 ENTRE MORTOS/AS E FERIDOS/AS, PENSANDO NOS APRENDIZADOS 

 

A busca de uma via possível para a formalização da Copermasol escancara como a 

lógica do direito burguês exige ser manejada diante da realidade. A partir de comandos e 

modelos abstratos previstos na lei, o desafio é encontrar a melhor combinação com as 

características dos fatos, pessoas, relações que tínhamos para enquadrar. Tais operações 

parecem tortuosas e, de fato, são: esta é uma questão muito difícil para os grupos, seus 

contadores e mesmo para assessorias jurídicas populares. Trata-se de regras que partem de 

modelos supostamente estáticos e abstratos, mas que estão muito longe de assim se 

comportarem. Na vida real, definir se um ou outro formato é uma boa escolha passa tanto pela 

ambiguidade presente na tarefa de interpretar textos e atribuir sentido às palavras (como, por 

exemplo, o que assumiu a palavra “econômico” em diferentes textos legais) e na ponderação 

de fatos e características, sob diferentes racionalidades (desde a que sopesa o custo-benefício 

no pagamento de tributos à que diz respeito a aspectos afetivos que unem ou desunem os/as 

integrantes do grupo –se há, por exemplo, grande chance de uma grande rotatividade das 

pessoas alguns formatos jurídicos não são convenientes). A adoção de uma das formas 

“possíveis”, afinal, depende de ponderações sobre o que se tem a ganhar e perder em cada caso, 

a depender das características e circunstâncias dos grupos. 

Fica evidente, então, como o Direito não se resume a um “sistema de normas abstratas”, 

de que se supõe uma organização e coerência de racionalidade quase matemática e equidistante: 

as regras trazem em si a aderência a uma rede de sentidos forjada a partir de uma perspectiva 

para a qual os/as protagonistas da chamada economia popular e solidária ocupam o lugar da 

negação, do que não é, logo não tem e não pode.  

As estruturas jurídicas que delinearam o Estado brasileiro e que configuram os arranjos 

das relações de produção aqui estabelecidas são herdeiras, como todo o resto, de modelos 
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impostos, de fora para dentro, no curso do processo de colonização. E, portanto, da 

racionalidade moderna europeia, que se mantém como suporte da lógica da subjetividade 

jurídica, atomística, voluntarista, encobridora, em sua abstração, das hierarquias de poder que 

subjazem por detrás das “máscaras” – um entre outros recursos que fazem do Direito um 

legitimador eficiente das desproporções econômicas e sociais inerentes ao capitalismo.  

Como é possível antever, as trabalhadoras da Copermasol não correspondiam à 

persona/máscara que supostamente está “disponível” a todos/as. Eram ao mesmo tempo 

empurradas para a formalização jurídica (onde deveriam se submeter padrões previstos pelas 

leis do Estado, verificados em procedimentos administrativos de controle), de certa forma 

atraídas por sua promessa de abrir portas para espaços que lhes são negados, mas igualmente 

expelidas pelo Direito, quando, para além dos esquemas abstratos dos seus teóricos e leis, este 

“acontece” nos kafkanianos corredores das repartições, aplicativos de computadores, 

formulários incompreensíveis, nos bancos onde se pagam os boletos, “DAMs”, “DAEs” e 

“DARFs”329. Aí tomam corpo as suas peles negras, a pouca intimidade com as palavras dos 

livros, das leis e dos documentos, seu feminino nordestino e sertanejo, onde ainda estão os ecos 

do rural que se mistura ao urbano das periferias (no jeito de falar, nos gestos, na timidez 

desconfiada). A “porta” do Direito está aberta e fechada, ao mesmo tempo, na dialética 

eternizada pela parábola com que Kafka, judeu e advogado, parece descrever o pacto do Direito 

e do capital e o faz transpor o tempo e o espaço. O personagem da história que o sacerdote conta 

a Josef K. (a parábola conhecida como Diante da Lei, ou Antes da Lei [Vor dem Gesetz]), não 

por acaso é protagonizada por um camponês. O guarda postado diante da porta lei impede por 

toda a vida a sua entrada, até que, quando lhe resta pouca vida, 

[...] concentram-se em sua mente todas as lembranças e pensamentos daquele 

tempo em uma pergunta que até esse momento não tinha ainda formulado ao 

sentinela. Como seu corpo já rígido não se pode mover, faz um sinal ao guarda 

para que se aproxime. Este precisa inclinar-se profundamente pois a diferença 

de dimensões entre um e outro chegou a fazer-se muito grande em virtude do 

empequenecimento do homem. “Que é o que ainda queres saber?” pergunta o 

sentinela. “É incontestável”. “Dize-me”, diz o homem, “se todos desejam 

entrar na lei, como se explica que em tantos anos, ninguém, além de mim, 

tenha pretendido fazê-lo?” O guarda percebe que o homem está às portas da 

morte, de modo que para alcançar o seu ouvido moribundo ruge sobre ele: 

“Ninguém senão tu podia entrar aqui pois esta entrada estava destinada apenas 

para ti. Agora eu me vou e a fecho (KAFKA, [20--?]s/d, p. 172-173)330. 

                                                           

329 Documentos de Arrecadação Municipal, Estadual e Federal, com os quais se está sempre às voltas nos longos 

e dispendiosos processos que antecedem a formalização jurídica.  

330 “[...]ao olhar ordinário, corrompido pelo hábito de não estranhar o que há de mais estranho na lei e em suas 

adjacências, tudo parece, na narrativa, onírico demais, deslocado demais em face do que se observa no cotidiano. 

Mas a deformação verdadeira não é a do conto. É a do cotidiano. De fato, ao homem simples – que pode ser, 
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É na reificação da desigualdade que se revela a materialidade do Direito e a 

colonialidade do seu poder, que permanece projetando dentro o modelo de fora, reconhecendo 

como sujeitos somente os que se espelham nos de fora, para justificar a objetificação dos que 

não cabem na persona. Fica claro assim porque “os homens não receberam a personalidade 

jurídica abstrata para que pudessem se relacionar como iguais, mas para que pudessem 

voluntariamente se colocar à disposição da exploração” (KASHIURA JR., 2009, p. 69) 

A distância entre o Direito da Lei e o Direito que se realiza no contexto do modo de 

produção capitalista é parte intrínseca ao seu “bom” funcionamento . Este descompasso é 

ingrediente importante da ilusão coletiva em um sujeito onipresente e uniforme, que 

supostamente pode ser encarnado por qualquer um/a, a partir de seu “mérito” e da lógica 

equalizante do mercado. Dizer que a todos/as cabem “direitos iguais”, possui a “[...] a mesma 

ambiguidade mítica das leis que não podem ser ‘’transgredidas’ de que fala Anatole France 

quando diz: ‘Elas proíbem igualmente aos pobres e aos ricos dormir debaixo das pontes’” 

(BENJAMIN, 2011, p. 149). Este sujeito de direito é branco, é homem331, é urbano, é 

“civilizado”: ele é o que falta à maioria. O Direito institucionaliza, pois, a falta, cumprido a 

função de imobilizar aos/às que a vivenciam – isto é, os/as que, afinal, “não são” –, legitimando 

e mantendo em movimento a lógica excludente, injusta e cruel do capitalismo, apesar de tudo.  

Com a Copermasol, como se viu, a dimensão de vitória é tênue, quase invisível. As 

experiências que vivenciamos enquanto Incubadora de Economia Popular e Solidária a partir 

deste modelo mais consagrado de incubação, tendem, aos meus olhos, a este resultado pouco 

expressivo: a perspectiva de formação traz de fora da realidade dos grupos elementos (como o 

Direito e sua “pessoa jurídica”) que visam a tornar possível sua sobrevivência dentro da lógica 

do mercado.  

É necessário, contudo, dar relevo ao aprendizado que vivenciamos, trabalhadoras e a 

equipe da Incubadora, durante todo o processo. Acentuo o quanto essencial se mostra o trabalho 

extensionista na formação dos/as estudantes de Direito envolvidos/as (e, junto com eles/as, nós, 

professores/as em nosso contínuo reaprender docente), raramente confrontados em sua 

                                                           
sobretudo o homem do campo –, a lei é experimentada como altamente técnica, obscura, coisa de advogados, 

juízes. Ao mostrar a lei como impenetrável, exercício de poder de figuras que sequer aparecem, guardadas por 

porteiros ‘poderosos’, numa escalada hierárquica cujo fim não é sabido, Kafka desloca. [...] O comum 

experienciado pelo olhar alienado é substituído pelo comum visto segundo o olhar do artista. E o que enxerga o 

olhar do artista? A lei como opaca. E o que vê o olhar alienado? A lei como clara e distinta” (BRAGA, 2015, p. 

188-189). 

331 Sonia Maria Portella Kruppa, Alicia Ferreira Gonçalves e José Brendan Macdonald et al. destacam, aliás, a 

partir dos dados dos mapeamentos da SENAES, que sobre a informalidade dos grupos de economia popular e 

solidária reverbera a questão de gênero: “os grupos informais são mais frequentemente formados por mulheres, as 

associações já um pouco menos e as cooperativas são majoritariamente formada por homens” (2012, p. 23). 
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formação tradicional com o desafio de contribuir na busca por modos de fazer o Direito refletir 

a realidade da classe trabalhadora. Isto importa em releituras e, por igual, em reescritas, assim 

como em questionamentos e insistências que transformam a todos/as: trabalhadores/as, 

estudantes/as, técnicos/as, o próprio Direito. Este trabalho atua, assim, sobre o próprio Direito, 

por certo, abrindo perspectivas, a partir das suas práticas, antes inexistentes (os/as estudantes, 

afinal, são os futuros/as juízes/as, advogados/as, escrivães/ãs...). O uso da sociedade simples é 

um exemplo. Mas também o são: 

- as atividades formativas destinadas a construir, estratégica e coletivamente, a escolha 

do formato jurídico mais adequado para cada caso (ou menos inadequado), que desvelam para 

os/as trabalhadores/as a incompatibilidade do Direito à sua realidade e a dificuldade dos/as 

técnicos/as para oferecer resposta às questões práticas, demonstrando de forma muito concreta 

que não é à sua “inferioridade” ou “ignorância” que se pode imputar os problemas que 

vivenciam;  

Figura 12 – Reunião formativa realizada em 29.03.2014 para discutir a formalização jurídica da 

Copermasol (quando também se comemorou o aniversário de uma das integrantes do grupo) 

 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2014). 

 

- a própria escrita de instrumentos jurídicos com linguagem mais acessível, que sempre 

exigem um esforço imaginativo e criativo potencialmente transformador (afinal, os “modelos” 

disponíveis não nos servem de nada); 
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- o exercício coletivo de leitura e discussão do texto do contrato social/estatuto, do que 

resultam a substituição de palavras, a adaptação de expressões (cuja inacessibilidade, no vezo 

da linguagem técnica e empolada do Direito, muitas vezes passa despercebida aos nossos olhos 

dos/as “técnicos”); 

- a nomeação original quando permitem as brechas da legislação: como pode ser a 

substituição de palavras como “presidente/a” ou “diretor/a” por “coordenador/a”, ou por 

“equipe de coordenação”; o uso da forma feminina alternativa ao longo do texto, pondo em 

xeque o masculino como descritor de um sujeito abstrato e universal; a adaptação das estruturas 

“administrativas” dos formatos jurídicos à realidade das práticas dos grupos332, conservando 

palavras e práticas das experiências populares, quando a formalização é inevitável, no desenho 

final da pessoa jurídica. 

 Revela-se, assim, o papel ambíguo e contraditório que assume a formalização jurídica 

dos grupos de trabalho associados nestes contextos. Ela pode significar, por um lado, de fato, a 

possibilidade de driblar obstáculos à transformação do trabalho em sobrevivência, com menos 

esforço, mais tranquilidade e segurança (isto é claro, quando de fato se completa, o que não 

chegou a ocorrer com a Copermasol): acesso a crédito, a recursos e serviços públicos (inclusive 

à rede pública de seguridade social), matérias-primas com preços mais vantajosos, ampliação 

do universo de circulação dos bens e serviços produzidos pelo grupo. Ela assume até mesmo 

uma dimensão mais subjetiva, que flerta com a ideia de reconhecimento. “Se você não tem 

CNPJ não é ninguém” – foi a fala que anotei durante uma reunião do Sindicato dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar de Feira de Santana (2019)333. “A gente precisa ser uma 

cooperativa de verdade”, ouvi de uma das trabalhadoras da Copermasol, em reunião em que 

discutíamos o problema da formalização334. Em outra ocasião, ainda, anotei: “qualquer lugar 

onde eu entro eu sou respeitado por ser jurídico”335. Axel Honneth (2011) atribui ao 

                                                           

332 Cito, neste sentido, o caso da experiência relatada por Alan Ferreira de Freitas, Alair Ferreira de Freitas e 

Marcelo Miná Dias (2010), da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de 

Viçosa, na constituição de uma associação no assentamento Olga Benário. A partir de uma mescla entre a estrutura 

organizativa do assentamento (baseada em “núcleos de família”, organizados em “setores” e “áreas”), o estatuto 

foi pensado de modo a prever, no lugar das tradicionais “diretorias”, os próprios núcleos de família, aproximando-

se  as características dos modelos legais às das formas de organização já existentes no assentamento. 

333 Anotações em caderno de campo durante reunião que fez parte das atividades do Grupo de Trabalho Conflitos 

Socioambientais, realizada em 22 de outubro de 2019. 

334 Anotações em caderno de campo durante atividade formativa sobre a questão da formalização jurídica do grupo, 

realizada em 29 de março de 2014. 

335 Atividade formativa que realizei, em nome da Incubadora, em 11 de novembro de 2019, a pedido de um grupo 

de moradores da Ocupação Lucas da Feira (em Feira de Santana), que desejava criar uma associação comunitária. 

A fala foi de um dos moradores que tinha seu CNPJ como MEI e era um dos maiores estimuladores da formalização 

da associação. 
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reconhecimento amparado no Direito (que relaciona ao “respeito cognitivo”) papel primordial 

na estrutura das relações sociais – como um terceiro elemento do tripé formado também pelas 

relações de afeto (amor, amizade) e, ainda, pelos vínculos de estima social (à luz das 

capacidades e propriedades individuais, no que o trabalho tem lugar central). Para cada um do 

que chama de modos de reconhecimento (Amor, Direito, Solidariedade) relaciona uma 

correspondente forma de desrespeito (respectivamente, maus-tratos e violação; privação de 

direitos e exclusão; degradação e ofensa), que, para ele, constituem elementos centrais da 

“gramática dos conflitos sociais”, categorias que explicam as lutas por reconhecimento e, 

consequentemente, a perspectiva de desenvolvimentos e progressos na realidade da vida social 

do ser humano336. A inadaptabilidade do sistema jurídico à realidade dos grupos populares de 

trabalho associado coincide, sem dúvida, com a dimensão da privação de direitos a que alude 

Honneth, a indicar o significado que a formalização pode representar para a construção de 

autorrespeito e autonomia:  

[...] a particularidade das formas de desrespeito, como as existentes na 

privação de direitos ou na exclusão social, não representa somente a limitação 

violenta da autonomia pessoal, mas também sua associação com o sentido de 

não possuir o status de um parceiro da interação com igual valor, moralmente 

em pé de igualdade; para o indivíduo, a denegação de pretensões jurídicas 

socialmente vigentes significa ser lesado na expectativa intersubjetiva de ser 

reconhecido como sujeito capaz de formar juízo moral; nesse sentido, de 

maneira típica, vai de par com a experiência da privação de direito uma perda 

de autorrespeito, ou seja, a perda da capacidade de referir a si mesmo como 

parceiro em pé de igualdade na interação com todos os próximos (HONNETH, 

2011, 216-217). 

Enquanto pessoa jurídica, a partir da adoção da “Forma Sujeito de Direito”, o grupo 

também assume, contudo, “em última instância [...] a Forma geral da mercadoria” 

(EDELMAN, 1976, p. 93) e a lógica existencial que lhe é correspondente. Adere-se a modelos 

estranhos à forma original de relacionamento intersubjetivo entre as trabalhadoras e 

trabalhadores, e mesmo de autocompreensão dos indivíduos, empurrados assim à lógica 

competitiva e individualista do “empresário” e do “mercado”. O Direito os “encurrala”, afinal, 

sob os valores e sentidos da rede hegemônica que representa. Aos grupos formalizados acabada 

                                                           

336 A menção a Honneth e à sua “gramática moral dos conflitos sociais” (2011) não é feita sem a ressalva de que 

a realidade brasileira se distingue enormemente do pano de fundo de seu pensamento, em que reconheço um acento 

eurocêntrico: a levar a sério a centralidade do reconhecimento moral na compreensão das lutas por transformações 

socioeconômicas, não haveria como explicar, a despeito das seculares violações, exclusões e degradações da maior 

parte da população brasileira, a permanência do nosso grave quadro de espoliação e exploração (marcado,  em 

especial, pelo racismo que nos estrutura). Andressa da Silva Corrêa (2012) explora a relação entre a teoria do 

reconhecimento honnethiana e as “lutas por reconhecimento em associados de empreendimentos econômicos 

solidários) e conclui em sentido similar (2012). 
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se impondo a simbologia acoplada à forma jurídica – individualismo, patrimonialismo, 

racionalidade utilitarista, hierarquizada e burocrática, lógica empresarial.  

Dialeticamente, porém, na realidade do trabalho associado popular os valores 

hegemônicos mesclam-se a outras lógicas. Não é a propriedade comum, de regra, por exemplo, 

um elemento estruturador fundamental: na maior parte dos casos ela não existe, sendo a 

comunhão do trabalho, ou de uma herança cultural (como nos casos das comunidades 

tradicionais), os motivos que parecem justificar a reunião das pessoas. Não é raro que a régua 

utilitarista do sempre-mais ceda à solidariedade com os parentes, amigos e comunidade, ao 

prazer do encontro festivo. Embora a autoexploração seja um signo da precarização nestes 

contextos (LIMA, 2007) (GEORGES; SILVA, 2007) – onde é tênue a linha divisória entre 

trabalho “flexível” e precarizado e o efetivo processo de conquista de autonomia e desalienação 

– não é o incremento da extração da mais valia e o propósito de acumulação que movem os 

trabalhadores, mas a luta pela sobrevivência em seu sentido mais visceral (alimentação, 

moradia, saúde, educação, o prazer dos encontros festivos e da arte). Mesmo que em tensão 

diuturna com a precarização, imposta de cima para baixo pela diminuição do próprio valor do 

trabalho diante das dinâmicas de competição e exploração do mercado capitalista337, o olhar 

mais aproximado das lutas miúdas destes/as trabalhadores/as revela a potência disruptiva que 

carregam em seus fazeres. 

Por isso, desvendar os labirintos jurídicos da formalização (como fizemos no processo 

da Copermasol), traduzindo-os para a realidade do trabalho popular coletivo e colocando-os à 

disposição dos grupos como peças de suas estratégias significa somar forças, enquanto ciência 

acadêmica do Direito, na luta por outras formas de trabalhar e produzir. Foi o que tentamos 

descrever neste capítulo, sistematizando e compartilhando as descobertas que fizemos ao longo 

do processo de formalização, na intenção de que elas possam contribuir para lutas semelhantes. 

 

 

  

                                                           
337 Em que se sobrepõem diversas camadas de determinações: raça, gênero, as dinâmicas regionais e internacionais 

de divisão social do trabalho. Neste último caso, a dialética da dependência, marcada pela desigualdade das trocas 

entre as economias centrais e as subordinadas, têm por efeito, como demonstrou Ruy Mauro Marini, a 

superexploração dos/as trabalhadores/as, com a “intensificação do trabalho, prolongação das jornadas de trabalho 

e expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para repor sua força de trabalho” (2005, p. 23)  



245 

 

 

 

 

4  DE BAIXO PARA CIMA: PERSONIFICAÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO 

ASSOCIADO POPULAR NA DISPUTA PELO DIREITO 

 

 

Neste capítulo, em continuação, acerco-me do problema da personificação jurídica dos 

grupos de trabalho associado a partir de uma outra perspectiva, proporcionada ao longo da 

pesquisa pelos grupos que nos revelaram de forma mais clara como o Direito pode também ser 

apropriado e subvertido, de baixo para cima. 

Para isso, remonto algo da história das experiências proporcionadas pelos Projetos 

Cantina Solidária II (Grupo Sabores) e Cantina Solidária III (Grupo Sabores do Quilombo), 

guiada pela pergunta que move esta pesquisa: de que formas a questão da personificação 

jurídica acontece para estes/as trabalhadores/as? 

 

4.1 A PESSOA JURÍDICA COMO ENCENAÇÃO: ESGUEIRANDO-SE ENTRE AS 

BRECHAS DO CAPITAL 

 

Em meados de 2014, a Administração Universitária, diante do fim do contrato de cessão 

de uso da cantina existente no módulo I do campus, e da experiência exitosa do processo de 

incubação do grupo Copermasol na cantina do módulo VII, propôs à Incubadora replicá-lo 

também naquele outro espaço de alimentação. Nascia, então, o Projeto Cantina Solidária II. 

Desta feita, a equipe elaborou conjuntamente uma Chamada Pública simplificada 

(Anexo E), para a “seleção de uma iniciativa de economia popular e solidária (grupo formal ou 

informal) voltada à produção e comercialização de alimentos, interessada em participar de 

processo de incubação”. A partir da experiência já angariada no contato com grupos da região, 

previmos, como parte do processo seletivo, a realização de “oficina aberta aos interessados [...] 

em que serão apresentadas as atividades desenvolvidas pela incubadora, o processo de 

incubação e o processo seletivo” (IEPS-UEFS, 2014): a ideia era auxiliar os grupos na leitura 

do instrumento seletivo e no cumprimento do processo de inscrição (como o preenchimento da 

“ficha” correspondente). A chamada pública foi divulgada, por cerca de um mês, na internet 

(no blog da Incubadora, na página institucional da UEFS e em outros veículos, como o 

“cirandas.net”, recurso criado para compartilhamento de informações pelo Fórum Brasileiro de 
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Economia Solidária) e de boca a boca, através das redes de contato relativamente extensas que 

já tínhamos naquele momento. A despeito disto, apenas dois grupos apresentaram-se para a 

seleção, ambos urbanos (os mesmos que se fizerem presentes na “oficina” que mencionei).  

O processo seletivo previa a realização de visitas técnicas, por meio das quais pudemos 

constatar as peculiaridades dos dois grupos. O primeiro deles era encabeçado por um motorista 

que prestava serviços terceirizados à Universidade, sendo formado por sua família e alguns/mas  

vizinhos/as. O segundo apresentava-se como uma associação comunitária de um bairro popular 

de Feira de Santana. A visita realizada, no entanto, nos mostrou que se tratava de um grupo 

familiar, ao qual se agregavam outras pessoas, apresentadas como vizinhos/as e amigos/as. Lê-

se na ata da reunião realizada, em 28.11.2014, para decidir o processo seletivo: 

Não obstante a inscrição tenha sido feito em nome da Instituição Associação 

Comunitária [...], o que se observa é que o grupo que se apresenta para o 

projeto não corresponde exatamente à Associação. Trata-se de pessoas ligadas 

por vínculos de vizinhança e amizade, parte do grupo composta por parentes 

(filhos e esposo da Sra. Alzira338). O grupo, da mesma forma que o anterior, 

não apresenta características claras de Economia Solidária, já que também se 

demonstra certa ascendência de uns componentes sobre outros. Os 

equipamentos identificados no endereço visitado são de propriedade da 

família da Sra. Alzira, e não do grupo inscrito. A parte majoritária do grupo já 

trabalhou coletivamente em empreendimento alimentício, aparentemente com 

relações de subordinação, como em uma cantina no Colégio [...] (IEPS-UEFS, 

2014).  

Foi então uma decisão difícil, já que as características de ambos os grupos não atendiam 

às nossas expectativas. A escolha do grupo que se apresentava como uma “associação”, afinal, 

deu-se fundamentada nas seguintes razões e condições:  

i) no fato de se tratar de um grupo vinculado por laços antigos de vizinhança 

e amizade, o que se mostra um elemento fundamental para o desenvolvimento 

dos vínculos de solidariedade; ii) no fato de se tratar majoritariamente de 

pessoas de origem popular e local, que trazem em suas histórias de vida 

vínculos culturais com a região de Feira de Santana; iii) da disponibilidade de 

equipamento completo para as atividades da cantina. Ponderou-se, no entanto, 

que o efetivo início do processo de incubação, com a disponibilização do 

espaço público para a comercialização de alimentos, seria precedido de 

reuniões e atividades de pré-incubação, especialmente destinadas a esclarecer 

que, de acordo com os objetivos do projeto, o grupo deverá obrigatoriamente 

se adequar, em seu funcionamento, às características essenciais à Economia 

Solidária, especialmente a autogestão democrática. Estratégia será igualmente 

pensada para suplantar o obstáculo da ausência de propriedade coletiva dos 

meios de produção, como a criação de um fundo para a aquisição paulatina de 

equipamento pelo coletivo (IEPS-UEFS, 2014). 

                                                           

338 A associação comunitária e as pessoas envolvidas (os nomes são fictícios) não serão identificadas, com vistas 

a preservá-las. 
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O grupo iniciou, enfim, os trabalhos na cantina em março de 2015. Desde o processo 

seletivo, no entanto, Dona Alzira assumiu o protagonismo das falas e decisões do grupo, o que 

foi ficando cada vez mais evidente no desenrolar dos trabalhos de incubação. Trata-se de uma 

jovem senhora (51 anos à época), bem articulada, simpática que fazia questão de demonstrar 

seu “conhecimento” com autoridades da cidade. Seu protagonismo parecia se exercer também 

sobre o marido e seus seis filhos, com idades entre 17 e 26 anos (três estudantes universitários, 

dois em cursos técnicos e a caçula no ensino médio). Afirmava-se uma “liderança do bairro”, 

“uma pessoa resolvida, sei o que quero, estou sempre determinada a fazer o que for preciso” 

(2015). Uma mulher negra, com renda familiar em torno de três salários mínimos, “se virando”, 

enfim, para sobreviver e educar seus/uas filhos/as. Os/as demais integrantes do grupo 

mantinham-se de regra silenciosos nas atividades formativas que realizávamos (inclusive o 

marido e filhos/as de D. Alzira). Nas entrevistas realizadas há registros sobre a “união” do grupo 

e da “tranquilidade” na relação entre os/as componentes. Por outro lado, em diversas falas 

ficava evidente que “D. Alzira propõe e a gente acata” (trabalhador do grupo Sabores, 2015), 

ou que “a líder divide as tarefas entre a gente e nós executamos” (trabalhadora do grupo 

Sabores, 2015). 

D. Alzira fez questão de acentuar para a equipe da Incubadora, desde os primeiros 

contatos, que o grupo se tratava de uma associação “assistencial” e que, por isso, fazia trabalhos 

“solidários”. No entanto, já na visita realizada pela equipe da IEPS durante o processo seletivo, 

ficou claro que o grupo não correspondia à associação em questão: o uso da associação para a 

inscrição no processo seletivo se revelava uma tática do grupo para vencê-lo, considerando a 

menção ao “solidário” na chamada pública. Os documentos apresentados pelo grupo 

demonstravam, no entanto, que a associação existia realmente, e tinha D. Alzira como 

presidente e vários de seus familiares ocupando os demais cargos de direção. A sua sede 

coincidia com o endereço da família. Seu estatuto apontava finalidades muito genéricas como 

“desenvolver programas comunitários de prevenção, assistência social, médica, educacional, 

cultural” (1998), que não tinham sequer relação indireta com estímulo a atividades produtivas. 

A Associação existia apenas “no papel”, não parecia corresponder a nenhuma realização 

concreta: era um “CNPJ” à disposição para situações como a que ali se apresentava339. 

Com algum tempo de convívio com o grupo foi se confirmando o que os primeiros 

contatos já deixavam transparecer: ele era formado por integrantes do empreendimento familiar 

de D. Alzira em uma outra cantina de uma escola pública da cidade. Em alguns momentos ela 

                                                           

339 Pistas reunidas durante esta pesquisa revelarão, como exporei a seguir, a possível origem e função da entidade. 
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sugeriu, nas entrelinhas, que a anterior oportunidade de exploração do espaço de alimentação 

escolar teria surgido a partir de suas “boas relações”. Em uma das primeiras reuniões deu a 

entender que forneceria à equipe da Incubadora alimentação gratuita (ao que nos apressamos 

em responder, sem rodeios, que não seria nem necessário, nem possível) pois “sempre levava 

um pratinho para os funcionários do colégio” (anotações pessoais durante reunião realizada em 

16.12.2014). D. Alzira tentava, enfim, conhecer o ambiente, a partir das experiências que já 

havia vivenciado no espaço do público estatal. 

Nas reuniões de pré-incubação, realizadas entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, 

ao grupo foi esclarecido que a única contraprestação devida à Universidade seria a participação 

nas atividades formativas e a transparência quanto às informações de gestão da iniciativa. O 

“termo de compromisso”, documento bolado pela Incubadora para formalizar o vínculo com o 

grupo incubado, estabelecendo seus direitos e deveres, foi firmado com o coletivo de onze 

pessoas envolvidas com os trabalhos da cantina, indicadas nominalmente (com o grupo 

informal, enfim), e não com a Associação que fora usada para a inscrição no processo seletivo. 

Assumia-se, assim, o desafio de vivenciar o processo de incubação com aquelas pessoas, não 

sem a certeza, desde o início, de que enfrentaríamos muitas dificuldades.  

O Projeto Cantina Solidária II foi o único que não se desenvolveu até o fim do período 

de dois anos previsto inicialmente, decidindo-se pelo desligamento do grupo ao final do ano de 

2015. Muito embora as atividades formativas tenham chegado a mobilizar o problema da 

autonomia entre os/as trabalhadores/as (que se pôde notar, em especial, por conflitos entre D. 

Alzira e os/as integrantes que não tinham com ela um vínculo familiar, que começaram a 

questionar sua autoridade e a tentar compartilhar a gestão do grupo), elas esbarravam nas 

relações de subordinação que o grupo já trazia forjadas de suas experiências anteriores, 

coroadas pelo fato de que os equipamentos eram de propriedade exclusiva de D. Alzira e sua 

família. Não se conseguia ter acesso às informações sobre a movimentação financeira do grupo 

ou mesmo contar com a participação efetiva nas atividades formativas. Ao final de 2015, após 

um ano de trabalho intenso, a Incubadora decidiu por antecipar o fim do processo de incubação, 

de modo a não compactuar com a situação de exploração dos/as trabalhadores/as, pondo em 

risco a própria idoneidade do projeto.  

A despeito disso, o Projeto Cantina Solidária II significou para a Incubadora um rico 

aprendizado: materializava-se naquele processo a complexidade do cenário das lutas pela 

sobrevivência travada por aquelas pessoas, suas ambiguidades, caminhos tortuosos, seu 

desencaixe com nosso “planejamento”, com a moralização da “solidariedade” que, queiramos 

ou não, é uma sombra sempre presente no universo da “economia solidária”. Entendo que a 
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nossa leitura dos acontecimentos do projeto, centrada em um primeiro momento na reprodução 

interna de relações de exploração, deve ser complexificada, relativizando-se os nossos 

esquemas rígidos de interpretação, em que hoje consigo perceber a nota da colonialidade do 

poder. Mesmo em suas meia-palavras e silêncios (em contraste com a eloquência de D. Alzira), 

os/as trabalhadores/as do grupo revelavam as estratégias e alianças que vão sendo forjadas na 

luta pela sobrevivência. 

No calor dos acontecimentos, vivemos uma grande tensão, premidos entre a 

responsabilidade pelo uso do espaço público, o “descumprimento” dos princípios que havíamos 

prefigurado, a percepção de estarmos sendo “enganados” por D. Alzira e seus familiares. A 

decisão pelo fim antecipado do processo de incubação foi precedida de muita discussão e findou 

por prevalecer especialmente pelo temor de a experiência resultar em divergências posteriores 

entre os membros do grupo, inclusive com demandas judiciais por direitos trabalhistas 

descumpridos e eventual risco de responsabilização da própria Universidade (pois ficava claro, 

pela observação da dinâmica do grupo e informações colhidas nas entrevistas que alguns/mas 

integrantes eram “contratados” por D. Alzira, que lhes pagava um “salário”  abaixo do mínimo 

legal e descumpria as obrigações legais decorrentes de um contrato de emprego).  

Mesmo a saída do grupo não foi isenta de tensão: D. Alzira recusou-se a retirar seus 

equipamentos do espaço e acabou por propor, em nome da associação comunitária de que era 

presidente, uma ação judicial contra a Universidade (um Mandado de Segurança, impetrado 

contra o Reitor), pleiteando a sua permanência no local. O Direito aparecia, mais uma vez, 

mobilizado como tática para garantir aquele espaço de trabalho (o pedido liminar não foi, no 

entanto, acatado pelo juiz responsável pela causa340; os equipamentos foram, enfim, retirados 

do local em junho de 2016, cerca de três meses depois do fim das atividades do grupo na 

cantina). 

Analisada retrospectivamente, a experiência com o grupo nos revela elementos 

importantes para pensar a luta pela reprodução da existência das classes populares em Feira de 

Santana e, no que me interessa mais diretamente, como o recurso à forma jurídica associativa, 

no particular, e ao Estado e seu Direito, numa perspectiva mais ampla, é tática presente nesta 

luta.  

Nas entrevistas realizadas com D. Alzira e seu esposo dávamo-nos conta de que na 

residência própria do casal residiam um total de 13 pessoas, entre filhos/as, netos/as e duas 

                                                           

340 Em consulta feita em maio de 2020, verifico que o Mandado de Segurança, após a negativa da liminar requerida, 

deixou de ser movimentado, permanecendo inerte, até hoje sem julgamento. 
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pessoas que eram descritas como tia e sobrinha “de consideração” (a “sobrinha” integrava, 

inclusive, o grupo da cantina), originárias de cidades próximas a Feira de Santana. Ao tempo 

em que as entrevistas foram feitas (entre setembro e outubro de 2015), o grupo produtivo era 

composto por 12 pessoas (das quais onze foram entrevistadas pela equipe da Incubadora341), 

verificando-se que seis delas pertenciam ao núcleo familiar de D. Alzira (incluindo-se o casal, 

dois filhos, um genro e a sobrinha de “consideração”). 

Quando da visita que fizemos à residência de D. Alzira, ao tempo do processo seletivo, 

vimos nas salas equipamentos relacionados à produção de alimentos (freezer, mesas, fogão 

industrial), que indiciavam a dedicação do grupo familiar às atividades produtivas de forma 

coletiva. Com o tempo de convivência com o grupo nos demos conta, ainda, de que D. Alzira 

e os/as demais dedicavam-se simultaneamente a outros empreendimentos (como um outro 

ponto de lanches no centro da cidade, a venda de lanches prontos para outros revendedores) ou 

a outras profissões (seu marido também exercia a atividade de taxista, por exemplo). Produzia-

se, assim, uma teia de relações que, se sob uma perspectiva mais rígida implicava em 

“exploração”, também produzia solidariedade, apoio, amizade, situações de conveniência que 

eram mobilizadas vantajosamente pelos/as supostamente “explorados/as”. O próprio silêncio 

dos/as “explorados/as” diante das provocações da Incubadora em torno do problema da 

autogestão342 deve servir para complexificar – se abrirmos mãos do vitimismo ou moralismo 

de uma leitura feita de cima para baixo – a leitura dos acontecimentos e das relações entre 

aqueles homens e mulheres. 

O grupo confirmava, assim, uma característica sempre acentuada pelos estudos da 

informalidade, sobretudo na América Latina: a família ocupa o lugar de unidade econômica, 

girando em torno dela, de suas relações de poder e de solidariedade, as estratégias para suplantar 

os limites de acesso às oportunidades formais de trabalho. Neste sentido, o alargamento do 

núcleo familiar (com parentes por afinidade ou mesmo “de consideração”, compadrios etc.) 

parece assumir um caráter ambíguo, em que se combinam racionalidade econômica – de reunião 

de forças (e remunerações) para dar conta das exigências da reprodução da vida (que pode 

envolver, inclusive, a exploração da força de trabalho dos que, pela hierarquia própria do 

                                                           

341 A entrevista estruturada envolvia 61 questões, divididas em dois grupos: “de ordem individual” e “relacionadas 

com a experiência da Cantina do Módulo I”. As perguntas foram formuladas e discutidas coletivamente pela equipe 

da Incubadora em reunião e elaborada uma escala de entrevistadores/as, envolvendo dez bolsistas de iniciação 

científica e extensão. A transcrição das respostas compõe o acervo documental do projeto. 

342 A entrevista realizada continha perguntas como “quais os pontos negativos do grupo até agora?”; “como vocês 

têm decidido sobre o modo de realizar o trabalho”?; “você está satisfeito/a com o modo de tomar as decisões no 

grupo?”. As respostas, de um modo geral, apontavam pela satisfação dos integrantes quanto à forma como o 

processo de trabalho se desenrolava. 
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parentesco, se colocam no lugar da subordinação)343 – e outras lógicas relacionais, como o 

afeto, o favor, a amizade, a solidariedade. 

Luis Antônio Machado da Silva, em seu texto seminal de 1971, ao observar o que ele 

então caracterizou de “trabalho manual urbano” no âmbito do “mercado não formalizado de 

empregos”, acentua em vários momentos “o forte significado econômico das relações pessoais” 

(1971, p. 31). Esta característica pode explicar tanto a centralidade do núcleo familiar nas 

práticas econômicas, onde se combinam vantagens e desvantagens da presença de seus 

componentes nos diferentes espaços para o trabalho (formal ou informal)344, quanto a ênfase na 

cooperação, que tanto inspira os teóricos da Economia Solidária nas suas apostas nesta “outra 

economia” das classes populares. É o caso do chileno Luis Razeto e o que ele denomina o “Fator 

C” (a partir das diversas palavras que, nas línguas latinas, começam com o prefixo “co”, 

trazendo a ideia de “fazer junto”: comunidade, cooperação, comensalidade, coletividade, 

comunhão, compartilhar), que pode estar presente (mas não necessariamente) no que ele chama 

de “organizações econômicas populares” (1993). 

Luis Antônio Machado da Silva, quanto a esse último aspecto, ainda pondera que a 

interpretação do sentido assumido pela cooperação deve levar em conta o caráter econômico e 

altamente competitivo das relações não formais de trabalho, premidas pela instabilidade das 

oportunidades. No lugar de explicações que partem de ideias como sobrevivência de padrões 

rurais, ou da família “tradicional”, pontua, ecoando o que vimos acontecer no grupo familiar de 

D. Alzira, que “a manutenção desses padrões seria engendrada pela própria estrutura econômica 

urbana”: “os sistemas de alianças são explicados como formas de mútua cooperação para a 

sobrevivência na cidade e situados num contexto alheio ao das relações de trabalho, embora 

estruturalmente fundados nas condições do mercado” (1971, p. 62). 

                                                           

343 É o que Jose Luis Coraggio chama de fundo de trabalho, aspecto fundamental das unidades domésticas, 

enquanto unidades componentes da economia dos setores populares: “conjunto das capacidades dos membros de 

cada unidade doméstica, pelo que estes são capazes seja de obter os produtos que satisfaçam as suas necessidades 

seja de trabalhar para consegui-los, quer diretamente, quer através do intercâmbio com outros trabalhos ou 

produtos” (2000, p. 57). Quando esta unidade econômica se volta para a produção de mercadorias postas à venda 

(bens ou serviços) ela continua sendo “uma extensão da unidade doméstica, e o seu objetivo não é aquele de 

acumular per se, mas de manter e melhorar a qualidade de vida dos membros dessa unidade ao longo de sua 

trajetória vital” (2000, p. 58). 

344 “Não se pode perder de vista que, em termos “orçamentários”, (isto é, relacionados à receita e despesa), a 

unidade econômica básica não é o indivíduo, mas a família (household). A análise de sua composição ocupacional 

põe em relevo outro aspecto da alta complementariedade e apoio mútuo entre as diversas categorias de emprego 

no MF [Mercado formal de empregos] e MNF [Mercado não formal de empregos]. Desse ponto de vista, parece 

existir uma tendência no sentido de garantir as vantagens e distribuir os riscos dos dois sub-sistemas, pela 

participação simultânea da unidade familiar em ambos, através de seus diversos membros” (MACHADO DA 

SILVA, 1971, p. 51). 
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A importância da rede de relações demonstrava-se ainda em outros âmbitos. D. Alzira 

informou, em sua entrevista, que tomou conhecimento do processo seletivo através de ex-

clientes da cantina da escola onde também vendia lanches. Em diversos momentos expressava, 

com orgulho, a sua boa relação com os professores de lá (a quem “agradava” com lanches 

gratuitos) ou seu “conhecimento” com vereadores ou outras figuras de destaque na política 

local. A multiplicação de espaços e formas de comunicação parece ser um elemento importante 

para garantir a reprodução da vida no contexto de escassez e desigualdade de oportunidades. 

É exatamente neste ponto que as vivências com o grupo da Projeto Cantina Solidária II 

dialogam diretamente com o problema que enfrento nesta pesquisa: que significado assumia a 

figura da associação em nome da qual o grupo produtivo disputou (e conseguiu) a vaga no 

projeto da UEFS? Como a linguagem do Estado – que fala através do seu Direito – alcançou 

(ou não) os/as trabalhadores/as que potencialmente poderiam participar do projeto? 

Do acervo documental do projeto constato que o estatuto da associação comunitária que, 

em tese, participou da seleção, data de 1998 (e sua regularização formal, com a devida inscrição 

no CNPJ, de 2001). A denominação da Associação continha, entre outros elementos, os 

adjetivos “comunitária” e “pré-escolar” e um dos sobrenomes de D. Alzira e família. Sua sede 

coincidia com o endereço da família. Entre as finalidades constantes do estatuto não se 

identifica nenhuma que, mesmo indiretamente, se relacione a atividades econômicas – muito 

ao contrário, destaca-se entre seus objetivos, além de fórmulas gerais como “despertar e 

desenvolver o espírito comunitário”, ou “facilitar o acesso do povo carente a benefícios sociais 

e comunitários”, o de “fundar creches comunitárias” (1998).  

A menção às “creches” (e à finalidade “pré-escolar”) chamou-me especialmente atenção 

– já que nos nossos registros não havia qualquer relação entre o histórico do grupo e este tipo 

de atividade. Estudando, no contexto de Feira de Santana, “as associações comunitárias e 

políticas educacionais para a infância” (2017), Antônia Almeida Silva e Faní Quitéria 

Nascimento Rehem, pesquisadoras da UEFS, indicam um intenso processo de terceirização da 

educação no município de Feira de Santana, iniciado entre as décadas de 1990 e 2000, em 

resposta à pressão social pela oferta de educação pré-escolar, sobretudo de creches345. As 

                                                           

345 “Assim, além das condições precárias de funcionamento das instituições, da baixa qualidade e da desarticulação 

pedagógica, sobressai também, como aspecto contraditório, o fato de que a demanda é apresentada pelos ofertantes, 

isto é, pelas próprias organizações. Nessa dinâmica, há vários elementos contidos, pois entidades de movimentos 

sociais que emergiram em nome da luta pelos direitos se converteram em ofertantes diretos da educação. Aliada a 

essa presença controversa das associações, percebe-se que, no período estudado, nenhuma iniciativa sistêmica do 

governo municipal para o delineamento de uma política pública de educação infantil foi realizada. A não política, 

ou a sua definição pela ausência, indica que o tom para as ações no setor vem sendo dado pelas práticas de 

filantropia, tendo como fundamento o benefício das crianças necessitadas, bem ao modo das feições ambivalentes 
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informações colhidas pelas Autoras indicam que a forma como o repasse desta atividade às 

associações comunitárias se dá (plena de precariedade, valendo-se majoritariamente de 

ambientes residenciais, sem qualquer apoio pedagógico e movido pela demanda das próprias 

entidades) mais as aproxima de um “negócio”: a oportunidade de acesso a recursos públicos 

parece anteceder, de uma maneira geral, a finalidade de “acesso do povo carente a benefícios 

sociais e comunitários” (1998), como lemos no estatuto da Associação dirigida por D. Alzira. 

A associação é o principal exemplo que se costuma chamar de “entidade sem fins 

lucrativos”. Sob o prisma do Direito Civil, “entidade” correspondente a uma organização com 

personalidade jurídica – isto é, a pessoa jurídica, de que já tratei no capítulo anterior.  Podem 

ser consideradas pessoas jurídicas “sem fins lucrativos”, tomando-se os tipos presentes no 

Código Civil hoje vigente no Brasil (Lei n. 10.406/2002), as associações, as fundações, as 

organizações religiosas e os partidos políticos346. Já o Código Civil em vigor no Brasil entre 

1916 e 2002 (Lei n. 3.071, de 01.01.1916) mencionava, no seu art. 16, “sociedades religiosas, 

pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações” como 

tipos correspondentes. 

Todas essas figuras (à exceção dos partidos políticos, por suas peculiaridades), fazem 

parte de um conjunto bastante heterogêneo que estabelece relações com categorias como 

associativismo, mutualismo e, na tradição francesa, Economia Social (GUESLIN, 1998). Mais 

recentemente, já ecoando a discussão em torno dos limites entre o público e o privado, em meio 

à redução neoliberal do papel do Estado, fala-se também em terceiro setor. Em meio a ideias 

tão díspares como filantropia burguesa, caridade cristã, espaço público não-estatal e a 

solidariedade enquanto forma de luta da classe trabalhadora (como nas sociedades de auxílio 

mútuo que E. P. Thompson relaciona entre as diferentes manifestações do longo processo de 

“formação da classe operária” [1987b] [2002]347) associações e congêneres não são um 

fenômeno recente na história do Brasil e do Nordeste. São diversos os trabalhos que, nas últimas 

                                                           
das abordagens mencionadas em diálogo com Kuhlmann Jr. (1998) e Rizzini (2008)” (SILVA; REHEM, 2017, p. 

383). 

346 Ficariam de fora nesta relação, considerando o conjunto de tipos de pessoa jurídica de direito privado que consta 

do Código Civil brasileiro (já mencionadas no capítulo 3), apenas as sociedades e as empresas individuais de 

responsabilidade limitada. 

347 “Na estrutura celular rudimentar das sociedades de auxílio mútuo, com seu caráter eminentemente prático, 

podemos observar diversos traços que se reproduziram em organizações mais sofisticadas e complexas, como os 

Sindicatos, os Clubes Hampden, as Uniões Políticas, e as Lojas Maçônicas cartistas. Ao mesmo tempo, estas 

sociedades podem ser consideradas como a cristalização de um caráter de reciprocidade fortemente difundido nos 

“densos” e “concretos” pormenores das relações pessoais dos trabalhadores, tanto em suas casas quanto no 

trabalho. Na primeira metade do século 19, observadores de toda espécie [...] destacaram o alcance da ajuda mútua 

nos distritos mais pobres. Em períodos de emergência, desemprego, greves, doenças e partos, os pobres 

“auxiliavam a todos os seus vizinhos” (1987b, p. 315-317). 
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décadas, reconstituem uma presença maior do que normalmente se supõe, sobretudo a partir de 

meados do século XIX, quando leis específicas, ainda no Império, passaram a discipliná-las.  

O próprio interesse do legislador no assunto, aliás, indicia que se estava diante de um 

fenômeno social que incomodava. A Lei n. 1.083, de 22.08.1860 e o Decreto n. 2.711, de 

19.12.1860 (que a regulamentava)348 criam um rígido controle sobre “monte pios, sociedades 

de socorros mútuos, associações religiosas e políticas e outras”, subordinado sua criação à 

autorização “de Lei, ou de Decreto do Poder Executivo”. Pesquisas como as de Tânia R. de 

Luca (1990), Claudio Batalha (1999), Adhemar Lourenço da Silva Jr. (2005) e Ronaldo Pereira 

de Jesus (2007) revelam a grande proliferação de associações e, em especial, as chamadas 

“sociedades de socorro mútuo” no Brasil do século XIX (no caso dos autores citados as 

pesquisas enfocam, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, mais uma 

vez, o Rio de Janeiro). Aldrin Castelluci (2010), por sua vez, pesquisando o mutualismo na 

Bahia entre 1832 e 1930, indica que o fenômeno se repetia por aqui e se relaciona intimamente 

com o processo de formação da classe operária baiana – números oficiais de 1917 indicam, 

segundo o Autor, a existência de 3.505 sociedades de auxílios mútuos e de beneficência no 

Brasil, ocupando a Bahia o quarto lugar em número de entidades no cenário nacional (atrás 

apenas do antigo Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo)349.  

Em oposição à ideia de que tais entidades encarnariam uma forma inicial e curta da luta 

operária (antecessora à disciplina legal dos sindicatos no Brasil, ocorrida em 1907), Tânia 

Regina de Luca (1990), em trabalho pioneiro, apontava para uma realidade muito mais 

complexa, em que associações e mutuais integram o conjunto de estratégias da classe 

trabalhadora para amparo mútuo, organização e fortalecimento, sendo um fenômeno que se 

relaciona com a herança das corporações de ofício (proibidas de funcionar no Brasil em 1824), 

com ações de resistência e luta das classes trabalhadoras, prosseguindo em sua agência também 

ao lado das organizações sindicais, já no início do século XX (no mesmo sentido, BATALHA, 

1999).  Pleno de ambiguidades, reflete certamente a especial configuração das lutas de classe 

                                                           

348 O tema voltou a ser objeto de regulação jurídica, ainda sob o Império, com o Decreto n. 5.112, de 17.10.1872, 

a Lei n. 3.150, de 04.11.1882 e o seu Decreto n. 8.821, de 30.12.1882. Com a República, ainda antes do Código 

Civil de 1916, foram promulgados, também com disposições sobre o tema, o Decreto n. 164, de 17.01.1890, o 

Decreto n. 173, de 10.09.1893, e o Decreto n. 1.637, de 05.01.1907 (neste último caso, permitiu-se pela primeira 

vez o registro legal dos sindicatos; o seu art. 3º previa, em especial, a criação, pelos sindicatos, de “instituições de 

mutualidade, previdencia e cooperação, de toda a sorte, constituindo essas, porém, associações distinctas e 

autônomas”). 

349 No levantamento feito pelo Autor, datado do intervalo entre 1832 e 1930, são identificadas as seguintes 

entidades em Feira de Santana e região circunvizinha: a Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses, fundada em 

08.09.1876; a Sociedade Montepio dos Artistas Iraraenses, fundada em 24.07.1903; Associação Baiana dos 

Empregados do Comércio de Feira de Santana (sem data de fundação, mas com menção em notícia de 29.10.1903). 
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no Brasil, marcadas pelo racismo estrutural e sua profunda violência, pela colonialidade da 

intensa exploração dos/as trabalhadores/as – que não respeitou o fim da colonização no sentido 

estritamente político –, exigindo estratégias complexas, inusuais e muitas vezes sub-reptícias 

para o estabelecimento de solidariedades horizontais da classe trabalhadora.  

Sidney Chalhoub (2003), em estudo que busca identificar os ecos do trabalho de 

Machado de Assis como funcionário público na produção literária do escritor carioca (que foi 

chefe de um órgão do Ministério da Agricultura, naquele então Distrito Federal carioca das 

décadas de 1870 e 1880), também identifica no fenômeno associativo uma forma peculiar de 

solidariedade horizontal – um daqueles  

[...] territórios sociais mais ambíguos, indeterminados, nos quais práticas 

políticas outras que não a aparente submissão ou o antagonismo aberto 

estavam instituídas e eram constantemente acionadas. Eram os territórios do 

diálogo, das trocas cotidianas diretas entre senhores e escravos, senhores e 

dependentes. Tratava-se esses, certamente, de territórios mapeados pelos 

senhores, pois os significados sociais gerais reconhecidos pelos sujeitos eram 

os atinentes à política da dominação senhorial. O fato, contudo, é que a 

alteridade, a diferença, vazava a rotina mesma do diálogo inevitável entre 

sujeitos socialmente desiguais. Machado de Assis foi um intérprete incansável 

do discurso político possível aos dominados em tais situações que, posto 

que rotineiras, traziam sempre o risco do deslize, da palavra dita em má hora, 

provocando em contrapartida os atos de agressão e humilhação dos detentores 

das prerrogativas senhoriais (2003, n. p.). 350 

 

                                                           

350 Chalhoub narra com detalhes, a partir de documentos do Arquivo Nacional, os pedidos de registros da 

Sociedade de Beneficência da Nação Conga Amiga da Consciência e da Associação Beneficente Socorro Mútuo 

dos Homens de Cor, ambas da cidade do Rio de Janeira, datados de 1874 e 1873, respectivamente. Nos dois casos 

os pedidos foram indeferidos pelo Conselho de Estado. Quanto à primeira, razões de ordem formal justificavam o 

indeferimento (como “a ata de aprovação dos estatutos não declarava o nome dos sócios e estava assinada apenas 

pelo primeiro e segundo secretário”), apenas insinuando “o motivo político de sua decisão: ‘Por todas estas razões 

e muitas outras que a Sabedoria do Governo Imperial lhe há de logo sugerir, entende a Seção que deve ser 

indeferido o requerimento” (grifo do autor) (2003, 132). Já no caso da segunda entidade, cujo estatuto tinha entre 

objetivos a compra da liberdade de pessoas escravizadas, “o receio político dos conselheiros torna-se mais 

explicito”, segundo Chalhoub, que reproduz o final da manifestação do Conselho de Estado: “Algumas 

considerações de ordem pública também concorrem para que estes Estatutos não sejam aprovados nem autorizada 

esta Associação de natureza especial. Os homens de cor, livres, são no Império cidadãos que não formam classe 

separada, e quando escravos não têm direito a associarse. A Sociedade especial é pois dispensável, e pode trazer 

os inconvenientes da criação do antagonismo social e político: dispensável, porque os homens de cor devem ter e 

de fato têm admissão nas Associações nacionais, como é seu direito e muito convém à harmonia e boas relações 

entre os Brasileiros. Pelo que respeita aos escravos, admitidos sob o título especioso de homens sujeitos 

[sublinhado no original], o Governo o não pode aprovar em vista das leis em vigor. A tentativa de criação de 

Associações especiais que nada aconselha, aparece pela primeira vez nesta e na criação da Sociedade Beneficente 

da Nação Conga Amiga da Consciência, sobre a qual a Seção consulta também hoje com seu parecer. A sabedoria 

do Governo Imperial, decidirá, se convém ou não tomar conhecimento reservado, por meio da Polícia, dos 

indivíduos que as promovem e das circunstâncias que lhes dão causa: talvez unicamente esforços para vivescer 

(sic) à custa dos incautos que se deixam enganar. O Visconde do Rio Branco concordou; o imperador rubricou” 

(2003, 134).  

Os casos citados representam bem o papel que o fenômeno associativo assumiu para a classe trabalhadora, assim 

como a reação que produzia – onde o Direito já assumia um papel primordial. 
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Ao longo do século XX o fenômeno associativo de certo se modificou, acompanhando 

os revezes do nosso capitalismo dependente, em cujas frestas seguem os/as trabalhadores/as 

traçando os caminhos tortuosos de sua resistência. Já se havia destacado, por exemplo, no 

capítulo 2, o papel que assumiram associações, fundações e a igreja no contexto repressivo da 

ditadura militar. Na década de 1990, em especial, em meio ao avanço do neoliberalismo, vê-se 

o fortalecimento da ideia de “terceiro setor” 351, com o aprofundamento das discussões em torno 

                                                           

351 A discussão sobre o Terceiro Setor implica outras categorias próximas, como as de sociedade civil e movimentos 

sociais. Sergio Costa (1997) pontua que sociedade civil é categoria tão velha quanto a Ciência Política: passando 

por Aristóteles, Hobbes, Kant, Hegel, Marx (em quem a expressão confunde-se com a ideia de sociedade 

burguesa), Gramsci (onde, ao lado da sociedade política, assume o sentido de lugar de disputa das classes pela 

hegemonia) (COSTA, 1997, pp. 3-5). A intenção do Autor, no entanto, é salientar o “revival” do conceito, em 

especial no último quarto do século XX, tanto nas sociedades liberal-democratas europeias e nos Estados Unidos, 

onde aparece como recurso para discussão de alternativas à “perda da atratividade do Estado-providência” e aos 

limites da democracia liberal, quanto no contexto dos processos de redemocratização da América Latina e Leste 

Europeu. As abordagens que partem da ideia de Terceiro Setor muito comumente identificam-se com o referencial 

norte-americano e com o conceito de sociedade civil de cunho liberal e individualista, de inspiração tocquevilliana 

(1998). No Brasil, no entanto, “a difusão do conceito [sociedade civil] coincide com a resistência ao regime militar, 

ocupando neste contexto uma função mais propriamente político-estratégica que analítico-teórica, [...] que 

contrapõe sociedade (civil) e o Estado (militar)” (1997, p. 12). A produção teórica sobre o tema no Brasil, 

sobretudo a partir dos anos 1990, também ganha corpo em torno do fenômeno das ONGs e do que se chamou de 

novos movimentos sociais (SCHERER-WARREN; KRISCHKE, 1987) (SADER, 1988) (KOWARICK, 1987) 

(GOHN, 2003), lançando luzes sobre “novos antagonismos” a agrupar “uma série de lutas altamente diversas: 

urbanas, ecológicas, antiautoritárias, anti-institucionais, feministas, antirraciais, étnicas, regionais ou de minorias 

sexuais” (LACLAU; MOUFFE, 2015, p. 243), em meio às reconfigurações do pensamento crítico no pós-queda 

do muro e ao avanço neoliberal iniciado no Governo Fernando Collor, com o desmantelamento, através das 

privatizações e terceirizações, do já pouco “provedor” Estado brasileiro. Para uma visão crítica aos os novos 

movimentos sociais (inclusive em suas conexões com o fenômeno da globalização) ver ainda Flávia Braga Vieira 

(2011). Remeto também a Alexandre Ciconello Ganança (2006), para os entrecruzamentos entre as linhas teóricas 

representadas por estes diferentes vieses (terceiro setor, movimentos sociais, associativismo) no Brasil. Destaco, 

por fim, a crítica de Raquel Gutiérrez à expressão “movimentos sociais” (ou, ainda melhor, “novos movimentos 

sociais”) no que ela é inservível para nomear as lutas populares latino-americanas que, a partir do final do século 

XX, explodem em contestação e insubordinação contra a expropriação de seus territórios e peculiares modos de 

vida e de comunidade. Isto se dá, em primeiro lugar, porque a expressão permanece mobilizando a figura do 

“cidadão” (consumidor e eleitor), nos limites abstratos e vazios do sujeito liberal e da democracia burguesa. Em 

segundo lugar, porque também oportuniza a recuperação de uma certa tradição do marxismo que se limita a um 

conceito fechado de classe, incapaz de dar conta da multiplicidade identitária das lutas desde abajo. Estes aspectos 

acabam por conduzir ao que a filósofa mexicana denomina o “paradoxo da teoria dos movimentos sociais”: 

“[...] o que pretendia ser uma ampliação renovada da compreensão da luta social e de suas potencialidades 

transformadoras – mais além do modelo classista ortodoxo de tipo operário que entende o político e a política 

como a conformação de um grande sujeito coletivo centralizado e hierarquizado que disputa o poder do capital 

mediante a ocupação ou tomada do Estado –, paulatinamente reinstalou um decalque do esquema argumentativo 

anterior, sobretudo com o uso político do termo, pela via da substituição de ‘classe operária’ pela noção mais 

polissêmica de ‘movimento social’. Desta forma, se reinstalava com outra palavras a lógica argumentativa que 

limita a compreensão muito mais ampla do político, aberta pelas lutas sociais, a uma perspectiva estado-cêntrica 

que unicamente recompõe certas formas de acumulação do capital” ((2017, p. 20-21, tradução nossa) (“[…] lo que 

pretendía ser una ampliación renovada de la comprensión de la lucha social y de sus potencialidades 

transformativas – más allá del corsé clasista ortodoxo de corte obrerista que entiende lo político y la política 

como la conformación de un gran sujeto colectivo centralizado y jerarquizado que disputa el poder del capital 

mediante la ocupación o toma del estado –, paulatinamente ha reinstalado un calco del esquema argumental 

anterior, sobre todo en el uso político del término, por la vía de la sustitución de «clase obrera» por la más 

polisémica noción de «movimiento social». De esta forma, se reinstalaba con otras palabras la lógica argumental 

que limita la comprensión mucho más amplia de lo político, abierta por las luchas sociales, a una perspectiva 

estado-céntrica que únicamente recompone ciertas formas de acumulación del capital”). 
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do papel do Estado e aquele reservado a tais tipos de organização, nem Estado, nem agentes 

(puramente) econômicos, a pleitear um lugar de equidistância entre o público e o privado. Já 

mencionei, também, o papel ambíguo que ocupam as ONGs – inclusive no campo da Economia 

Solidária –, personagens que não raras vezes encarnam o seu Doppelgänger. 

A Associação de D. Alzira, é por certo, herdeira deste complexo amálgama de 

contradições. Estas explicam, por exemplo, a problemática semântica da palavra 

“solidariedade”, que está tensionada entre, de lado, a união e a partilha para a resistência contra 

a dominação e, de outro, a filantropia que verticaliza, em que ecoa o paternalismo e 

patrimonialismo do “homem cordial” (HOLANDA, 2014). Se, por um lado, destacam-se os 

avanços das lutas promovidas pelas associações de bairro ou representativas de lutas 

identitárias, especialmente no contexto da abertura política pós-ditadura (ou mesmo ainda sob 

seu julgo)352, por outro o chamado Terceiro Setor é também apontado como elemento chave da 

reconfiguração do Estado neoliberal, participando ativamente da mercantilização de esferas da 

vida social que ainda se mantinham incólumes à lógica do valor.  

Contando, como vimos, com uma estrutura burocrática mais leve e sendo menos 

onerosa, a associação torna possível, de qualquer forma, a inscrição no CNPJ. E ter um “CNPJ”, 

como as vivências proporcionadas por esta pesquisa me mostraram, pode assumir vários 

sentidos nas lutas que travam pessoas com D. Alzira e seus familiares, todos eles assumindo 

valor estratégico na reprodução da vida. 

A despeito da maior simplicidade para sua constituição, as exigências formais para se 

chegar até o “CNPJ” de uma Associação são complexas o suficiente para estimular também um 

espaço implícito de “trocas”, “favores” e influência política que se integram ao nosso modo 

peculiar de dominação política e econômica (um “empurrãozinho” nos cartórios, o serviço 

“gratuito” de advogado para assinar o estatuto353, a informação privilegiada sobre um edital, a 

                                                           

352 E que repercute, por certo, sobre a realidade de Feira de Santana. Hugo Damasceno de Araújo (2018) relaciona 

este cenário à criação do Movimento de Organização Comunitária-MOC, entidade que já foi mencionada no 

capítulo 2 (por conta de sua relação com a FASE) e de que se cuidará também na segunda parte deste capítulo, por 

conta de seu papel nas lutas camponesas na região. O autor refere-se, ainda, à criação e atuação de diversas 

associações comunitárias urbanas (Associação Comunitária do Jardim Cruzeiro, Associações dos Moradores da 

Rua Nova, do Conjunto Morada das Árvores, do Bairro de Santo Antonio dos Prazeres, do Bairro Nova Esperança, 

da Rua Nova, do Bairro do Horto, da Avenida Anchieta, da Pampalona, entre outras) e às suas participações na 

articulação política de diversas demandas e lutas no município. No mesmo sentido, Manuela Silva Muniz (2011), 

em dissertação sobre as “lutas e autonomia dos trabalhadores feirenses” no período entre 1977 e 1991. 

353 Nos últimos anos as Associações têm necessariamente se visto às voltas para alteração de seus estatutos sociais, 

sem o que, por força de disposições do MROSC (Lei n. 13.019/2014), ficam impossibilitadas de manter parcerias 

com o Municípios, Estados e União Federal. Participei, em nome da Incubadora, dos processos de alteração de 

algumas associações. No caso da Associação Feirense de Pessoas com Doenças Falciforme de Feira de Santana- 

AFADFAL, atendi o pedido de ajuda que me chegou através da Professora da UEFS Edna Araújo, envolvida 
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destinação de recursos públicos). Um detalhe nada desprezível é o fato de que tais Associações 

necessitam da Declaração de Utilidade Pública354, que se perfaz, no âmbito municipal, por 

meio de um ato legislativo, encaminhado por um/a vereador/a. A Declaração de Utilidade 

Pública” torna possível a percepção de recursos públicos (na forma de subvenções ou auxílios) 

e ou a execução remunerada de serviços públicos (como seria, por exemplo, o serviço de 

creche). Esta constitui, assim, uma das estratégias dos/as vereadores/as para tecer suas redes de 

influência política e, sobretudo, seus “currais” eleitorais. Ao mesmo tempo, cria-se um vínculo 

de dependência financeira das entidades com o Estado, que certamente relativiza e minimiza o 

seu potencial contestatório. 

A dinâmica criada a partir de tais elementos não pode, a meu ver, ser subordinada 

simplesmente a um julgamento moral. Ela é parte compreensível de um jogo comunicativo que 

se intensifica na fragilidade de pessoas que nem cabem no “mercado de trabalho” nem podem 

acessar as redes de proteção do Estado. Fazem partes de lutas miúdas, a que são empurradas 

pela injusta distribuição das oportunidades e onde se encontram contraditoriamente elementos 

da lógica egoísta e individualista da mercadoria e do “empreendedorismo”, as redes de 

solidariedade forjadas na família e pelas amizades, a indiferença com os padrões de delimitação 

do público/privado, a contestação sub-reptícia e enviesada dos poderosos. No caso do grupo 

“Sabores”, afinal, o recurso à figura da Associação não foi uma forma de driblar as dificuldades 

de acesso às oportunidades e aos obstáculos opostos pelo próprio Estado (encarnado, afinal, na 

Incubadora de uma Universidade pública)? 

Antônia Silva e Faní Rehem (2017), já mencionadas acima, utilizam-se, em suas 

reflexões sobre as associações educativas de Feira de Santana, da ideia de performance, 

tomando-a no sentido de “práticas políticas que procuram dar mais relevo aos efeitos do 

discurso do que à substância das ações, isto é, às práticas de espetacularização da realidade em 

que sobressaem as questões de pura tática política” (SILVA; REHEM, 2017, p. 373). O conceito 

                                                           
também com o grupo, pois ela me explicava que um vereador havia se oferecido a providenciar a alteração, 

exigindo em troca, no entanto, os votos dos/as associados/as para o seu grupo político, nas eleições municipais. 

354 A Declaração integra uma série de exigências que tornam possível à entidade gozar de imunidade tributária e, 

em especial, ser destinatária de recursos públicos por meio de subvenções ou outras vantagens (como a 

possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, cujo valor pode ser deduzido do Imposto sobre a Renda 

devido pela União). As versões estaduais e municipais da Declaração de Utilidade Pública correspondem a 

vantagens semelhantes. A Lei Federal 13.019/2014 (MROSC) determinou o fim da exigência da declaração de 

utilidade pública no âmbito federal (que era previsto desde 1935 por força da Lei n. 35 e devia ser solicitado ao 

Ministério da Justiça). A mudança não foi seguida por todos Estados e Municípios. No caso de Feira de Santana, 

onde o MROSC foi regulamentado pelo Decreto 10.166, de 05.01.2017, a figura da Declaração de Utilidade 

Pública é mantida (o art. 22, XI faz menção expressa a ele, como uma entre as várias exigências documentais e 

burocráticas para a celebração de parcerias entre as organizações da sociedade civil e o município). Não se 

esperava que fosse diferente: a declaração de utilidade pública parece marcar, na origem, a vinculação entre os 

vereadores e as associações, sendo parte importante da dinâmica de trocas políticas a que me referi acima. 
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parece útil para pensar também o papel que a Associação, vinculada à família de D. Alzira, 

assume no contexto da Economia Solidária (pensada enquanto política que tentava ser levada à 

frente pela Incubadora) ou mesmo das políticas de educação infantil de Feira de Santana (que 

supomos tenha sido o mote inicial da criação da entidade). De oportunidade em oportunidade, 

os subalternizados vão esgueirando-se entre os obstáculos, captando ideias, encenando-as de 

acordo com o necessário para a sobrevivência com alguma dignidade.  

No caso do grupo Sabores a performance mimetizaria, em parte, o próprio capital: seu 

individualismo, a mercantilização da vida, a relatividade moral (em que o individual 

sobredetermina o coletivo). De outra mão, no entanto, ela também o interroga, o enfrenta, 

desconsidera os limites que a lógica do capital impõe ao feminino (como me faz pensar D. 

Alzira e sua “liderança”), ao não-branco, aos/às que vêm das periferias urbanas, aos circuitos 

fechados de poder que se formam em torno do Estado – neste sentido, um outro sentido de 

coletivo, manifestado em outras bases, confronta e nega, nas entrelinhas, o coletivo que o 

Estado pretende supor (e do qual aquelas pessoas só podem participar na medida de sua ousadia 

e insistência, já que ele certamente não as acolhe). Produz-se, assim, uma outra racionalidade, 

que não se confunde exatamente com o utilitarismo econômico capitalista, mas não o ignora 

completamente. A formalização como uma associação, junto aos demais elementos, pode ser 

lida, assim, no meu entender, também desde abajo: uma manifestação, como propõe Verónica 

Gago, do “neoliberalismo de baixo para cima”, 

[...] um conjunto de condições que se concretizam para além da vontade de 

um governo, de sua legitimidade ou não, mas que se transformam diante das 

condições sobre as quais opera uma rede de práticas e saberes que assume o 

cálculo como matriz subjetiva primordial, e funciona como motor de uma 

poderosa economia popular que mistura saberes comunitários de autogestão e 

intimidade com o saber-fazer na crise como tecnologia de uma 

autoempresarialidade de massas (2018, p. 19). 

A história do Grupo Sabores parece explicitar as “formas múltiplas pelas quais o 

neoliberalismo é usufruído e sofrido como base na recombinação e contaminação de outras 

lógicas e dinâmicas que pluralizam, inclusive, as próprias noções de racionalidade e conflito” 

(2018, p. 350). As experiências que tivemos com o Grupo Sabores ajudam-me, neste sentido, a 

multiplicar os matizes sob os quais o problema da personificação jurídica pode ser observado, 

inclusive no sentido de uma leitura que pretende resistir, na medida do possível, à colonialidade 

que nos impregna a todos/as. 

Mas sigo, então, para uma nova faceta das experiências da IEPS, em que o 

associativismo revela, ainda de outro modo, as ricas e complexas formas de resistência e luta 

que vão sendo tecidas pelos/as subalternizados/as. 
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4.2 A PESSOA JURÍDICA COMO RESISTÊNCIA COMBATIVA POR UM ALÉM 

CAPITALISMO: AINDA NAS BRECHAS DO CAPITAL 
 

Adiantei no primeiro capítulo algo sobre nossa história com a Comunidade Quilombola 

de Lagoa Grande, onde vivem as 12 integrantes do Sabores do Quilombo, grupo que vivencia 

conosco o Projeto Cantina Solidária III. Lá mencionei como esta história foi fundamental para 

repensar e afinar a Pesquisa Participante que o coletivo da Incubadora luta para fazer realidade. 

Retomo aqui esse percurso, desta vez para prosseguir na reflexão central proposta pela pesquisa: 

como a questão da personificação jurídica é vivenciada neste contexto?  

Recupero, para começar, algo já destacado no capítulo anterior: a forma jurídica da 

Associação é aquela que predomina no contexto do trabalho associado popular no Brasil. O que 

as experiências da Incubadora da UEFS vêm confirmando, assim como os dados revelados 

pelos levantamentos da SENAES, é que no Nordeste brasileiro e no espaço rural este dado é 

ainda mais expressivo 

 

Tabela 2 - Iniciativas de economia solidária no Brasil por tipo de organização: 

comparação entre regiões brasileiras 
Local Grupo 

Informal 

% Associação % Coope-

rativa 

% Sociedade 

mercantil 

% Nº 

EES 

% 

Total 6.018 30,5 11.823 60 1.740 8,8 127 6 19.708 100 

Centro-

oeste 

524 25,9 1.307 64,8 175 8,6 15 0,7 2.021 10,2 

Nordeste 1.675 20,8 5.969 74,2 368 4,6 28 0,3 8.040 40,8 

Norte 802 25,6 2.044 65,4 273 8,7 8 0,9 3.127 15,9 

Sudeste 1.567 48,5 1.309 40,5 318 9,8 34 1 3.228 16,3 

Sul 1.450 44,0 1.194 36,3 606 18,4 42 1,3 3.292 16,7 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

(SENAES-MTE, 2013).  

 

As associações, como se vê, correspondem a mais da metade das iniciativas mapeadas 

(60%) no contexto brasileiro, chegando ao percentual de 74,2% no Nordeste (seguido do Norte 

e do Centro-oeste). No Sul e Sudeste, predominam, por sua vez, os grupos na informalidade – 

embora se destaque que, no Sul, o percentual de grupos formalizados como cooperativas 

(18,4%) seja no mínimo o dobro da proporção de cooperativas nas outras regiões brasileiras.  

Outro dado que chama atenção é a distribuição dessas iniciativas entre os espaços 

urbano e rural: 
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Tabela 3- Iniciativas de economia solidária no Brasil por área de atuação: 

comparação entre regiões brasileiras 

Local Rural % Urbana % Rural e 

Urbana 

% Nº EES % 

Total 10.793 54,8 6.856 34,8 2.058 10,4 19.708 100 

Centro-

oeste 

1.082 53,5 670 33,1 269 13,3 2.021 10,2 

Nordeste 5.804 72,2 1.554 19,3 682 8,5 8.040 40,8 

Norte 1.566 50,1 1.270 40,6 290 9,3 3.127 15,9 

Sudeste 959 29,7 1.970 61 299 9,3 3.228 16,3 

Sul 1.382 42 1.392 42,2 518 15,7 3.292 16,7 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

(SENAES-MTE, 2013).  

 

Na região Nordeste as iniciativas concentram-se fortemente no meio rural (72,7% delas 

identificam-se como rurais e 8,5% como rurais e urbanas). A divisão norte/sul do país mais uma 

vez fica aqui evidente: enquanto a predominância das iniciativas no meio rural se dá nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-oeste, são as iniciativas urbanas que constituem a maioria daquelas 

situadas no Sul e Sudeste. 

Como explicar esta diferença? O que estas singularidades poderiam representar na 

compreensão do trabalho associado popular no Brasil e para as lutas por formas anti-

hegemônicas de trabalhar e produzir? Estas perguntas acompanhavam e continuam instigando 

as pesquisas da Incubadora355 e paulatinamente ia se moldando uma hipótese, a partir do que 

observávamos ao nosso redor: o associativismo rural trazia mais nítida a marca política e contra-

hegemônica da Economia Popular e Solidária que buscávamos identificar e ajudar a fortalecer 

em nosso percurso acadêmico e militante. O Projeto Cantina Solidária III foi inspirado desde o 

processo seletivo por esta ideia e pelas perguntas que a pressupunham. 

Ficava claro, pela experiência do processo seletivo do Projeto Cantina Solidária II, que 

as vias convencionais eram incapazes de atingir as experiências de trabalho associado que nos 

interessavam. Como relatei acima, a chamada pública de seleção realizada em 2014 fora capaz 

de chegar e interessar a apenas dois grupos urbanos, marcados pela lógica que tentei apresentar 

na primeira parte deste capítulo. Na “associação” de D. Alzira, mesmo que se entrevejam as 

estratégias de luta das classes trabalhadoras, ainda são muito evidentes as marcas da dinâmica 

do capital, que parecem sobredeterminar o resultado final.  

                                                           

355 Esta pesquisa não se dedica a respondê-las. Justificariam, aliás, todo um esforço de pesquisa específico, de 

grande valia para os desafios deste campo teórico, que está à espera de ser enfrentado. Reflexões relevantes sobre 

o tema são feitas por Gabriela Cavalcanti Cunha (2012), especialmente no que diz respeito a suas análises a partir 

dos dados dos mapeamentos nacionais. 
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Chamadas apresentadas em textos longos, exigências burocráticas, formulários a 

preencher fazem parte de um universo simbólico que permanece distante das classes populares, 

e isto é tanto mais verdade quanto a distância dos centros urbanos aumenta. A despeito da 

grande difusão do uso da internet (proporcionada pelo barateamento dos smartphones), a 

qualidade deste acesso356 e os recursos disponíveis para dominá-los fazem deste um outro 

espaço de desigualdade. Esta constatação diz muito sobre o próprio Direito e sua linguagem e 

sobre como eles se revelam incompatíveis com o universo simbólico dessas pessoas: diários 

oficiais, imprensa escrita, documentos, editais, estatutos e mesmo o acesso aos espaços 

tipicamente urbanos, ou que são parte das estruturas burocráticas do Estado (com seus modos 

de vestir, de falar, seu gestual, sua configuração estético-espacial).  A não ser que, como D. 

Alzira e sua associação, seja possível participar deste universo, mesmo que a partir de suas 

margens, mesmo que por meio das relações de subordinação e poder que vão sendo tecidas.  

Partindo dessas premissas, então, o processo seletivo do grupo para o Projeto Cantina 

Solidária III foi repensado. Consideramos neste processo a experiência reunida em feiras de 

economia popular e solidária e agricultura familiar de cuja organização começamos a participar, 

a partir de 2012357. Nestes eventos aplicávamos questionários com os grupos participantes, a 

partir dos quais constituímos um “catálogo” de iniciativas, que passaram a ser um banco de 

dados valioso para nossas ações.  A partir dele identificamos os grupos que, por sua localização 

geográfica e atividade desenvolvida, reuniriam condições para o trabalho na cantina do campus 

da UEFS. Em seguida, visitamos os grupos um a um, apresentando o projeto e observando suas 

características. 

No caso do Projeto Cantina Solidária III, foram realizadas, em fevereiro de 2016, visitas 

a três grupos, chegando-se finalmente ao da Comunidade Quilombola de Lagoa Grande. 

Transcrevo abaixo trecho da fundamentação da sua seleção, extraído do acervo documental da 

Incubadora: 

- trata-se de grupo localizado na zona rural, com histórico de organização 

coletiva e herança cultural de povos tradicionais, reconhecida como 

comunidade quilombola (pela Fundação Cultural Palmares, desde 2007); 

                                                           

356 Embora situada há a apenas 18 km do centro da cidade de Feira de Santana, chegar à Lagoa Grande significa, 

muitas vezes, ficar incomunicável por celular ou internet. 

357 Relaciono aqui, desde 2010, as seguintes feiras, todas realizadas no campus da UEFS em Feira de Santana: as 

8ª, 9ª, 10ª e 11ª edições da Feira de Semiárido da UEFS, respectivamente em 2012, 2014, 2016 e 2018 (evento que 

engloba uma programação acadêmica e a feira propriamente dita); a Feira de Produção e Cultura Camponesa, parte 

da programação do II Seminário Internacional de Educação do Campo, em setembro de 2015; a I Feira de 

Economia Popular e Solidária da UEFS, parte da programação do I CIEPS - Congresso Internacional de Economia 

Popular e Solidária e Desenvolvimento Local: diálogos Brasil-Cuba, realizado pela IEPS em março de 2016 (o II 

CIEPS aconteceu simultaneamente à 11ª Feira do Semiárido). 
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- vívido interesse, desde o início, das trabalhadoras e trabalhadores, bem como 

horizontalidade de suas relações, observados por meio de reuniões realizadas 

na sede da associação local, situada no Distrito de Maria Quitéria; 

- a perspectiva de integrar a comunidade para além das pessoas diretamente 

envolvidas no trabalho da cantina, por meio do estabelecimento de rede de 

produção, com o fornecimento de produtos pelos agricultores familiares da 

comunidade; 

- localização privilegiada se considerada a relativa proximidade da UEFS, 

favorecendo o deslocamento dos trabalhadores e trabalhadoras, sem o risco de 

precarização decorrente do excesso de tempo exigido para o trabalho (IEPS-

UEFS, 2016). 

O projeto é levado à frente por um grupo que até o momento não passou por 

formalização jurídica (e ainda não se sabe isto acontecerá358) e que não se confunde com a  

Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria-AQCOMAQ. Mas em todo o processo 

a participação da Associação sempre foi muito marcante e a maior parte das integrantes do 

grupo são associadas (duas delas eram parte da diretoria cujo mandato encerrou em abril de 

2020, nas funções de Secretária-Geral e suplente do Conselho Fiscal; na gestão que se iniciou 

em abril de 2020, a vice-presidente e a Secretária de Incentivo à Produção Local e Defesa da 

Vida Rural são integrantes do Sabores do Quilombo). O contato inicial da Incubadora, ainda 

durante o processo seletivo, foi feito com um grupo menor, que havia participado da feira 

ocorrida durante o I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária (realizado entre 

os dias 16 a 18 de março de 2016, no campus da UEFS). O processo de constituição do coletivo 

de trabalhadoras contou com a participação da AQCOMAQ, em cuja sede foi realizada a 

primeira grande roda de conversa do projeto (e ainda hoje acontecem, quando possível359, 

atividades do processo de incubação), com a participação de lideranças da Comunidade e dos/as 

associados/as (registrada nas fotografias abaixo). A partir dela deu-se publicidade ao projeto e 

as integrantes do Sabores do Quilombo foram chegando, a partir dos contatos de amigos/as, 

famílias e da própria AQCOMAQ – o “aqui todo mundo é parente”, que ouvi muitas vezes na 

Lagoa Grande, confirma, aliás, que essas dimensões se interpenetram, fortemente. Nesta 

atividade a equipe da Incubadora também manifestou a intenção de integrar a Comunidade ao 

projeto, por caminhos a serem construídos coletivamente. 

  

                                                           

358 Com a aproximação do fim do prazo do projeto (dezembro de 2020), a demanda do grupo pela formalização já 

aconteceu de maneira explícita, e tem sido constante, já que há o desejo de continuar juntas desenvolvendo uma 

atividade produtiva (especialmente no sentido de concorrer a uma futura licitação dos demais espaços de 

alimentação da UEFS, hoje ainda destinados à iniciativa privada por meio de concessão remunerada de uso).  

359 Pois na sede da Associação funciona a Escola Municipal Vasco da Gama. 



264 

Figura 13 – Reunião de apresentação do Projeto Cantina Solidária III à Comunidade de Lagoa Grande e 

à AQCOMAQ, Lagoa Grande, 19.04.2016 

 

Fonte: Acervo IEPS/UEFS (2016) 

 

A AQCOMAQ iniciou suas atividades formalmente em 1974, como Associação 

Comunitária de Maria Quitéria (ACOMAQ, sem o “Q”)360. Compreender o seu papel na 

Comunidade e o sentido de sua existência enquanto uma “pessoa jurídica” formal exigiu 

rememorar a própria história do lugar e de suas lutas. Para isso, recorri às pesquisas já realizadas 

sobre os quilombos de Feira de Santana e região361, em particular, e sobre a região de uma 

maneira geral. Algumas informações foram colhidas durante as diversas atividades 

desenvolvidas no campo e em contatos pessoais com pessoas da comunidade.  

Lagoa Grande situa-se na zona rural do distrito de Maria Quitéria, a que os/as feirenses 

seguem denominando preferencialmente de “São José”. Embora o antigo São José das 

Itapororocas anteceda no tempo ao povoamento de Santana dos Olhos D’Água (que 

corresponde, por sua vez, ao que hoje é o núcleo urbano de Feira de Santana), via de regra ele 

aparece em segundo plano na narrativa mais corrente da história de Feira de Santana. “Uma 

verdadeira dinastia se instala com os Peixoto Viegas, com o vínculo oficial do Morgado da Casa 

de São José das Itapororocas” (GALVÃO, 1982, p. 26), havendo registros históricos da Igreja 

de São José da Itapororocas – em torno da qual até hoje se espalha o povoado de São José –  

desde o século XVII362 até os nossos dias, como está na poesia do cordelista Domingos Santeiro 

(19--?).  

                                                           

360 Como já havia esclarecido na nota 11, a inserção do “quilombola” na denominação da entidade somente ocorreu 

em 2020, no ensejo da última alteração do seu estatuto. 

361 O trabalho de identificação e seleção destes trabalhos resultou na relação que apresento no Apêndice B. Efetuou-

se busca nos bancos de dados de teses e dissertações, a partir das palavras-chave “quilombo”, “Feira de Santana”, 

“Lagoa Grande”, “Portal do Sertão”, utilizando-se os conectivos “e” e “ou” alternativamente. Alguns achados 

também foram feitos a partir das referências bibliográficas dos trabalhos localizados na primeira forma de busca. 

362 No Anexo II da tese de Celeste Maria Pacheco de Andrade encontra-se a transcrição integral da carta de 

sesmaria a João Peixoto Viegas, datada de 18 de abril de 1655, em que se lê que o sesmeiro “as povoou de gados, 
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Figura 14 – São José das Itapororocas, sua igreja, antes e hoje. 

 

São José na sua sede 

A praça é uma beleza 

Com sua grande Matriz  

Parece uma fortaleza 

Projetada para a serra 

Contemplando a natureza 

Sua gente, sua história 

As festanças de São José 

Suas lendas, seu folclore 

Vêm de antiga geração 

De escravos, índios e tropeiros  

Desbravando a região 

[…] 

São José, seu povo 

Sua manifestação. 

O vaqueiro, a rezadeira 

O agricultor e o peão. 

O Reizado, a Quixabeira 

E a bata de feijão. 

[...] 

Quem nasceu em São José 

Neste lugar pequenino 

É baiano de Feira 

E é também um nordestino. 

Um brasileiro livre 

Pra escolher seu destino. 

 

 

 

Fonte: Montagem da autora a partir de (RIOS, 2018); mapa adaptado pela autora de (GOOGLE MAPS, 2020) 

 

A região onde hoje está Feira de Santana era ocupada originalmente pelos indígenas 

Paiaiás (SANTOS, 2014). Mas já em 1553 este território fez parte da grande Sesmaria de Tocós, 

                                                           
e escravos creados, e moradores, com armas e casas fortes de sobrado de pedra e cal, e uma Igreja [...]” (1990, p. 

156). É interessante pensar, com a Historiadora feirense, como as fazendas de gado foram fundamentais no 

processo de povoamento do território brasileiro de uma maneira geral e, em particular, do chamado Portal do 

Sertão: “[...] só no vale do Jacuípe, já se implantavam 317 fazendas de gado, do século XVII para o XVIII. Mesmo 

sem se considerar os fazendeiros, como verdadeiros fundadores de vilas e cidades – muita capela de fazenda foi 

núcleo de um lugarejo e cidade. Nas fazendas, a capela se tornou centro de lugarejos, cidades, como foi o caso 

de São José das Itapororocas (ANDRADE, 1990, p. 43) (grifo nosso). 

As divergências em torno da historiografia do povoamento da região de Feira de Santana são também analisadas 

por Celeste Maria Pacheco de Andrade (1990), que contrasta as discordâncias entre a descrição predominante, que 

dá ênfase ao casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, proprietários da fazenda Santana dos Olhos 

D’Água, e uma outra linha que destaca São José das Itapororocas, tendo como personagem principal João Peixoto 

Viegas. As narrativas históricas, no entanto, não se excluem. Como minha preocupação central é Comunidade 

Quilombola da Lagoa Grande, a segunda linha parece mais significativa. Já em 1696 São José das Itapororocas 

era alçada a freguesia (ANDRADE, 1990 p. 76), enquanto o povoamento a partir da Fazenda Santana dos Olhos 

D’Água somente se inicia no início do século XVIII (ANDRADE, 1990, p. 73). 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 

 

          Igreja Matriz de São José das Itapororocas 



266 

doada por D. João III a Antônio Guedes de Brito363 (TAVARES,  2008, p. 87), onde, como no 

resto do território baiano, incursões militarizadas (as chamadas entradas364) combatiam os 

povos indígenas da região, liberando o espaço para o colonizador365. Já entre os séculos XVII 

e XVIII, segue-se a expansão do gado bovino na região – é de 1701 a Carta Régia que proibiu 

a criação de gado a menos de 10 léguas do litoral366, liberando a faixa litorânea para a produção 

de açúcar, o “ouro branco” que justificava, naquele período, a colonização portuguesa. No 

início do século XVII, a historiografia identifica a concessão de sesmarias na região a João 

Peixoto Viegas, para a instalação de fazendas de gado (GALVÃO, 1982). Sob a ótica dos 

colonizadores, assim, a região assume, desde o início, um papel econômico secundário, 

destinando-se a suprir as necessidades de subsistência da população litorânea voltada ao plantio 

da cana para o mercado externo. 

  

                                                           

363 A sesmaria era uma antiga forma de ocupação da terra que em Portugal tomou, desde o reinado de Dom 

Fernando (1345-1383), um sentido peculiar: destinava-se a incentivar a ocupação de terras abandonadas 

(TAVARES, 2008). No caso do Brasil, embora certamente não se possa falar de “abandono”, o instituto foi 

utilizado para a doação de grandes latifúndios, visando a povoação do território pelos portugueses e, como 

consequência, o extermínio ou escravização dos habitantes originários.  

Segundo Luis Henrique Dias Tavares, “a carta de doação de uma sesmaria estabelecia que tivesse ‘meia légua’. 

Mas como limitar ou demarcar com exatidão uma sesmaria nas vastidões de terras da Bahia no período colonial?” 

(2008, p. 87). A imprecisão das sesmarias, aliás, será um elemento explicativo dos nebulosos processos de titulação 

das terras, a partir da Lei de Terras de 1850, como reflete Márcia Menendes Motta, em investigação que tem as 

sesmarias como tema principal (2012). 

Quanto a Guedes de Brito, Tavares esclarece que “O sesmeiro tinha direitos que repetiam os do donatário. Podia 

requerer sesmarias diretamente ao rei, alegando serviços, como fizeram destacados participantes da ‘guerra ao 

gentio bárbaro’. Foi dessa forma que se multiplicaram as terras de Antônio Guedes Brito, que iam até o sertão da 

Bahia [...]” (TAVARES, 2008, p. 87). Sobre o assunto, ainda, especialmente no que diz respeito às Sesmarias que 

corresponderam ao território ora pesquisado, Celeste Maria Pacheco de Andrade (1990).  

364 “Apesar da importância que as expedições saídas nos séculos XVI, XVII e XVIII de Salvador, Porto Seguro e 

Ilhéus tiveram para a expansão territorial brasileira, elas são minimizadas na História do Brasil quanto comparadas 

às bandeiras paulistas. Estabeleceu-se assim uma escala de valor que distancia as entradas baianas das bandeiras. 

Isso não se justifica. Em verdade, chamou-se de ‘entrada’ na Bahia a expedição militarizada que era denominada 

‘bandeira’ em São Paulo. Entradas e bandeiras organizavam-se em companhias chefiadas por capitães que 

apresentavam patentes reais autorizando-os a conquistar novas terras e a ‘guerrear o gentio bárbaro’” (TAVARES, 

2008, p. 158-159). 

365 É justamente neste período que “a ideia de desbravamento construiu a definição do espaço que não era 

conhecido pelos colonizadores como sertão” (SANTOS, 2014, p. 82) (grifo nosso). 

366 A “légua de sesmaria” correspondia a 6.600 m. Esta medida, no entanto, variava em diferentes contextos. 

(MICHAELIS, [20--]). Pontuo que Feira de Santana se situa a cerca de 100 km da cidade litorânea de Salvador, a 

capital do Estado da Bahia.  
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Figura 15 – Terras dos Guedes de Brito, Garcia d’Ávila e João Peixoto Viegas, 

Capitania da Bahia, início do século XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Estado da Bahia. Salvador: Seplantec, 1978, adaptado por (FREIRE, 2012, p. 42) 

 

Segundo Caio Prado Júnior, “a cultura da cana não permitiu que [a pecuária] se 

desenvolvesse nos férteis terrenos da beira-mar” (2012, p. 45), pois “até a alimentação de seus 

habitantes é, no Brasil colônia, função subsidiária da exportação” (2011, p. 173). Isto deu ensejo 

à ocupação a partir de extensas fazendas de gado e, residualmente, pela agricultura de gêneros 

alimentícios (milho, mandioca, feijão, alguns poucos legumes e frutas) – esta última sobretudo 

em regiões cujo clima apresentava uma maior umidade natural (como nas regiões mais 

próximas do litoral), nas proximidades dos rios perenes (como o São Francisco) ou 

 [...] ao longo das grandes vias de comunicação, frequentadas pelas numerosas 

tropas de bestas, que fazem todo o transporte por terra na colônia, e pelas 

boiadas que das fazendas do interior demandam os mercados do litoral. 

Sobretudo as primeiras que [...] mais se destacam: é preciso abastecer estas 

tropas durante a sua viagem, alimentar os condutores e os animais (PRADO 

Jr., 2011, p. 170). 

A região onde se encontra hoje Feira de Santana reúne mais de uma dessas 

características: a partir do comércio do gado foi paulatinamente tornando-se um grande 

entreposto comercial, que passou a dar nome à própria povoação, originalmente chamada 
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Santana dos Olhos D’Água, pela abundância de nascentes e lagoas neste lugar367. A par disso, 

a região localiza-se em meio às redes hidrográficas dos rios Jacuípe, Pojuca e Subaé, 

demarcando o “portal” para a região mais árida do interior e a linha divisória com o Recôncavo 

baiano, de clima mais úmido.  

A minha paisagem constante é a da minha terra, aberta no alto do planalto, 

embalada pela grita febril do sol sertanejo e acariciada pela melopéia dos 

aboios, que vinham das fazendas em volta, ou se derramavam do Piauí 

distante, do sertãozão bem longe, cuja lembrança tem sugestões de mistérios. 

Dos aboios que se despediam da cidade, ao fim da feira, nas segundas-feiras, 

voltando o gado para a malhada distante. Música a completar a moldura da 

paisagem. E tudo é mugido de bois, é cantiga de vaqueiros, é samba de 

terreiro, é cantiga de adjutório, é grito de ferras, interjeições de guia e de 

carreiros, o velho carro de boi a ranger estrada afora, ou são as loas, ao rápido 

rodar da casa-da-farinha, ou se passando o fumo, no terreiro em frente. [...] 

A minha paisagem é assim, meio tabaroa, meio selvagem... Pura e simples 

como uma admiração de criança. Não quero o dourado coruscante das minas, 

não quero o luciluzir das gemas nos garimpos. Não quero cheiro de caldeira 

cozendo mel e açúcar. Não quero pancada de pés secando café. A minha vida 

tem o ritmo da rajada atrás da rês arisca (BOAVENTURA, 2006, p. 239-240). 

Pela região passavam as boiadas vindas do Piauí, por Jacobina e Juazeiro, em direção 

ao Porto de Cachoeira, onde embarcavam pelo Rio Paraguaçu em direção à Bahia de Todos os 

Santos (GALVÃO, 1982) (ANDRADE, 1999). Formavam-se muitos caminhos, sendo a região 

onde hoje está Feira de Santana um entroncamento natural, desde então:  

 

  

                                                           

367 “ ‘Olho-d’água’ é uma designação que aparece frequentemente na toponímia do interior nordestino: a atração 

do líquido é evidente” (PRADO Jr., 2012, 67). 
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Figura 16 – Mapa da Commarca da Bahia de Todos os Santos seguindo a continuação dela para o poente 

(desenho a tinta ferrogálica; 42,5 x 53,5 cm de f. 46x57). 

 

Fonte: Adaptado pela autora de (Biblioteca Digital Mundial [custódia da Biblioteca Nacional, [17--]).  
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Analisando o mapa acima368, Grégoire van Havre ressalta a existência, já ali, de “uma 

importante rede de vias de comunicação no sertão” (2019), em meio às quais estão visíveis (e 

em destaque no detalhe com os círculos) a Villa da Caxoeira369, Sta Anna dos Olhos de Agua, S. 

Joze das Porrorocas, e “Fromigas”370. Retratando uma fase de expansão do povoamento da 

colônia portuguesa para o “sertão” que, segundo Havre, “não é registrada em outros 

documentos do mesmo período” (isto é, de transição para o século XIX, logo após o período 

pombalino), o pesquisador conclui que o documento permite supor a formação de uma 

paisagem que “não obedece cegamente a um modelo extrativista e exportador desenvolvido 

pela historiografia clássica” (2019). Ele também torna possível pensar em um regime de 

produção e trocas muito mais numeroso e importante do que se costuma registrar na narrativa 

da história econômica brasileira. É compreensível, se tudo afinal que importava para o olhar 

estrangeiro (que permanece estrangeiro mesmo partindo de dentro, quando se trata do interior 

nordestino) era o mercado exportador, onde se encontravam as grandes cifras. Caio Prado Jr., 

tratando do comércio interno do período colonial admite que “não temos dele muitos dados; o 

interesse que despertava, subsidiário como era, foi pequeno, e os contemporâneos nos deixaram 

poucas informações” (2011, p. 246). A riqueza dos sabores da culinária local – do que é um 

exemplo vívido a Lagoa Grande, com suas iguarias de milho e mandioca371, sucos e doces de 

frutas da região, bolos, comida de dendê, pratos feitos com caju e sua castanha, os variados chás 

de ervas aromáticas e medicinais372, ingredientes não convencionais como bredo, língua de 

                                                           

368 Trabalho anônimo, produzidos no século XVIII, mas sem data específica conhecida. “Enquanto o site da 

Biblioteca Nacional os classifica genericamente entre 1700 e 1799, os Anais da mesma instituição sugerem um 

parentesco com outro documento datado do início do século XIX (Anais BN, 1881-1882, vol. 09, t. 1, p. 235, n° 

2357)”. Em suas conclusões, no entanto, a partir da pesquisa realizada, o Autor propõe que “de forma geral, as 

informações que podem ser obtidas dos documentos apontam que eles foram certamente realizados entre 1761 e 

1807” (HAVRE, 2019). 

369 O núcleo de povoação que deu origem à Feira de Santana foi subordinado politicamente à Vila de Cachoeira 

até 1833, quando ganhou, ele próprio, o status de Vila de Feira de Sant’Anna e foi instalada a “Câmara de 

Sant’Anna da Feira”. Mas permaneceu subordinada juridicamente à Comarca de Cachoeira até 1955, constituindo 

um termo formado ainda pelas freguesias de São José das Itapororocas, Santana do Camisão e Santíssimo Coração 

de Jesus do Pedrão. Em 12 de junho de 1955 o lugar ganha a condição de “cabeça de comarca”, desmembrando-

se de Cachoeira também neste aspecto (FREIRE, 2012). 

370 A atual Olhos D’Água da Formiga, onde vivem as trabalhadoras do Delícias da Formiga, grupo protagonista 

do Projeto Cantinas Solidárias IV. 

371 Que ganham palco especialmente durante os festejos de junho (Santo Antônio, São João e São Pedro), com 

suas canjicas, pamonhas, mingaus, bolos de diversos tipos. Seu Eduardo, importante liderança da Comunidade, 

promove todo ano uma festa em sua casa, onde as portas abertas acolhem com muita canjica, pamonha, milho 

cozido. Interessante que a festa não considera o calendário das festas juninas – em 2019 a festa aconteceu em 

setembro, provavelmente considerando a alteração sazonal da produção da principal matéria-prima.  

372 Ver, a respeito do uso das ervas medicinais na região, Maria Ângela Alves do Nascimento (1998). 
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vaca, quioiô, palma – permitem contradizer, neste intercâmbio entre o passado e o presente, a 

descrição de vazio e insignificância que ainda é predominante nas leituras desta realidade.  

 

Figura 17 – Fartura e comida na Lagoa Grande 
 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2017-2020) 
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A fartura e generosidade que iluminam os momentos que compartilhamos com a 

comunidade de Lagoa Grande373 são sempre um contraste potente com a imagem seca e 

poeirenta da falta e da pobreza, que acompanha as narrativas do sertão e do nordeste. Da mesma 

forma, a forte, acalentadora e colorida comida feita com o azeite de dendê africano374, a que se 

misturam ingredientes indígenas e nordestinos como castanha de caju375. Na primeira foto à 

esquerda, no alto, uma moqueca de maturi (a castanha de caju ainda “verde”, imatura – mã for 

ybá [fruto] e turi [que vem] [MOTA, 2011, n. p.) no fogão da casa de Sônia, integrante do grupo 

Sabores do Quilombo (a foto, produzida por mim, certamente está muito longe de representar 

a delícia do cheiro, textura e sabor desta iguaria baiana). São de Sônia também os acarajés da 

última foto da terceira fila, tirada na cantina do módulo I da UEFS, onde a iguaria é servida, 

tanto quanto em sua casa, onde ela tem um espaço de venda do que produz (muitos dos 

ingredientes vêm do seu quintal). As outras fotos da primeira fileira confirmam a ideia de 

fartura: junto à moqueca de maturi, muitas outras delícias, que foram servidas durante sua festa 

de aniversário (Lagoa Grande, em 02.12.2018). Nas fotos da fileira do meio, o café da manhã 

que é tradicionalmente servido nos festejos do Novembro Negro da Comunidade Quilombola 

de Lagoa Grande (na ordem, em 2017, 2018 e 2019) – em boa parte resultado de contribuições 

dos/as próprios/as moradores/as e sempre servido gratuitamente para quem tiver a sorte de estar 

presente – reforça a sensação de riqueza, alegria e força de uma forma toda própria de fazer a 

vida acontecer. 

No período colonial, ao lado da pecuária, identifica-se se na região também o cultivo de 

gêneros agrícolas para exportação (em especial o tabaco ou fumo, que funcionou como 

importante moeda no tráfico de pessoas escravizadas do continente africano [PRADO Jr., 2011, 

p. 159-161]) e para alimentação (sobretudo mandioca, milho e feijão) (FREIRE, 2012)376. Luiz 

                                                           

373 Mas que também está presente no convívio com o Delícias da Formiga, a Copermasol, o Sabores, os/as Feirantes 

da Saberes e Sabores e demais experiências que vivenciamos na IEPS-UEFS. 

374 Feita com o azeite de dendê, óleo extraído de uma palmeira de origem africana (Elaeis guineenses), que é a 

marca de negritude da comida baiana e da comida “de preceito”, que faz parte dos rituais do Candomblé. 

375 O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é um espécime originária do nordeste brasileiro e de grande importância 

para seus povos originários. “Nada existe nele sem o recurso de exploração que se desdobra ou mesmo se 

multiplica em cada elemento” (MOTA, 2011, n. p.), dele se retirando alimento, medicamentos, a bebida que alegra 

(o ca-yú-y , que vira o cauim, ou licor de caju), a sombra, a madeira, servindo de belo exemplo de como o saber 

popular é rico de saídas para a sobrevivência humana, ao mesmo tempo que o faz preservando e reconhecendo a 

sua conexão com o resto da natureza. Sobre ele, o clássico “O cajueiro nordestino”, em que o intelectual e poeta 

pernambucano Mauro Mota ilustra o papel central que a planta teve no sistema cultural do Nordeste, destacando-

se a sua importância na paisagem e alimentação local (nossas praias, antes da chegada do colonizador, eram 

pontilhadas de cajueiros, e não de coqueiros como no canto do baiano Dorival Caymmi). 

376 Luiz Cleber Moraes Freire nesta cuidadosa pesquisa histórica, tendo como fonte, em especial, inventários 

judiciais da segunda metade do século XIX, dedica-se a compreender como se dava a exploração do trabalho 
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Cleber Moraes Freire aponta a presença considerável do trabalho escravo na região, ao contrário 

da suposição de que isto se daria de maneira residual nas áreas onde a pecuária predominou377, 

sendo que “São José das Itapororocas mantém-se em primeiro lugar, com 39,7%” de população 

escravizada em relação à população total (FREIRE, 2012, p. 90): 

As diversas atividades econômicas justificaram a ampla presença de escravos 

na região. Base do trabalho nas fazendas e nas áreas urbanas, a presença deles 

foi destacada na agricultura, na pecuária, nos serviços doméstico e em ofícios 

mecânicos e de serviço (FREIRE, 2012, p. 89)378. 

A historiografia mais aproximada do cotidiano dos/as trabalhadores/as livres e 

escravizados/as também borra os limites entre eles/as, especialmente a partir da segunda metade 

do século XIX, quando as contradições entre a escravidão e o capitalismo baseado da 

mercantilização da força de trabalho vão se agudizando379. Walter Fraga Filho (2006), 

reconstituindo as “histórias de escravos e libertos na Bahia” entre 1870 e 1910, conclui que o 

trabalhador escravizado podia receber dos seus “proprietários”, além de alimentos e roupas, 

contrapartidas em dinheiro, como quando eram remunerados “por trabalhos extras realizados 

nos domingos e dias santos” (2006, p. 39). Ou que “o trabalho remunerado para outras pessoas 

que não o senhor era valorizado pelos escravos” (2006, p. 40). Ainda observa que: 

Como em outras regiões escravistas das Américas, os escravos do Recôncavo 

desenvolveram atividades independentes e alternativas à grande lavoura de 

cana. Sabe-se que muitos escravos tinham criação de animais, especialmente 

bois, porcos, galinhas, para o consumo próprio e para venda. Muitos desses 

animais eram criados nos pastos e terrenos dos senhores, ou em outras 

propriedades, sob o sistema de meia (2016, p. 40). 

É esta mesma complexificação da realidade, perceptível quando a perspectiva segue um 

movimento ascendente e relativiza esquemas engessados pela colonialidade e racismo, 

presentes na leitura ainda predominante, de cima para baixo, dos “territórios primitivos e vazios 

                                                           
escravo nas atividades produtivas desenvolvidas na região de Feira de Santana - sobretudo, por sua centralidade 

na economia local, nas fazendas de gado. 

377 “As instalações duma fazenda, como referi, são sumárias: currais e casas de vivenda, tudo de construção tosca, 

é quanto nelas se encontra. O pessoal empregado é reduzido: o vaqueiro e alguns auxiliares, os fábricas. Aquele 

que dirige todos os serviços da fazenda, é remunerado [...] com o próprio produto dela, uma quarta parte das crias. 

[...]. Os fábricas são em número de dois a quatro, conforme as proporções da fazenda; são subordinados ao vaqueiro 

e auxiliam em todos os serviços. Às vezes são escravos, mais comumente assalariados, percebendo remuneração 

pecuniária por mês por anos” (PRADO Jr., 2011, p. 202). 

378 Ainda sobre o processo de escravização na região de Feira de Santana, Elane Bastos de Souza (2010). 

379 “Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no mercado de 

mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de 

trabalho como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não tem outras mercadorias para vender, 

estando livre e solto e carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho” 

(MARX, 2017, p. 244).  

Cumprido o seu papel na acumulação inicial do capital, a escravidão passou a representar um obstáculo ao 

aprofundamento das relações capitalistas no Brasil, onde era necessário substitui-la pelo assalariamento.  
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que formam a América” (PRADO Jr., 2012, p. 15)380, que torna possível entender o sentido que 

assume na história da Lagoa Grande381 as chamadas “terras de preto”, “comunidades negras 

rurais”, “comunidades remanescentes de quilombo” ou, simplesmente, quilombos382. 

A palavra quilombo tem origem africana383 e é identificada em um documento oficial 

português já em 1559. É de 1740, no entanto, a definição mais conhecida, que ecoa as 

características dos quilombos do século XVII, do que é o maior exemplo o de Palmares: 

segundo o Conselho Ultramarino português, que reagia assustado ao recrudescimento dos 

núcleos de população negra insubmissas ao jugo colonial, quilombo seria “toda habitação de 

negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos 

levantados nem se achem pilões neles” (NASCIMENTO, 2006, 119). Esta definição parece 

ainda marcar, até hoje, a simbologia em torno dos quilombos, destacando-se cinco elementos: 

1) “a fuga, i.e., a situação de quilombo sempre estaria vinculada a escravos fugidos”; 2) “uma 

quantidade mínima de ‘fugidos’”; 3) a existência de uma moradia habitual (a figura do 

“rancho”); 4) a partir da expressão “nem se achem pilões nele”, as ideias de autoconsumo e 

                                                           

380 É ainda de Caio Prado Junior que tomo como eloquente exemplo o seguinte trecho, que se refere às áreas em 

do território em que se instalou a “mesquinha plantação” de subsistência, diante da impossibilidade da “grande 

lavoura”: “[...] as populações que nela se fixaram, populações marginais de baixo teor de vida na maioria, aí se 

encontram só porque não acham lugar nas zonas de maiores perspectivas que são da grande lavoura. A 

mediocridade desta mesquinha agricultura de subsistência que praticam, e que nas condições econômicas da 

colônia não podia ter se não este papel secundário e de nível extremamente baixo, leva para elas, por efeito de uma 

espontânea seleção social, econômica e moral, as categorias inferiores da colonização. Não encontramos aí, por 

via de regra, senão um elemento humano residual, sobretudo mestiços do índio que conservaram dele a indolência 

e qualidades negativas para um teor de vida material e moral mais elevado” (2011, p. 169).  

Sobre a crítica ao etnocentrismo ocidental inserto no conceito pejorativo de “agricultura de subsistência”, ver 

Pierre Clastres (2017). 

381 Arriscaria dizer que, para além dela, entender o próprio Brasil do “interior”, do interior nordestino em 

específico, em suas peculiaridades regionais e locais. 

382 “Comunidades remanescentes de quilombo” foi, afinal, a expressão escolhida para figurar no texto 

constitucional de 1988 como adiante mencionarei. As disputas em torno da denominação envolvem reflexões 

importantes, que não seria possível fazer nos limites desta tese. Entendo pertinente, no entanto, reproduzir um 

pequeno trecho em que as preocupações do antropólogo Alfredo Wagner parecem dialogar intensamente com as 

que são também centrais nesta tese: 

“[...] é uma impropriedade se trabalhar isso como “sobrevivência”, como “remanescente”, como sobra, como 

resíduo, porquanto é justamente o oposto: é o futuro, é o que se manteve mais preservado, é o que se manteve em 

melhores condições de uso e é o que garantiu a esses segmentos sociais condições para viverem independentes dos 

favores e benefícios do Estado. A própria polêmica se é neoliberalismo ou se é planejamento centralizado não 

passa por essas situações designadas como quilombo porque elas já estavam fora antes; não são também fruto da 

recente categoria “excluídos”, porque desde o século XVIII estão definidas juridicamente como de fora. Essa é 

uma questão do poder, não é questão desses segmentos sociais. O que tem que ser recuperado nessa apropriação 

jurídica, nessa redefinição, do meu ponto de vista, é como que esses segmentos se definem e o que praticam. Esse 

é o exercício que, de certa forma, nos recoloca em contemporaneidade com a forma que está surgindo e com a 

situação social do quilombo que só agora, a duras penas está sendo reconhecida” (1999, p. 18). 

383 Beatriz Nascimento (2006) demonstra, inclusive, o paralelismo (e até contemporaneidade) entre o nosso 

Angola-Janga, mais conhecido como Quilombo dos Palmares, nas terras onde está hoje o Estado de Alagoas, e o 

Kilombo, instituição dos Imbangalas, povo que dominou Angola.  
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capacidade de reprodução e 5) “uma localização sempre marcada pelo isolamento geográfico, 

em lugares de difícil acesso e mais perto de uma mundo natural e selvagem do que da chamada 

‘civilização’” (WAGNER, 1999). Neste último ponto o Antropólogo mineiro Antônio Wagner 

faz uma consideração que se relaciona fortemente com os argumentos que tento aqui reunir para 

entender a Lagoa Grande: 

Isto vai influenciar toda uma vertente empirista de interpretação com grandes 

pretensões sociológicas que conferiu ênfase aos “isolados negros rurais” – 

marcando profundamente as representações do senso-comum, que tratam os 

quilombos fora do mundo da produção e do trabalho, fora do mercado. Este 

impressionismo gerou um outro tipo de divisão que descreve os quilombos 

marginalmente, fora do domínio físico das plantations” (1999, p. 12). 

Compreender os quilombos do Portal do Sertão exige mencionar ainda os seus povos 

originários (os Paiaiás) e o papel das missões jesuíticas, de que se encontram registros a partir 

do século XVI. Jucélia Bispo dos Santos destaca a fundação de colégio jesuíta em Água Fria384, 

já em 1562, e o papel dos religiosos da Companhia de Jesus na conquista do território da 

população indígena e sua submissão, através da política de aldeamento também nesta região385. 

As ordens religiosas costumavam permitir o uso das suas vastas terras em troca do pagamento 

de foros, ficando muitas vezes sob a posse de vaqueiros e pequenos agricultores, arrendatários 

dos grandes sesmeiros – certamente também atraídos pela possibilidade de comercializar o 

excedente aos viajantes que afluíam nas feiras da região. A partir de 1759, com a expulsão dos 

jesuítas das terras portuguesas (por decreto de  D. José I, sob a influência do Marquês de 

Pombal), as vastas terras da Igreja passaram à Coroa e foram sendo paulatinamente ocupadas 

por grandes e também pequenas “roças”386, conduzidas por índios/as, mestiços/as, negros/as, 

livres ou mesmo escravizados/as: 

A formação de quilombos na região pesquisada cresceu à medida que a 

ocupação do interior brasileiro aumentava e a população se deslocava para 

áreas não colonizadas. A instituição da escravidão também se difundia e, com 

ela, a fuga de escravos. Não era só no interior do regime colonial, mas também 

                                                           

384 Água Fria situa-se a cerca de 40 km a nordeste do Povoado de São José (antigo São José de Itapororocas). 

385 “As vilas e cidades que emergiram da sesmaria de Água Fria são todas provenientes dos aldeamentos jesuíticos 

que foram instalados na região. Portanto, cidades do território do Portão do Sertão tiveram como sítio histórico as 

antigas vilas formadas pelos jesuítas na segunda metade do século XVII” (SANTOS, 2014, p. 86). Jucélia Bispo 

dos Santos (2014, p. 90) também identifica registros históricos de 1786 que dão conta de terras ocupadas por 

negros e mestiços, salientando que as comunidades quilombolas já recenseadas pela Fundação Cultural Palmares 

na região encontram-se justamente na área em que vicejaram os projetos religiosos no século XVIII.  

386 Sobre as roças, ver Marcelo Almeida Oliveira (2012). A esta específica configuração social da região vincula-

se também a figura do tabaréu – palavra cuja etimologia, remetendo à taba, já indica o papel central dos povos 

originários na história e no contexto simbólico da região. Jaime Magalhães Morais, em seu rico “Memórias de 

Tabaréus: trabalho e lazer nos tabuleiros de Feira de Santana - Bahia (1950 – 1990)” (2016) indica ainda, além da 

presença dos Paiaiás e povos africanos, as figuras dos/as ciganos/as e dos/as judeus/ias, que também se 

encontravam na região, atraídos pelas oportunidades de produção e troca. 
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em oposição a este que os contatos afro-ameríndios tinham lugar. Muitas 

vezes, os escravos fugidos integravam-se nas redes de parentesco ameríndias 

(LIMA, 1990). [...]. Nessa fase, os quilombos dos negros fugidos se 

imbricavam com a resistência indígena, isto é, os grupos de negros 

fugidos mantinham relações com as populações nativas (SANTOS, 2014, p. 

93).  

Alia-se a isso o fato de que uma característica das grandes sesmarias do interior era a 

existência, entre elas, de uma faixa de cerca de uma légua que eram consideradas devolutas – 

serviam apenas de divisa, suprindo os limites físicos, e a falta de cercas, e evitando a confusão 

entre os rebanhos contíguos (PRADO Jr., 2011, p. 202). Suponho que estas faixas deveriam 

também estimular a fixação de trabalhadores/as livres e ex-escravizados/as, associando-se, no 

caso da região de Feira de Santana, ao estímulo à comercialização do excedente produzido na 

grande feira. 

Em 1850, a Lei de Terras perpetua a fragilidade da situação jurídica do vínculo com a 

terra que as camadas populares ocupavam e faziam produzir. Seguindo à risca a lógica do 

Direito burguês, cuja igualdade pintada no papel é apagada na transposição da lei para o mundo 

real, a Lei 601, de 18 de setembro de 1850, torna mais fácil agora caracterizar o agregado ou 

posseiro como “invasor”, já que toda a operacionalização do processo de titulação jurídica da 

propriedade, por sua complexidade e custo387, somente foi possível à classe dominante. 

Fragilizando a posse da terra (ou excluindo-a), a Lei de Terras cumpria o seu papel, em especial, 

no processo de formação da classe trabalhadora assalariada, disponível ao capital. Jucelia Bispo 

                                                           

387 A Lei de Terras dispunha sobre “as terras devolutas do Império” – isto é, as “não aplicadas ao algum uso 

público”, fora do “domínio particular por qualquer título legitimo” ou as que “não se acharem occupadas por 

posses (como está no seu artigo 3º). Considerando as grandes dimensões do território brasileiro e as dificuldades 

de demarcação das sesmarias distribuídas pela Corte Portuguesa (que, em si, era assistemática e confusa) tratava-

se, em verdade, de boa parte do território nacional, principalmente aquele que estava em mãos da população 

indígena, ex-escravos/as, escravos/as e trabalhadores/as livres. A Lei inaugurava o regime de titulação registral de 

terras no Brasil, impondo para isso um procedimento que previa, por exemplo, a medição do bem, seu cercamento 

e providências burocráticas que não estavam acessíveis aos pequenos posseiros. Se, por um lado, assim, a lei abria 

formalmente perspectivas para a titulação dos pequenos posseiros, por outro, limitava-as pelo modo como 

funcionavam, na prática, o Estado e seus procedimentos. As contradições deste cenário, que também foi (e ainda 

é) um importante espaço de lutas dos subalternizados no meio rural, são analisadas por Márcia Maria Menendes 

Motta (1996).  

A Lei de Terras foi certamente um dos elementos fundamentais da lenta transição do Brasil para a economia de 

mercado, tornando possível a apropriação jurídica, em termos do Direito burguês, da terra e, portanto, a sua 

mercantilização. Remetendo-me ao que já foi dito no capítulo 2, trata-se de um momento importante para a lógica 

do capital em terras brasileiras, concedendo-se ares de institucionalidade à separação entre trabalhadores/as e 

meios de reprodução da vida, essencial para a disseminação do assalariamento.  

Sobre o tema, assim como, em geral, à questão das “Condições históricas e sociais que regulam o acesso à terra 

no espaço agrário brasileiro”, remeto também a Guiomar Inez Germani (2006). A Autora pontua: 

“Se para o trabalhador livre, para o mestiço, esta lei significou o “cativeiro” da terra, para o capital significou sua 

liberdade. A terra já não estava livre para ser ocupada, como no regime anterior, mas livre para ser transformada 

em mercadoria e ser adquirida pelos que tivessem condições para isso; por fim, estava “livre” para gerar a renda 

capitalista da terra. As outras formas de aquisição se transformaram, com a aplicação desta Lei, em atos ilegais” 

(2006, p. 134).  
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Santos, tratando das comunidades quilombolas de Irará e do Portal do Sertão, especifica os 

efeitos da Lei nesta região: 

Em 1850, com a criação da nova Lei de Terras, a divisão territorial desse 

município foi alterada. Depois da vigência dessa lei, todos os produtores 

seriam obrigados a cercar suas propriedades. O pequeno produtor familiar 

e/ou escravista também teria a obrigação de construir cercas. Um dos 

domínios mais típicos do Sertão baiano, as terras de Antônio Guedes de Brito, 

a Casa da Ponte, apresentava no Tombo de Terras feito em 1809, nada menos 

que 110 sítios pagadores de renda e 64 sob exploração direta. Os altos custos 

da formação das cercas, porém, impossibilitaram muitos pequenos 

proprietários de cercarem suas terras. Ao contrário do pequeno produtor 

roceiro, os poderosos senhores fazendeiros e criadores de gado conseguiram. 

A parte do território do Portal do Sertão que foi ocupada pelas missões jesuítas 

sofreu fortes impactos com a criação da nova lei de terras, uma vez que as 

pessoas que moravam no lugar não possuíam documentos de terras, e também 

não tiveram condições de cercá-las. Com isso, homens de posses, 

possivelmente fazendeiros, passaram a cercar terras da região, gerando 

diversos conflitos (2014, p. 107). 

Dessa peculiar formação social do sistema colonial brasileiro resultam, ainda, por certo, 

específicas relações de poder.  O poeta e ensaísta feirense Eurico Alves Boaventura (1989) 

descreve em poesia e prosa os Fidalgos do sertão, que se distinguem dos do Recôncavo porque 

aqui, “suarentos” e “requeimados de sol”, compartilham com seus vaqueiros o trabalho e os 

riscos da lida com o gado. Para Caio Prado Jr. (2011) “o sertão oferece a liberdade, o 

afastamento de uma autoridade incômoda e pesada. Aí a lei é a do mais forte, do mais capaz, e 

não a de classes favorecidas” (2011, p. 119). Que razões poderiam impedir a autoridade de se 

fazer “pesada”? A história e o que vemos ainda hoje no contato com comunidades como a 

Lagoa Grande permitem supor que, resistindo ao poder, pessoas escravizadas ou livres – por 

seu número, sua forma de organização388 e luta, pelos revezes da sobrevivência diante nas 

grandes distâncias e do clima árido, por serem menores em cifras as diferenças que separam  

                                                           

388 Jucélia Bispo dos Santos destaca, por exemplo, o fato de os/as escravizados negros/as da região serem de uma 

segunda geração de pessoas já nascidas no Brasil (o que pode ser explicado pela distância do litoral e a 

subsidiariedade da monocultura exportadora, que justificava mais diretamente o tráfico de pessoas da África). Isto 

favorecia a formação e manutenção das famílias, como núcleo importante de resistência, de apoio mútuo, de 

fortalecimento comunitário. A possibilidade da manutenção dos núcleos familiares fortalece, por sua vez, a 

hipótese de “brecha camponesa” no enfrentamento da escravidão: “Em família, os escravos negociavam a 

liberdade com os senhores, pois esse ajuntamento possibilitava a garantia de sobrevivência para quem estava 

saindo da condição de cativo. Conforme João Reis presume: nas relações entre senhores e escravos sempre 

existiram negociações. Ou seja, mesmo que os negros não tivessem organizado em conjunto uma luta direta para 

suprimir o sistema de escravidão, eles procuraram em diversas ocasiões negociar direitos ou condições mínimas 

de sobrevivência. Em meio aos processos de lutas e negociações, passou a existir a chamada “brecha camponesa”, 

na qual os escravos passaram a ser agregados dos seus ex-senhores e desenvolviam as atividades de roceiros e 

vaqueiros. Os escravos passaram a produzir dentro dos limites das terras do senhor (REIS; SILVA, 2005)” 

(SANTOS, 2004, p. 95).  

À mesma conclusão chega Yves Samara Santana de Jesus (2015), em dissertação dedicada à “Família Escrava na 

Freguesia de São José das Itapororocas”, no período entre 1785 e 1826. 
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fortuna e pobreza389, entre outras mais determinações próprias do lugar390 – impunham limites 

ao exercício do poder, a que não restava outra alternativa que se submeter à negociação, à troca, 

a alguma dose de respeito diante da “altivez” com que tantas vezes é cantado o sertanejo (o que 

“antes de tudo é um forte”, na máxima Euclidiana, ou o que se encarna na figura do cangaceiro 

ou de um Lucas da Feira, para mencionar uma importante personagem local391). O quadro se 

pinta, no entanto, dialeticamente, respeitando o ser/não-ser que é próprio mesmo da 

materialidade vivida: dominação e violência eram (e são) parte desta realidade onde também 

estão inscritas autonomia e resistência, às claras ou nas frestas das relações entre fazendeiros/as 

e agregado/as, senhores/as e escravos/as, patrões/oas e empregados/as, compadres, comadres e 

afilhados/as, caciques políticos e correligionários/as392. Como no dizer de Riobaldo, “Sertão é 

isso, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo”. [...]. Sertão é isto: o senhor empurra para trás, 

mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera” (ROSA, 

1994, p. 215; 402). 

Nesse passo, sem que se possa falar necessariamente em “isolamento geográfico”, na 

zona cinzenta entre a escravidão e o trabalho livre, da mescla entre diferentes povos racializados 

                                                           

389 “Tudo indica que os fazendeiros sertanejos eram proprietários que trabalhavam juntamente com os seus 

escravos na produção, sendo os escravos utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura e em 

outras funções domésticas. Na relação com os senhores, muitos dividiam o mesmo teto, estabelecendo uma relação 

de escravidão do perfil de agregados” (SANTOS, 2014, p. 90). 

390 Como, no nosso caso, a existência da grande Feira de Sant’Anna, onde a comercialização da produção era certa 

em razão do intenso fluxo de pessoas. Destaca Yves Samara Santana de Jesus:  

“Ressalte-se ainda que, no século XIX, a feira no centro urbano da cidade destacou-se pela rotatividade de 

mercadorias provenientes das freguesias vizinhas, incluindo São José das Itapororocas – a freguesia mais 

promissora da região no período escravista destaca-se pela produção de diversos gêneros alimentícios e a criação 

de gado. Sobre o desenvolvimento econômico e os trabalhadores envolvidos nessa dinâmica: Os trabalhadores 

urbanos, pela circulação no centro da cidade, na área rural e nas regiões circunvizinhas agregam outras identidades, 

como trabalhadores rurais, de certa forma, estenderam os laços de solidariedade para fora do cativeiro. 

Flaviane Nascimento (2012, p. 95) elucida sobre a importância da feira que ocorria nos dias de segunda: “A feira 

conectava regiões interioranas da província, e criava, a um só tempo, uma dinâmica social, econômica, política e 

cultural própria, da qual partilhava [sic] cativos e ex-cativos que também conviviam naquele espaço. Os produtos 

comercializados na feira, eram frutos do trabalho dos escravizados/as nas freguesias das cidades, visto que 

acarretava na sociabilidade entre os grupos sociais e étnicos existentes na cidade. A circulação de pessoas e 

produtos ampliou, portanto, o mercado de trabalho para pessoas livres e libertas, ou seja, agricultores, pequenos 

comerciantes, ganhadores, carroceiros, vaqueiros – profissões tradicionalmente exercidas por negros e mestiços. 

A feira estabelecia ligações com a área rural dos produtos cultivados na freguesia” (2015, p. 31-32). 

391 Sobre ele, “Lucas Evangelista: o Lucas da Feira estudo sobre a rebeldia escrava em Feira de Santana 1807-

1849”, de Zélia Jesus de Lima (1990). Lucas Evangelista dos Santos foi escravo da fazenda Saco do Limão (situada 

ao sul do atual município de Feira de Santana), cujos donos residiam na Freguesia de São José das Itapororocas 

(LIMA, 1990, p, 72). Fugindo da escravidão, formou um grupo de salteadores que ganhou fama na primeira metade 

do século XIX, atuando por cerca de vinte anos. A Autora demonstra como Lucas da Feira integra um cenário de 

lutas e resistência negra no pós-independência, ajudando a retratar a especial configuração de uma região que 

comumente servia “de refúgio para escravos vindos de outras regiões e de passagem para outros locais, onde 

vicejavam quilombos” (LIMA, 1990, p. 74). 

392 Sobre esta zona cinzenta entre liberdade e escravidão, Viver por si: histórias de liberdade no Agreste Baiano 

Oitocentista (Feira de Santana, 1850-1888), de Flaviane Ribeiro Nascimento (2012). 
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como não-brancos (negros, indígenas, ciganos, judeus), as comunidades quilombolas do Portal 

do Sertão foram se constituindo e resistindo ao longo do tempo: 

As atuais comunidades quilombolas do Portal do Sertão da Bahia têm uma 

história atrelada a uma possível origem que se processa, não exclusivamente, 

na experiência dos grupos de negros rebeldes fugidos do cativeiro. Destaca-se 

que, possivelmente, essas comunidades foram organizadas especialmente no 

período de transição do processo de mão de obra escrava para o perfil do 

trabalhador livre. [...] Considera-se que, através da comercialização de 

gêneros alimentícios na feira livre local, sobretudo de produtos que eram 

plantados pelos ex-escravos ou saqueados em roças alheias, representavam 

resistência à dominação que se consolidou no espaço regional como 

reminiscências da ordem social que foi demarcada pela colonização 

(SANTOS, 2004, p. 111)393. 

A dinâmica de ocupação e posse da terra na Lagoa Grande e adjacências entra pelo 

século XX sem grandes alterações. A historiografia já produzida sobre a região, a partir de 

relatos orais e pesquisa documental394 informa que as diversas comunidades rurais ao norte do 

município, passíveis de caracterização como “remanescentes de quilombo” (em especial Lagoa 

                                                           

393 Atualiza-se, assim, de maneira mais alargada, o conceito de quilombo, estabelecendo-se o contraste entre 

quilombo histórico e quilombo contemporâneo, que marca a discussão teórica sobre o tema: “Atualmente, o que 

se conceitua como quilombo não se refere a resíduos arqueológicos de ocupação temporal ou comprovação 

biológica, e também não se trata de grupos isolados e população homogênea, nem sempre foram construídos a 

partir de movimentos insurrecionais ou rebelados. Consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 

resistência na manutenção e reprodução dos seus modos de vida característicos e na consolidação de um território 

próprio” (O’DWYER, 1995, p. 2).    

394 A sistematização da bibliografia sobre os quilombos do Portal do Sertão consta do Apêndice B, ao lado da que 

cuida de Feira de Santana de um modo mais geral. Destaco, no entanto, cinco fontes principais: a dissertação de 

Elane Bastos de Souza, “Terra, Território, Quilombo: à luz do Povoado de Matinha dos Pretos-BA” (2010), a tese 

de Jucélia Bispo dos Santos, “Comunidades Quilombolas do Portão do Sertão da Bahia: Direito, Território e 

Identidade” (2014), a tese de  Lívia de Carvalho Mendonça, “Escrevivendo escrita de remanescentes quilombolas 

no domínio escolar e na vida cotidiana: uma abordagem dialógica” (2014), a dissertação de Railma  dos Santos 

Souza , “Memória e história quilombola: experiência Negra em Matina dos Pretos e Candeal (Feira de 

Santana/BA)” (2016), e a dissertação de Paloma Santana de Souza “A cozinha vai falar, e numa boa”: experiência 

e reflexão sobre o processo de trabalho do grupo Sabores do Quilombo” (2019) – as segunda e a última dedicadas 

em específico à Lagoa Grande. Valho-me, no entanto, também de informações colhidas pessoalmente em meio às 

diferentes atividades vivenciadas ao lado da equipe de pesquisadores/as e extensionistas da Incubadora. 

 Muito recentemente, quando já finalizada a redação desta tese, foi defendida a dissertação “Os Meninos à volta 

da fogueira: memórias e narrativas de pretos do Quilombo Lagoa Grande, por Girlene da Cruz Ferreira (2020), 

que acrescento então à lista de trabalhos produzidos sobre o tema. 
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Grande, Matinha dos Pretos e Fazenda Candeal II, as já certificadas)395, têm origem comum, 

sendo parentes muitos dos/as seus/uas habitantes396.  

 Figura 18 – Comunidades Negras Rurais e Quilombolas de Feira de Santana, Bahia, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: (SOUZA, 2016, p. 69) [produzido a partir de dados do Projeto de Pesquisa GeografAR, 2009] 

                                                           

395 Nos limites do município de Feira de Santana há hoje três comunidades rurais certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares como remanescentes de quilombo: a primeira a sê-lo foi Lagoa Grande, em 2007; em seguida, 

vieram Matinha dos Pretos e Fazenda Candeal II, respectivamente em 2014 e 2017. Em Feira de Santana há, no 

entanto, diversas outras comunidades urbanas e rurais, a reunir também os elementos que autorizariam a inclusão 

na categoria. Compõem os anexos da Tese de Lívia de Carvalho Mendonça (2014) duas declarações, datadas de 

10 de maio de 2007 e 13 de janeiro de 2009, em que a Prefeitura de Feira de Santana declara, “para fins de 

comprovação junto à Fundação Cultural Palmares”, que são identificadas como “remanescentes quilombolas, pelos 

seus costumes, tradições aspectos sociais, culturais e econômicos” as seguintes comunidades: Lagoa Grande – 

distrito de Jaíba; Comunidade de Tanquinho; Morrinhos – distrito de Jaguara; Distrito de Bonfim de Feira; Distrito 

de Matinha; Lagoa da Negra – Distrito de Maria Quitéria; Lagoa Salgada – Distrito de Jaíba; Lagoa Grande [sem 

indicação complementar, embora se suponha aqui seja a que se localiza no distrito de Maria Quitéria], todas 

situadas na zona rural dos distritos; Rua Nova, Tomba, Baraúnas, Queimadinha, Tanque da Nação e São João do 

Cazumbá, localizadas na zona urbana da sede do município (MENDONÇA, 2014, p. 215-216). 

396 Vale destacar que a continuidade territorial entre as três comunidades só foi cindida na década de 1940, quando 

foi iniciada (em 1945) a construção da BR116, ficando Lagoa Grande do lado esquerdo da Rodovia e Matinha dos 

Pretos e Fazenda Candeal II, do lado direito. 
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É possível tanto identificar relatos que remetem aos quilombos históricos (como a 

referência à Matinha dos Pretos como uma área de mata onde se escondiam pessoas 

escravizadas em fuga ([SOUZA, 2010, p. 18]), quanto relatos mais recentes, em que se destaca 

o pertencimento comunitário nascido com uma epidemia de peste bubônica, datada de 1922, 

que se agudizou no povoado de Jacu (que ficou conhecida como Peste do Jacu, ou Pés do Jacu) 

e do qual teriam se originado alguns/mas dos/as primeiros/as moradores/as do que é hoje o 

núcleo do povoamento da Matinha (SOUZA, 2016, p. 82)397. Francisca Fonseca, agricultora, 

mestranda em Educação e militante quilombola da comunidade Fazenda Candeal II fez-me 

referência ainda aos povoados de Balagão (ou Sítio do Padre) e Cerrado, este último sendo 

supostamente, segundo relatos dos mais velhos da comunidade, a origem do povoamento, onde 

ocorriam manifestações religiosas, teria existido uma marcenaria e um professor leigo de 

primeiras letras, João Leijado (2020)398. Candeal era originalmente o nome de uma grande 

fazenda, de propriedade da família Alves399, de onde se supõe vieram as pessoas escravizadas. 

Railma dos Santos Souza (2016), a partir de documentos históricos, rememora detalhes da 

história da Fazenda Candeal e da resistência dos/as escravizados/as. A Pesquisadora debruça-

se sobre inventários judiciais dos antigos proprietários da fazenda (sendo o mais antigo 

relacionado à morte de José Vitorino de Oliveira, em 1843), confirmando o grande número de 

escravos nascidos no Brasil (ratificando a presença de núcleos de famílias escravizadas) e 

atividades baseadas “na policultura e na criação de gado, sustentadas com o trabalho escravo”400 

(SOUZA, 2016, p. 76). O último dos inventários analisados foi o de Antônio Alves de Freitas 

Borja, “famoso coronel, presente na memória de moradores/as enquanto temido proprietário 

das terras da Fazenda Candeal” (SOUZA, 2016, p. 77), e tem como base um testamento de 

1920, onde são reconhecidos como/a filhos/as naturais nada menos que 21 filhos e filhas com 

três ex-cativas. Demonstra-se claramente o quão tênues eram as linhas a separar os mundos da 

                                                           

397 A origem do cruzeiro que hoje ainda está no centro da sua praça, em frente à Igreja de São Roque (que teria 

sido o pagamento de uma promessa feita por Dona Antônia de Matinha, uma das primeiras moradoras, por proteção 

na epidemia (SOUZA, 2010, p. 81-82). 

398  Francisca Fonseca relatou-me que em 2017 foi organizado um encontro entre moradores das três comunidades 

quilombolas, como uma estratégia de recuperação da história oral, onde tais informações foram colhidas. Falou-

se ainda que eram cinco irmãos originários do Cerrado, que seguiram para ocupar outras localizades da região, 

como a Lagoa Grande (ou Vagem da Teia). Segundo ela, ainda, registrou-se que uma das irmãs, Tia Avó de Sr. 

Eduardo, importante liderança da Lagoa Grande, teria ocupado terras de Formigas. Pretende-se que se realizem 

outros encontros futuramente e está em curso a reconstrução da árvore genealógica das comunidades (2020).  

399 “[...] que no século XIX possuía aproximadamente 4.000 tarefas de terra, território que, provavelmente é 

ocupado pelos povoados do entorno da comunidade de Candeal, posto que a maioria das propriedades hoje possui 

entre 2 e 4 tarefas de terras, algumas poucas possuem mais de 10 tarefas” (SOUZA, 2016, p. 23-24). 

400 Correspondendo, pois, ao tipo predominante na região, como conclui Luiz Cleber Moraes Freire (2012). 
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escravidão, da família, do afeto e da violência. Railma dos Santos Souza ilustra com este fato a 

conflituosa divisão das terras da Fazenda Candeal assim como um dos elementos a explicar, 

com a possibilidade da permanência dos/as ex-escravos/as na região, a “configuração do 

campesinato negro na região no pós-abolição” (2016, p. 80). 

Quanto à Comunidade de Lagoa Grande, os relatos orais que já pessoalmente ouvi de 

Mestre Caciano e outros/moradores em diferentes ocasiões estão também registrados por Lívia 

de Carvalho Mendonça em sua Tese, dando conta do povoamento da localidade por pessoas 

vindas da Matinha dos Pretos: 

[...] em meados de 1900 a 1911, quando três irmãos (Luis Pereira dos Santos, 

Feliciana Pereira dos Santos e João Pereira dos Santos) desbravaram o lugar 

e, após constatarem uma boa terra, propícia ao plantio e com água potável, 

retornaram com a notícia para o Distrito de Matinha, trazendo mais três dos 

seus irmãos: Cândido Pereira de Almeida, Martins Pereira de Almeida e José 

Pereira de Almeida. Suas mulheres os acompanharam na empreitada (2014, p. 

91).401 

Lagoa Grande, assim, forma-se no pós-abolição, aproximando-se das características 

atribuídas aos chamados quilombos contemporâneos. A sua história está ligada à Lagoa que lhe 

dá nome, que certamente foi um motivo de atração das pessoas para o lugar: a água tornava 

possível a convivência com o clima semiárido da região, proporcionando alimento, espaço para 

trabalho e diversão. Os/As moradores/as lembram da grande extensão que tinha a Lagoa e da 

sua importância para a vida de todos. Há relatos, ainda, de que as pessoas teriam vindo da 

Matinha dos Pretos a pedido de um “certo fazendeiro que se havia apoderado das terras da 

Lagoa Grande - visto elas serem terras devolutas ou da Igreja Católica do São José (por volta 

do 1900) [...] para ‘tomar conta’ daquelas terras, para virarem cuidadores da propriedade rural” 

(SANTOS; LIMA; SANTOS, [20--])402. Paloma Santana de Souza confirma este último dado 

a partir dos relatos orais colhidos em sua pesquisa403, indicando que as primeiras famílias 

“chegaram para trabalhar na fazenda da Família Moraes”, em regime de arredamento – “em 

                                                           

401 Isabel Santos dos Santos, José Raimundo Oliveira Lima e Wesley Freire dos Santos [20--], “certo fazendeiro 

que se havia apoderado das terras da Lagoa Grande - visto elas serem terras devolutas ou da Igreja Católica do São 

José (por volta do 1900) - solicitou-lhes que viessem da Matinha dos Pretos para "tomar conta" daquelas terras, 

para virarem cuidadores da propriedade rural, e ali se instalaram e formaram suas famílias”. A primeira Autora é 

quilombola da Lagoa Grande, colhendo da tradição oral do lugar esta informação complementar.  

402 A primeira Autora, Isabel Santos dos Santos, é quilombola da Lagoa Grande, colhendo da tradição oral do lugar 

esta informação complementar. 

403 Na dissertação “A cozinha vai falar, e numa boa”: experiência e reflexão sobre o processo de trabalho do grupo 

Sabores do Quilombo” (2019), apresentada ao Programa de Pós-Gradução em Planejamento Territorial da UEFS, 

Paloma Santana de Souza, integrante da equipe da Incubadora, dedica-se a compreender “as intersecções entre 

raça, classe e gênero a partir da experiência de trabalho do grupo Sabores do Quilombo”, na cantina da UEFS. Seu 

trabalho também faz uma rica reconstituição de elementos da história da Comunidade, valendo-se, em especial, 

das memórias das integrantes do grupo. 
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troca cediam para os donos da fazenda parte da produção ou lenha” (2019, p. 119). Sempre 

presente, assim, a ambiguidade que caracteriza a posse da terra – a meio caminho entre a 

sonhada e batalhada autonomia (a reprodução da vida tornada possível a partir da permanência 

na terra, em meio a lutas explícitas e implícitas) e a subordinação aos que podem acessar o 

poder que vem do Estado e seu Direito, da Igreja e, sobretudo, do dinheiro.  

Na segunda metade do século XX, no entanto, os conflitos em torno da terra se 

agudizam404 na região. Por um lado, dá-se a sua integração cada vez maior à lógica do capital, 

com a industrialização crescente – no que em Feira de Santana significou a inauguração do 

Centro Industrial do Subaé (CIS)405, em 1973, e o aprofundamento da pecuarização, com o 

recrudescimento do processo de mercantilização das terras. Por outro, vivenciava-se também  

um momento de lutas populares, sobretudo do campesinato, impulsionadas por elementos 

econômicos (com o avanço das relações capitalistas no campo, gerando expulsões, 

assalariamento e o grande êxodo rural, a inchar as periferias dos grandes centros urbanos), 

políticos (como o esvaziamento dos currais eleitorais, alterando-se as relações de subordinação 

política ao estilo dos antigos coronéis) e religiosos (com o papel ativo de partes da igreja 

católica na mediação das novas formas de consciência que vinham na esteira da ruptura dos 

velhos modelos de dominação e exploração) (MARTINS, 1989). Em 1964, a Ditadura Militar 

explicita a truculência do Estado e do capital contra a classe trabalhadora. Este é o contexto de 

uma onda de lutas e organização política, especialmente no Nordeste brasileiro, que terá entre 

seus frutos a criação um grande número de Associações Comunitárias no meio rural (que é 

evidenciado, afinal, nos números da SENAES, apresentados no início deste capítulo). A 

AQCOMAQ é também parte desta história. 

O papel da Igreja Católica nas lutas do campesinato brasileiro, especialmente a partir 

dos anos 1950, é tema vasto e espinhoso, que não se poderia aprofundar aqui. As interpretações 

esquemáticas, no entanto, não dão conta da realidade. Anticomunismo e a teologia da 

libertação, conservadorismo e luta por emancipação, apoio à sindicalização rural e 

desenvolvimentismo antioligárquico (no que se inclui a pauta da reforma agrária) são elementos 

                                                           

404 Pois que, deve-se acentuar, eles nunca deixaram de existir. Remeto a Zélia Jesus de Lima (1990), Flaviane 

Ribeiro Nascimento (2008), Jane de Jesus Soares (2009), Chintamani Santana Alves (2011), Mayara Pláscido 

Silva (2012) (2017), Nayara Fernandes de Almeida Cunha (2013). 

405 A criação do CIS pode ser entendida dentro do contexto tornado possível com o golpe militar de 1964, 

reestrurando-se os pactos entre as elites nacional e o capital monopolista estrangeiro, no que se incluiu a 

desconcentração da produção industrial, a partir de toda uma discussão sobre desenvolvimento regional. Disso é 

resultado, por exemplo, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959. 

Sobre o tema, consulte-se o clássico Elegia para uma Re(li)gião, de Francisco de Oliveira (2008), assim como 

também seu Crítica à Razão Dualista (2013) [as obras foram publicadas originalmente em 1977 e 1972]. Sobre o 

tema, sob uma perspectiva local, ver Rossine Cerqueira da Cruz (1999). 
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de um caldo contraditório e complexo, cuja análise não prescinde de aproximação com a 

realidade microscópica de cada luta em particular, de cada lugar406. A Igreja Católica aparece, 

também em Lagoa Grande, como personagem de relevo da organização política da comunidade 

a partir do final da década de 1960. Junto a ela, o Movimento de Organização Comunitária-

MOC407 e, ligado a ambos, o Padre Antônio Albertino Carneiro, um de seus fundadores408, que 

teve participação ativa na organização que resultou na criação da Associação. A importância da 

Igreja Católica neste processo é destacada por José Caciano Pereira da Silva, que começa por 

ela sua descrição da trajetória da comunidade nos conflitos agrários que a marcam a partir da 

década de 1960: “Em 1969 já estava nessa caminhada, através da Igreja. A Igreja fazendo um 

trabalho religioso e tava começando a trabalhar com a juventude. [...] Era muito difícil ir às 

reuniões da Igreja e a ideia foi criar um grupo jovem, de catequese” (2020a) 409. 

As contradições e tensões deste processo também são destacadas por Mestre Caciano: 

Na minha ideia, em 73, 72, a gente tinha uma parceira que ajudava nós. 

Parceria?...que parceria!...a gente não tinha parceria...a gente ainda era 

lagartixa, ouvindo e balançando a cabeça. Foi o MOC, e aí entrou a Igreja com 

                                                           

406 Sobre o tema, ver José de Souza Martins (1989) e Michel Löwy (1989) 

407 O MOC nasceu vinculado à diocese de Feira de Santana em 1967, constituindo-se formalmente em 1970.  

Segundo Tânia Maria de Jesus Gibson (2005), relaciona-se aos esforços de articulação entre a Diocese e a FASE, 

do Rio de Janeiro (sobre ela vide nota 151, capítulo 2), que desejava instalar aqui um escritório local. A ênfase no 

trabalho comunitário, no associativismo e cooperativismo, marcas da FASE, se fazem presentes no MOC, assim 

como a forma ambígua de resistência contra a Ditadura Militar e os vínculos com a Igreja Católica. Sobre o tema, 

consulte-se Tânia Maria de Jesus Gibson (2005) e Jeovane Santos de Jesus (2016). 

As lutas populares em Feira de Santana também são tema do trabalho de Hugo Damasceno de Araújo (2018), que 

faz uma análise das lutas populares em Feira de Santana para além do contexto rural. Ele também registra o papel 

do MOC na articulação dos movimentos de resistência das classes trabalhadoras a partir dos anos 1960.  

408 Antônio Albertino Carneiro chegou a Feira de Santana no fim da década de 1960 assumindo a então instaurada 

paróquia Senhor do Bonfim, que, para André Luiz Bastos de Freitas (2011, p. 06) é um marco inicial da “incursão 

política de agentes pastorais progressistas na cidade de Feira de Santana”. A paróquia é por ele considerada, ainda, 

“o lócus inicial onde a planta das CEBs [Comunidades Eclesiais de Base] de Feira de Santana foi semeada”. Ainda 

padre, foi um dos principais responsáveis pela fundação do MOC em 1967. Jeovane Santos de Jesus destaca o seu 

papel na formação de líderes comunitários na região, a partir de sua aproximação, por ações ou convicções, da 

Juventude Agrária Católica (JAP), do Movimento de Evangelização Rural (MER), da Juventude Universitária 

Católica (JUC) e da Ação Popular (AP). Caciano, nascido em 1955, fez parte da geração de jovens que se 

beneficiou de suas ações.  

Albertino Carneiro deixa o sacerdócio posteriormente, mantendo-se vinculado ao MOC. Foi igualmente professor 

da UEFS, onde o conheci. Mantem-se até hoje ativo, sempre se fazendo presente, quando a saúde permite, nas 

festividades do Novembro Negro da Lagoa Grande. 

409 Trata-se de transcrição de trecho da fala José Caciano Pereira da Silva em uma “live” realizada no canal do 

Youtube da Teia dos Povos, como parte do projeto “Diálogos com os Povos”. O conteúdo foi ao ar no dia 21 de 

maio de 2020, sob o título foi “Conflitos Agrários e Soberania Alimentar no Portal do Sertão”. Antes desta 

atividade, trocamos várias mensagens por whatsapp (porque afastados/as fisicamente em razão da pandemia da 

Covid 19). Ele me antecipou a fala que faria e me pediu para organizar os pontos mais importante em um escrito, 

que pudesse lhe servir de guia no momento da “live”. Como tinha dúvida quanto a algumas datas, me pediu para 

conferir as informações “no que já tem escrito sobre isto pelo povo das universidades” – em diversos trabalhos 

acadêmicos sobre as lutas das classes trabalhadoras feirenses e, em especial, das comunidades quilombolas, 

Caciano é, de fato, citado e ouvido, como entrevistado. Nossos diálogos estão registrados em áudio e também me 

apoio neles na exposição que faço acima.  
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a questão da catequese [...] trabalho de apoio do MOC e o pessoal da pastoral 

rural, o Bispo na época não aceitou a CPT [a CEB]410, Albertino defendia a 

CPT [a CEB], mas tinha de ir para onde o Bispo queria, o Bispo era D. 

Silvério.... A gente conseguiu avançar com a questão das Dioceses, que foi a 

região de Alagoinhas, a região do Sisal... o trabalho da Igreja era assim 

regional, sabe? (2020b). 

Entre o “a gente ainda era lagartixa” e a conquista posterior de efetivas “parcerias” 

evidencia-se um processo gradual de construção de autonomia, composto de variados 

elementos: a filosofia das Comunidades Eclesiais de Base, a luta pela terra, pela autonomia 

produtiva, a percepção das políticas públicas como um direito (não um favor) que se contrapõe 

a um dever do Estado – sendo a criação da Associação Comunitária parte deste processo. Na 

linha temporal que traça Caciano, o primeiro elemento é a formação política proporcionada 

pelos grupos de catequese da Igreja. Em segundo lugar, o MOC, com seu estímulo à 

organização comunitária. O MOC, através de Padre Albertino e Ildes Ferreira411, relaciona-se 

à criação formal da AQCOMAQ, sendo marcante a ideia de autonomia produtiva. A 

movimentação em torno da criação da Associação inicia-se em 1972, mas formalização 

somente se dá, de fato, em 1974. Lê-se na ata de fundação da Associação (na íntegra no Anexo 

F): 

Aos onze dias do mês de abril de 1974 em Fazenda Lagôa Grande algumas 

famílias se reuniram afim de permanecerem em uma longa caminhada 

buscando recursos para melhoria de condições socio economica, para este fim 

encaminhara-se ao MOC - Movimento de Organização Comunitária, em 

busca de conhecimento para marchar com mais coragem e segurança [ilegível] 

Moc não se recursou sem demora atenderam-nos com todo prazer dando tudo 

de si, pois o ideal era mesmo ver aquele povo, mesmo sufocado sem condições 

financeira e quase sem cultura alguma se reunir para ver os problemas que 

lhes proporcionava causando aquela busca de melhoria. Apoz alguns 

contactos de moradores com o Moc, os moradores da Fazenda Lagoa Grande 

                                                           

410 Mestre Caciano confunde a sigla da Comissão Pastoral da Terra (CPT) com a que designa as Comunidades 

Eclesiais da Base (CEB). Em outro momento de sua fala no evento da Teia dos Povos ele esclarece: “Além da 

Igreja, e o MOC fazia parte do trabalho da Igreja... O MOC começou a organizar, a mexer com nóis, comunidade 

de base...” (2020).   

André Luiz Bastos de Freitas corrobora a tensão no seio da própria Igreja em torno da condução do trabalho 

pastoral em Feira de Santana naquele momento: “Apesar de se obter uma aquiescência por parte do bispado, a 

presença da dinâmica das CEBs na Igreja Católica de Feira de Santana registrava tensões com parte da hierarquia 

do clero local quando membros pertencentes da ala conservadora, contrários aos ventos de renovação eclesial, 

defensores dos preceitos tradicionais da Igreja, seguiam piamente as regras da neocristandade romana, uma arena 

de disputa pelo poder se estabelecia, diante das diretrizes a serem tomadas pela instituição na atmosfera das 

Assembléias Diocesanas de Pastoral convocadas anualmente” (2011, p. 6). Sobre as Comunidades Eclesiais de 

Base, ver Frei Betto (1983); no contexto de Feira de Santana, Jeovane Santos de Jesus (2016). 

411 Ildes Ferreira é outro nome central na construção do MOC. Sociólogo, professor da UEFS, “construiu sua força 

política junto aos movimentos sociais, em diversas atividades de assessoria como sociólogo” (SANTOS, 2007, p. 

60). Para Igor Gomes Santos, no entanto, ao longo das últimas décadas, “a atribuição da centralidade política aos 

setores urbanos por Ildes Ferreira demonstra um distanciamento com seus laços de ‘intelectual orgânico’ dos 

campesinos (2007, p. 288). Faleceu em 2019, enquanto ocupava o cargo de Secretário de Desenvolvimento Social 

de Feira de Santana, no governo de Colbert Martins Filho. 



286 

fundaram a ACOMAQ. Associação Comunitária de Maria Quitéria, com o 

objetivo de: através do esforço comum, continuar, desenvolver, atividades 

para melhorar a vida dos moradores da mesma localidade e vizianças [...]” 

(1974).412 

O objetivo de “melhoria de condições socio econômicas”, que tinha relevo no texto, era 

corroborado pelas primeiras medidas da Associação, que são pontuadas na mesma ata, como 

“realizar uma roça comunitária” e “após se ouvir à assembleia ficou decidido que o MOC daria 

um empréstimo de agronomia para aumentar um plantio e a roça será na propriedade do Sr. 

Maximo Pereira dos Santos, com o plantio de amendoim e ortalícias” [sic]. Neste mesmo 

sentido, a Senhora Silveria Almeida dos Santos, outra importante liderança da Lagoa Grande, 

estabelece uma relação entre a criação da Associação e a possibilidade de conseguir um 

empréstimo do MOC para incentivar a produção agrícola da comunidade: 

O Padre Albertino explicou que eles não emprestavam o dinheiro pra uma 

pessoa sozinha, mas só pra uma associação, a comunidade [...] Foi aí que ele 

nos ajudou a correr com os papeis... [...] A gente já tinha um círculo bíblico, 

já tinha um grupo formado, por isso não foi difícil [...] Ele deu uma força 

grande prá gente (2018).413  

A AQCOMAQ é a segunda mais antiga associação comunitária rural do município de 

Feira de Santana – anterior a ela apenas a Associação Comunitária da Matinha (ACOMA), 

criada em 1971, também ligada ao trabalho do MOC e da Igreja Católica, servindo de inspiração 

para a Lagoa Grande414.  A criação da ACOMA e da AQCOMAQ dá às comunidades rosto e 

voz para participar do diálogo travado em instâncias institucionalizadas. Isto fica claro quando 

a pressão para comercialização das terras desata o frágil equilíbrio forjado ao longo dos tempos 

pelo campesinato da região. Em meados da década de 1970, os conflitos na região agudizam-

                                                           

412 A primeira ata foi assinada por 21 pessoas, entre as quais estava Ildes Ferreira. Deste total, 10 eram mulheres. 

O primeiro presidente eleito foi o Sr. Eduardo Pereira do Santos (que se mantém ativo nas lutas da comunidade 

até os presentes dias), o Sr. João Vitório dos Santos, o tesoureiro e a Sra. Ana Maria Soares Pereira, professora 

leiga da comunidade, a Secretária (que certamente lavrou a ata, por sua função). A forte presença feminina na 

Associação, inclusive nos quadros da Diretoria, é uma marca da Associação. A isto retornarei mais adiante.  

413 Colhi este relato durante uma conversa informal, ocorrida durante a 6ª edição do Novembro Negro da Lagoa 

Grande, em novembro de 2018). 

414 O estreitamento com a Matinha, à época, foi também fortalecido nos grupos de evangelização da Igreja Católica, 

como explica Caciano: “[...] o MOC começou a trabalhar com nós na área da catequese, e na área das 

comunidades... de base – a gente não sabia o que era isso também, nessa década...comunidade. Um ano já depois 

teve encontro de catequese, encontramos o pessoal da Matinha, que nasceu uma Associação comunitária na 

Matinha, na década de 70, entrou a ACOMA. Com a criação da ACOMA a gente começou a se encontrar com os 

jovens. A gente gostou do trabalho da ACOMA. Nóis era um distrito só, Maria Quitéria414. [...] Aí Lagoa Grande 

se interessou de criar a ACOMAQ em 1972. Assim que organizou pocou o problema da Fazenda Candeal” (2020a). 

Lagoa Grande, Matinha e Candeal II situavam-se no mesmo Distrito: Maria Quitéria. Em 2008, no entanto, a 

região onde ficam Matinha e Candeal II foi desmembrada, dando origem ao Distrito da Matinha. De todo modo, 

como já procurei demonstrar anteriormente, trata-se de comunidades ligadas por laços de parentesco e por uma 

história comum. 
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se em torno da Fazenda Candeal, enquanto as cerca de 120 famílias que nela viviam eram 

violentamente ameaçadas por grileiros. Em 06 de maio 1976 é assassinado Joaquim Pereira dos 

Santos, morador da Fazenda Candeal, a mando do grileiro Emanoel Brito Portugal, por soldados 

da PM e empregados da Fazenda (MST, 1986, p. 66). Mestre Caciano comenta:  

Aí teve o assassinato de Joaquim, entramos fechado. Foi quem? FETAG, 

CONTAG, CPT, teve que entrar bem dentro, Pastoral Rural...Nesse período 

quem nos ajudava? O sindicato não tinha força ainda, a FETAG só não 

aguentava... (2020b). 

A experiência de luta coletiva não somente resultou posteriormente na regularização 

fundiária de parte das terras da Fazenda Candeal (que se revelaram devolutas, sendo concedidos 

os títulos pelo Instituto de Terras da Bahia-INTERBA, em 1978)415, como também ensejaram 

a compreensão das comunidades sobre o caminho da luta sindical. O Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, que havia sido criado em 1971 sob o domínio dos fazendeiros, em 1979 

teve a sua primeira diretoria composta por trabalhadores rurais (entre eles José Caciano)416. As 

lutas a partir daí vão se desenrolando, e foram muitas – como pontua Manuela da Silva Muniz, 

“a conquista do STR-FSA e as posteriores lutas encampadas por essa entidade fazem parte de 

um feixe de relações que abarca estrutura fundiária, comércio de alimentos e lutas dentro da 

classe dominante” (2011, p. 103).  

 

 

 

 

  

                                                           

415 O conflito na Fazenda Candeal é minudenciado por Railma dos Santos Souza (2016), inclusive no que diz 

respeito à titulação das terras. A partir de relatos orais colhidos nas comunidades de Matinha dos Pretos e Candeal, 

a pesquisadora conclui que “Esse episódio é também considerado pelos moradores/as das comunidades de Matinha 

dos Pretos e Candeal um dos marcos da organização política das mesmas. Posto que no contexto dessas lutas foi 

criada a ACOMA (Associação Comunitário de Matinha), da qual eram associados/as membros das duas 

comunidades e que por sua vez foi uma das responsáveis pela tomada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais das 

mãos dos ‘patrões’. É importante mencionar ainda o papel do MOC nesse processo, pois foi este o responsável por 

incitar o espirito organizacional nos membros destas comunidades” (2016, p. 102). 

416 Sobre o STR-FSA e sua relação com as lutas da Fazenda Candeal, ver Manuela da Silva Muniz (2011, p. 100-

105). Ela pontua: “O STR-FSA foi criado em 1971, servindo inicialmente aos interesses de fazendeiros locais. 

Esse foi um processo comum na maioria desse tipo de sindicato no Brasil. As lutas dos trabalhadores rurais 

começaram a ser organizadas sem o sindicato, mas através de associações comunitárias, sob orientação do MOC. 

Durante toda a década foram registrados conflitos de terra em Feira de Santana e regiões próximas, envolvendo 

prisões e torturas de trabalhadores rurais. Um livro produzido pelo STR-FSA, sob a coordenação de Ildes Ferreira, 

destaca o conflito da Fazenda Candeal, a partir de 1975, como ‘ponto de partida para que os trabalhadores 

começassem a entender a função do Sindicato’” (2011, p. 100-101). Consulte-se também, sobre o tema, Elane 

Bastos de Souza (2010). 
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Figura 19 - Jornal O Grito da Terra417, Feira de Santana (janeiro de 1982, ano I, n. 2, p. 3) 

 

Fonte:  (CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA VERGUEIRO, on-line) 

 

A AQCOMAQ e suas lideranças participaram ativamente, por exemplo, da criação da 

APAEB – Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia, em 1980 (MENDONÇA, 

2014, p. 105), que envolveu agricultores de vários municípios do semiárido baiano. A APAEB 

teve como mote inicial o enfrentamento dos comerciantes intermediários que monopolizavam 

o escoamento das safras de feijão, milho e mandioca (em especial), em detrimento dos/as 

agricultores/as familiares da região (ARAÚJO, 2018, p. 42) e com a luta pela tributação justa 

dos/as pequenos/as  produtores/as familiares (especialmente no que diz respeito à isenção do 

então Imposto de Circulação de Mercadorias – ICM, de competência estadual)418. Mestre 

Caciano explica que 

[...] em 80 já vem a nossa organização, a fundação da APAEB, foi nós também 

que conseguiu se mobilizar na organização dos trabalhadores não só em 

                                                           

417 Hugo Damasceno de Araújo (2018) rememora em sua pesquisa a história da Associação das Entidades de Feira 

de Santana-ADEFS, que editou o jornal O Grito da Terra na década, entre 1981 e 1985. A AQCOMAQ figurava 

entre as 29 entidades que compunham a ADEFS, ao lado de sindicatos, associações de servidores e de bairro, 

diretórios acadêmicos e outros.  

418 “A APAEB foi criada a partir de uma mobilização ocorrida no final da década de 70, quando os agricultores do 

semi-árido fizeram uma grande manifestação viajando até Salvador para pedir o fim do imposto que pagavam para 

vender nas feiras livres o produto excedente da sua agricultura de subsistência caseira. [...] Na época da 

manifestação Antônio Carlos Magalhães era o governador da Bahia e diante da força do movimento – que lotou 

vários ônibus e ocupou o Centro Administrativo ainda em construção em Salvador – atendeu a reivindicação dos 

agricultores” (APAEB, 2009 apud BELTRÃO, 2010, p. 62).  
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termos da terra, mas também em termos de circulação de mercadorias... a 

APAEB ajudou o movimento sindical enfrentar o governo com essa situação 

de não dar atendimento muito aos trabalhadores rurais, porque o sindicato era 

reivindicação, e a APAEB... o governador era ACM419, com a audiência que 

houve com ACM ele queria que a gente criasse uma cooperativa, mas a gente 

via que a cooperativa não beneficiava os trabalhadores, era mais fazendeiro 

que tinha dentro das cooperativas [...] (2020a). 

Notícia do primeiro número do jornal O Grito da Terra, de dezembro de 1981, assinada 

por Ismael Oliveira, corrobora a fala de Mestre Caciano, tocando também na questão da escolha 

do formato associativo: 

Daí a necessidade de uma entidade que viesse ao mesmo tempo servir como 

um traço de união entre os agricultores e como um meio para a 

comercialização dos produtos agrícolas e aquisição de outros produtos 

diretamente das fontes, eliminando os intermediários. Inicialmente pensou-se 

numa cooperativa, mas como já existem outras cooperativas na região e que 

não cumpre o que era esperado pelo pequeno agricultor, decidiu-se por uma 

associação (1981, p. 6). 

A Lei de Cooperativas brasileira (Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971) foi gestada 

no período mais duro da ditadura militar, prevendo rígido controle estatal. O cooperativismo 

brasileiro era marcado pela lógica empresarial, tutelado pelo Estado e submetido à hegemonia 

da OCB, a que já fiz referência no capítulo 2. A complexidade formal do tipo jurídico, de que 

tratei no capítulo 3, refletia também este contexto. Aos/às trabalhadores/as rurais não passava 

despercebida a incompatibilidade entre a forma e seus objetivos de luta. Assim, a escolha da 

forma jurídica da Associação não pode ser atribuída neste contexto simplesmente à sua menor 

onerosidade ou complexidade burocrática (como apontamos no capítulo anterior): revela-se por 

igual uma escolha política consciente e crítica, com marcas de insubordinação e enfrentamento. 

A comunidade também vivenciou, especialmente a partir dos anos 1960, as agressões 

sofridas pela Lagoa Grande que lhe dá nome: a apropriação mercantil e uso privado e 

desregrado das terras circunvizinhas por pessoas estranhas à comunidade, assim como as 

intervenções do poder público, praticamente levaram a lagoa à morte420. Desmatando-se as 

margens para a construção de “praias”, sob o discurso do “desenvolvimento” e atração de 

pessoas de fora, e com a construção de açudes pelos novos proprietários que chegavam, pouco 

                                                           

419 Antônio Carlos Magalhães (1927-2007), político baiano célebre por sua truculência, ligado aos governos 

militares, mas que se manteve no cenário da política nacional após a abertura democrática. Foi governador da 

Bahia por três mandatos e Senador Federal por dois mandatos. 

420 Um belo registro da relação da comunidade com a Lagoa, assim como do processo de sua destruição, é o 

documentário Guardiões da Lagoa (2018), dirigido por Adriana Pedreira de Souza, e realizado pela equipe do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – Interdisciplinar da UEFS a partir de projeto 

desenvolvido em escolas da Comunidade da Lagoa Grande, e com o apoio da TV Olhos D’Água, da UEFS.  

Sobre o tema ver, ainda, Paloma Santana de Souza (2019). 
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a pouco, a erosão e o represamento da água fizeram minguar a Lagoa, que foi se tornando 

incapaz de proporcionar o que marcou o seu papel para a Comunidade: pesca, trabalho, 

consumo da água, lazer seguro. Este processo, por outro lado, foi também um elemento de 

mobilização da comunidade para a luta, para o que a AQCOMAQ teve um papel importante. 

O esforço de compreender a dimensão que o Direito e “seus sujeitos” assume na história 

da Lagoa Grande passa também pelo processo de titulação da comunidade como “remanescente 

de quilombo”. Como tentei recuperar a partir da sua história, a configuração dos quilombos da 

região, a partir da resistência à imposição da escravidão e de um modo de vida estrangeiro, 

desenrola-se por séculos. Em 1988, no entanto, com a promulgação da Constituição Federal em 

vigor,  quilombo também passa a ser uma forma jurídica, com a sua inserção – como “brecha 

negra em livro branco” (MOTTA, 2006),  a partir das lutas precedentes do movimento negro421 

e durante o processo constituinte422 – no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”423. 

Talvez porque as lutas travadas com outras “máscaras” – como a AQCOMAQ, a 

APAEB, o SINTRAF... – tenham sido exitosas para garantir a permanência na terra424, a 

                                                           

421 Que ilustro com o “Quilombismo” de Abdias Nascimento: 

“O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto podiam estar localizadas no seio de florestas de 

difícil acesso que facilitava sua defesa e sua organização econômico-social própria, como também assumiram 

modelos de organizações permitidas ou toleradas, frequentemente com ostensivas finalidades religiosas 

(católicas), recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio mútuo. Não importam as aparências e os 

objetivos declarados: fundamentalmente todas elas preencheram uma importante função social para a comunidade 

negra, desempenhando um papel relevante na sustentação da continuidade africana. Genuínos focos de resistência 

física e cultural. Objetivamente, essa rede de associações, irmandades, confrarias, clubes, grêmios, terreiros, 

centros, tendas, afochés, escolas de samba, gafieiras foram e são os quilombos legalizados pela sociedade 

dominante; do outro lado da lei se erguem os quilombos revelados que conhecemos. Porém tanto os permitidos 

quanto os "ilegais” formam uma unidade, uma única afirmação humana, étnica e cultural, a um tempo integrando 

uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história. A este complexo de significações, a esta 

praxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo” (1980, p. 255). 

422 Discutindo a complexidade deste processo, Márcia Maria Menendes Motta (2006), inclusive no que diz respeito 

às críticas à recuperação dos termos “remanescentes de quilombos” ou “quilombo”, especialmente em razão da 

distância entre eles e as vivências e visões internas das próprias comunidades a serem beneficiadas pelo dispositivo 

constitucional.  

423 O art. 68 do ADCT da Constituição de 1988 somente veio a ser regulamentado pelo Decreto n. 4.887/2003 – 

que encarregou a Fundação Cultural Palmares (criada em 1988, durante o governo José Sarney) do trabalho de 

certificação das comunidades remanescentes de quilombo. Em março de 2003, no início do primeiro Governo 

Lula, foi fundada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-SEPPIR, para 

operacionalizar as políticas públicas relacionadas às comunidades remanescentes de quilombos.  

Antes mesmo do Decreto regulamentador, no entanto, a Lagoa Grande constava, segundo Jucélia Bispo dos Santos 

(2014, p. 158), do recenseamento realizado pela Fundação Palmares nos anos 1990. 

424 Muitos/as dos/as moradores/as da Lagoa Grande têm suas propriedades tituladas, já que, ao longo das lutas 

vinculadas à Fazenda Candeal descobriu-se que também as terras da Lagoa Grande eram devolutas, o que permitiu 

a concessão de títulos pelo Estado da Bahia, através do INTERBA. O processo para a titulação coletiva enquanto 



291 

“máscara” quilombola demorou a servir como instrumento de luta. Mestre Caciano, em nossas 

conversas, me explicou: 

A gente acabou nessa luta toda não se interferindo com os quilombola...a gente 

era quilombola mas não se aprofundou, certo? Mas o Rio das Rãs425, [...], em 

Bom Jesus da Lapa, [...] eu fui ver pessoalmente agora, foi um abraço, foi 

choro, no encontro. Na luta dos quilombos de lá eu ajudei, eu fui prá lá, e aqui 

na região de Senhor do Bonfim os quilombo daqui, eu ajudei, eu não fui lá, 

não tive condição de ir, de comprar as passagem pra ir, mas eu ajudei. Muita 

gente nossa que visitou por lá, mas não trazia o trabalho quilombola praqui, 

né? (2020b). 

 “Quilombo”, por outro lado, não se constituía enquanto identidade reconhecível pela 

comunidade, a partir desta nomeação: esta, aliás, é uma característica que marca o longo e 

complexo processo de concretização do dispositivo constitucional, muito longe de se efetivar. 

A palavra é marcada por uma longa história de preconceito, ressemantizações e dissenções426 

que servem de bom exemplo de como o material e o ideal (GODELIER, 1989) interpenetram-

se dialeticamente na configuração da realidade427.  

A certificação da comunidade como “remanescente de quilombo” tem uma história 

inusitada. Data de 03 de maio de 2007 a Certidão de Auto-reconhecimento expedida pela 

Fundação Cultural Palmares – o que faz da Lagoa Grande a primeira comunidade quilombola 

                                                           
comunidade remanescente de quilombo, no entanto, foi iniciado junto ao INCRA-Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária em 2014 (Processo n. 54160.004536/2014-02) pela AQCOMAQ e permanece até 

hoje sem resposta. Sobre a ineficiência da política de titulação de terras quilombolas baianas, consulte-se Luciéte 

Duarte Araújo (2019). 

425 Juá-Bandeira e Rio das Rãs forma as primeiras comunidades quilombolas baianas a serem certificadas pela 

Fundação Palmares, já em 1999. Situam-se na fronteira agrícola do oeste baiano (município de Bom Jesus da 

Lapa), sendo protagonistas de muitos embates em defesa de seu território contra a grilagem. Sobre elas, Itamar 

Gomes Amorim e Guiomar Inez Germani (2005).  

426 Sobre esta trajetória consulte-se, em especial, José Maurício Arruti (2008), que ilustra um de seus aspectos, que 

aqui me interessa em especial, com a fala de Ivo Fonseca, liderança quilombola, registrada em um Seminário 

promovido pela FCP em 2000: “[...] é difícil encontrarmos uma comunidade que diga ‘eu sou quilombola’. Só 

quando há autoconhecimento, autodiscussão com o movimento negro, quando há um trabalho de base – aí sim 

você vai encontrar. Mas numa comunidade que nunca foi visitada, que seja pouco acessível ou pouco conhecida, 

jamais vai dizer que lá é um quilombo. [...]. Eu digo que sou quilombola porque é resultado de um trabalho do 

movimento negro, com pesquisas e documentos. [...]. Vimos, então, que ali existiu um quilombo, porque eu não 

acredito que naquela época todos nós fôssemos do fazendeiro, alguém era revolucionário e a minha família era 

revolucionária porque eu sou revolucionário, então por isso eu sou um quilombola” (apud ARRUTI, 2008, p. 340). 

427 Lívia de Carvalho Mendonça relata, a partir de sua pesquisa com a comunidade da Lagoa Grande, que “de 

acordo com a história oral, a lenda que mais se destaca é a do ‘Zumbi’. Pessoas, que saem à noite, costumam 

afirmar que se trata de um bicho que pode assumir várias formas. [...] De modo geral, nos relatos, “Zumbi” assume 

diferentes formas (porca, moita de capim, vultos, assobios e caixão) e o seu local preferido para aparições são as 

casas de farinha existentes na região. De acordo com os moradores, o “Zumbi” começou a aparecer após uma 

criança morrer sem ter sido batizada, pagã, e, ao ser enterrada em uma das encruzilhadas da Comunidade, à noite, 

retorna para assustar as pessoas daquela localidade” (2014, p. 99).  

Não acredito seja mera coincidência o “bicho” que assusta a comunidade ter o mesmo nome da figura lendária do 

Zumbi dos Palmares, o líder quilombola do século XVII que também é um dos principais símbolos do movimento 

negro no Brasil. 
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reconhecida oficialmente em Feira de Santana. Mas não há registros claros de quem, na 

comunidade, participou do processo de reconhecimento, trata-se de um mistério a ser 

desvendado. A comunidade “descobriu” que já contava com a certificação quilombola através 

da professora Lívia de Carvalho Mendonça, que, no ensejo de sua pesquisa de doutorado 

(2014), levantou junto à Fundação Palmares a documentação do processo de reconhecimento, 

levando a notícia à comunidade428. Luciéte Duarte Araújo, no mesmo sentido, registra que o 

processo ocorreu “a partir do trabalho de uma pesquisadora que moradores da comunidade não 

souberam identificar até hoje”, havendo indícios de ela/e pudesse ser vinculada à própria 

Fundação Cultural Palmares (2019, p. 71)429. Em entrevista concedida Luciéte Duarte Araújo, 

a ex-presidente da AQCOMAQ, Dona Silveria Almeida dos Santos, diz: 

[...] em 2009 que eu soube [...] fui presidente [...]. 

[...] aí foi que eu descobri que essa associação, que essa comunidade [...] era 

quilombo. Em 2009 eu entrei [...] e a associação e a comunidade foi 

reconhecida, foi registrada como quilombo em 2007. E, agora a correria para 

a gente falar com esse povo. Como fazer para esse povo entender que era 

quilombo? Por que eles não aceitavam (SANTOS, 2019, apud ARAÚJO, 

2019, p. 72). 

Apresentada inicialmente como uma exterioridade, a identidade jurídica que designa o 

sujeito coletivo causava dúvida e desconfiança, como Lidiane Santos, integrante do grupo 

Sabores do Quilombo, deixa em claro em entrevista a Paloma Santana de Souza: 

[...] A princípio quando chegou que era quilombo, o que veio para a gente era 

que o governo ia tomar as terras da gente. Aí o pessoal começou a ficar 

desconfiado desse negócio de ser quilombola. Porque a primeira pessoa que 

teve lá para discursar sobre o assunto, mudou de ideia. Primeiro disse que isso 

não era coisa boa, que o governo ia chegar lá e a tomar a terra da gente, que a 

gente não ia ter direito a vender terra. Agora é a favor, é defensor ferrenho do 

ser quilombo (apud SOUZA, 2019, p. 125). 

Demonstrando o quanto o processo de produção de identidades é vivo e dinâmico, no 

entanto, o que foi apresentado de início como algo “do governo” foi sendo apropriado pela 

comunidade a partir de suas experiências reais e endógenas. O papel da AQCOMAQ neste 

processo tem sido fundamental, destacando-se em especial a mobilização em torno das 

                                                           

428 “Na reunião de documentações para imersão no campo, esta pesquisadora encontrou documentos [via Fundação 

Cultural Palmares – FCP), até o momento desconhecidos dos sujeitos da Comunidade de Lagoa Grande, que 

reconhecem a Comunidade como remanescente de Quilombos” (2014, p. 26).  

A busca realizada pela pesquisadora envolveu, inclusive, identificar a que “Lagoa Grande” se referia o 

reconhecimento oficial, já que há mais de uma localidade em Feira de Santana com esta denominação (uma no 

distrito de Jaíba e outra na área urbana do município). 

429 No mesmo sentido, também Isabel Santos dos Santos, José Raimundo Oliveira Lima e Wesley Freire dos Santos 

[20--]. 
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festividades do Novembro Negro da Lagoa Grande, realizadas anualmente desde 2013430, 

sempre em torno da temática quilombola e com o envolvimento das crianças e adolescentes 

através das escolas locais. É um processo lento, batalhado e dolorido, que permanece em curso 

e é tema sempre presente nas reuniões da Associação. “A gente descobriu o que era racismo e 

a gente não sabia. E às vezes nós negro somos o pior negro contra o outro”, ouvi do Mestre 

Caciano (2020)431. A pergunta parece sempre estar no ar: o que é ser quilombola? Anotei em 

meu caderno de campo432 a fala de Sr. João “Teiú” (João da Silva), então vice-presidente da 

AQCOMAQ: “eu já vejo hoje o que é esse negócio de ancestralidade, ser quilombola, só não 

sei dizer, não sei explicar” (2019). Remeto o/a leitor/a ao Anexo G, onde organizei imagens de 

atividades do Novembro Negro da Lagoa Grande que parecem explicar o que as pessoas da 

comunidade parecem sentir nas fibras dos seus corpos e corações, mas que nem sempre podem 

mesmo ser traduzidas em palavras. Na figura 20, no mesmo sentido, cartazes de divulgação do 

evento em 2018 e 2019. 

Figura 20 – Material de divulgação produzido pela AQCOMAQ para os VI e VII Novembros 

Negros da Comunidade Quilombola da Lagoa Grande (2018 e 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: (AQCOMAQ, 2018 e 2019).  

Paloma Santana de Souza – que integra a equipe da Incubadora e dividiu comigo muitas 

vivências com o grupo Sabores do Quilombo e com a comunidade de Lagoa Grande, já que 

compartilhamos nosso tempo de pesquisa (sua dissertação foi defendida em setembro de 2019) 

– registra em seu trabalho falas muito significativas das companheiras do grupo, que igualmente 

                                                           

430 A elas já me referi no capítulo 1, remetendo, mais uma vez, a texto de minha autoria específico sobre estas 

experiências (PITA, 2019a).  

431 Reunião da AQCOMAQ, em 254 de.01.2020, cuja pauta era a avaliação do Novembro Negro de 2019. 

432 Reunião da AQCMAQ, em 22.03.2019, cuja pauta era a avaliação do Novembro Negro de 2018. 
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traduzem a força do processo de ressignificação do “ser quilombola”. Ele, aliás, está impresso 

no próprio nome escolhido por elas, que ganhou uma representação gráfica (abaixo, Figura 21), 

construída coletivamente em uma atividade do processo de incubação (realizada em 

15.06.2016). Ao lado da imagem, as palavras de Adriana Santos: 

   Figura  21 – Símbolo do Grupo  

           Sabores do Quilombo 

 

[...] Quilombo é conquista, uma conquista a comunidade ser 

hoje reconhecida como quilombola. (...) Acho que é força do 

povo daqui, dessa comunidade especificamente. É um povo 

que tem garra, que tem raça. É um povo que corre atrás. Para 

mim isso tudo faz sentido, isso tudo me torna especial aqui 

dentro da comunidade porque eu fui agregada dentro dessa 

comunidade, fui aceita, fui adotada porque o meu marido que 

é quilombola e eu não. Eu não entre aspas também. Para mim, 

tem muito significado, Sabores do Quilombo, hoje tem muita 

importância, é muito forte. (SANTOS, apud SOUZA, 2019, 

p. 63-64). 

Fonte: Acervo IEPS/UEFS (2016). 

No segundo semestre de 2018, iniciam-se discussões para a inserção da identificação 

quilombola no próprio estatuto da, até então, Associação Comunitária de Maria Quitéria. A 

primeira versão do texto foi um belo trabalho de José Raimundo dos Santos e Isabel de Jesus 

Santos, figuras importantes neste processo de ressignificação e reconhecimento da identidade 

quilombola na Lagoa Grande. Ambos têm formação universitária, somando seus 

conhecimentos “de fora” aos “de dentro”: têm sido fundamentais, por exemplo, na construção 

do Novembro Negro e nas discussões em torno da educação quilombola a partir das escolas 

existentes na região (Isabel é hoje professora do Curso de Educação do Campo da UFRB e 

também integrou, na sua formação inicial, o grupo Sabores do Quilombo, chegando a participar 

dos trabalhos na cantina da UEFS por alguns meses). Eu participei também da construção do 

texto, no que diz respeito aos aspectos técnico-jurídicos – já que um dos motes da alteração era 

a adaptação do estatuto da associação às exigências ao Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil-MROSC (Lei n. 13.019/2014, com as alterações da Lei n. 13.204/2015), que 

passaram a ser condição para a contratação de parcerias com União, Estados e Municípios e, 

por força delas, a percepção de recursos ou outro tipo de apoio da administração pública433.  

                                                           

433A Lei n. 13.019/2014 estabeleceu um novo regime jurídico para as agora denominados “parcerias” (antes 

denominados “convênios”) entre Estado e “organizações da sociedade civil” (expressão em que a própria Lei diz 

incluírem-se, entre outras, as entidades privadas em fins lucrativo, do que são o mais numeroso exemplo as 

associações). Como boa parte das associações depende de subvenções públicas para realizar suas atividades, 

tornou-se necessário alterar os estatutos, adequando-os às exigências desta Lei para que seja possível a essas 

entidades realizarem ações de interesse público, com ou sem repasse de recursos da União, Estados e Municípios. 
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A partir do segundo semestre de 2018 até fevereiro de 2020 (quando a alteração foi 

aprovada em assembleia da Associação), participei de diferentes atividades (listadas no 

Apêndice A), que incluíram discussões e momentos formativos. Nestas ocasiões constatei que 

o domínio das lideranças sobre os detalhes técnicos do estatuto era muito maior do que eu 

presumia, relevando-se também a importância de alterações para adequar o que estava no papel 

às práticas da Associação. Havia, por exemplo, uma discussão em torno da configuração da 

diretoria – que variava entre os/as que entendiam haver “diretor demais” e os/as que 

consideravam importante manter e até aumentar os cargos existentes, dividindo as 

responsabilidades e integrando mais gente da comunidade ao núcleo mais atuante da entidade. 

Ouvi muitas vezes a preocupação com o “passar o bastão”: dos que pertencem à geração que 

encampou as lutas iniciadas nos anos 1970 (muitas ainda atuantes, mas com idade já avançada) 

para os/as mais jovens, que se mantêm ainda afastados/as das lutas comunitárias. A 

reconfiguração dos cargos da associação seria, assim, uma forma de agir neste sentido, tanto 

quanto contribuir para o fortalecimento da questão quilombola no estatuto. Na reunião de 25 de 

janeiro de 2018 anotei a fala de Mestre Caciano: “a questão quilombola pode ser maior [no 

estatuto], o quilombo fica só parte”.  

Em 24 de janeiro e 08 de fevereiro de 2020 ocorreram assembleias da Associação para 

apresentar e discutir as alterações sugeridas a todos/as associados/as. Eu fui encarregada de 

apresentar o antes e o depois, explicando a razão das alterações e esclarecendo as dúvidas. Nos 

anexos H, I e J estão os slides que utilizei, a versão original do estatuto e a que foi finalmente 

aprovada na assembleia do dia 08 de fevereiro. As reuniões foram concorridas, com muita 

participação. Mais uma vez, ao contrário do que eu imaginava a partir das experiências 

anteriores da Incubadora, os detalhes do estatuto (como as regras formais para as eleições, os 

direitos e deveres dos/as associados, a estrutura administrativa) não eram estranhos aos/às 

associados/as (especialmente aos/às mais velhos/as) e o tema (maçante, de regra, com seus 

detalhes jurídicos) pareceu interessar a todos/as, que se mantiveram atentos/as, curiosos/as e 

participativos/as durante as minhas explanações. 

O ponto em que se discutiu a inclusão do nome “quilombola” na denominação da 

Associação foi um dos mais concorridos. Fico claro para mim o quanto a palavra ainda suscita 

incertezas, assim como é grande a vontade de compreendê-la melhor. Sendo aprovada a 

inclusão, Mestre Caciano pontuou “A associação tá renascendo, um novo nome, um novo 

                                                           
Tais exigências passaram a vigorar em janeiro de 2016 no âmbito da União e dos Estados e em janeiro de 2017, 

na esfera municipal. Para a Lagoa Grande esta providência se mostrava urgente para a manutenção da escola de 

ensino fundamental que funciona na sede da AQCOMAQ (Escola Vasco da Gama). 
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registro”. Houve aplausos. Se destacou a importância da presença dos/as mais jovens, que de 

fato andam mais assíduos às reuniões – em especial os/as estudantes universitários da UEFS e 

UFRB. Abaixo, registros da Assembleia, na votação que aprovou o novo estatuto da 

AQCOMAQ. 

Figura 22 – Assembleia de aprovação da alteração do Estatuto Social da AQCOMAQ  

(Lagoa Grande, 08.02.2020) 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2020) 

A história da AQCOMAQ revela que a constituição e formalização de uma Associação 

cumpriu diferentes funções para a comunidade de Lagoa Grande. Em um primeiro plano, 

aparece como solução para o problema do empréstimo junto ao MOC, atendendo-se às 

exigências burocráticas de praxe – é possível remeter, assim, para as questões já abordadas no 

capítulo anterior, em torno da inserção na lógica do sujeito de direito, que torna possível “jogar 

o jogo” das relações mediadas pela “língua” do mercado e do Estado. Nesse jogo, a comunidade 

está sempre a um passo atrás: dependeu do MOC, precisa Incubadora ou, de alguma forma, do 

saber que vem de fora, e que se coloca acima, como o normal, a regra, o superior – mesmo que 

trazido pelos/as filhos/as da comunidade, que o conquistam nas universidades, na cidade, nos 

“conhecimentos” com políticos e com a “gente grande”.  
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Mas o “tornar-se sujeito de direito” assume, certamente, uma simbologia que também, 

dialeticamente, ultrapassa tais limites: a universalidade e igualdade que, como demonstrei 

anteriormente, fazem parte da retórica da relação jurídica (e que são também negadas na 

concretude destas relações), não podem ser de todo ignoradas em seus efeitos simbólicos. Para 

pessoas marcadas pela invisibilidade diante dos poderes instituídos – e, mais do que isso, 

tomadas por coisas durante séculos de escravidão, que lhes negava (e continua a negar), sem 

rodeios, a condição de sujeitos – a constituição da Associação também assumiu um sentido 

subversivo e potente. Trata-se por igual de uma conquista do próprio território sobre a lógica 

secular de exclusão espacial do acesso ao Estado e do que nele pode se representar como direito, 

como vantagem, como proteção – afinal, a lógica, desde o início do processo colonizatório  “foi 

o de centralizar o poder e concentrar as autoridades; reuni-las todas nas capitais e sedes, 

deixando o resto do território praticamente desgovernado e a centenas de léguas muitas vezes 

da autoridade mais próxima” (PRADO Jr., 2011, p. 321).  

Estamos aqui diante do mesmo paradoxo que E. P. Thompson localizou na Lei Negra 

da Inglaterra do século XVIII, e que pode ser estendido à compreensão do papel que o Direito 

burguês pode ocupar nas dinâmicas de poder que entrelaçam as classes populares no Brasil 

desde sempre. Se a figura da pessoa jurídica é elemento importante da lógica que amarra as 

relações de produção ao predomínio do capital e oculta e legitima a exploração, ao mesmo 

tempo – sob pena de não cumprir o papel de ocultamento a que se propõe – não pode deixar de 

submeter, de alguma forma, também os que dominam. Não pode deixar de permitir que, em 

algum pé de igualdade, em alguma medida, o jogo esteja aberto a ser jogado por todos/as. Da 

mesma forma que na Inglaterra do século XVIII, no Brasil, em especial a partir do pós-abolição 

e da República e, no caso em específico, no contexto das lutas populares e campesinas da 

segunda metade do século XX, o avanço do “império da lei” assume um efeito complexo e 

ambíguo, que precisa ser considerado para além de uma leitura maniqueísta e estruturalista do 

Direito como apenas um instrumento de dominação: 

[...] fizeram-se enormes esforços [...] para projetar a imagem de uma classe 

dominante que estava, ela mesma, submetida ao domínio da lei, e cuja 

legitimidade baseava-se na igualdade e universalidade daquelas formas legais. 

E os dominantes, quisessem ou não, em sentidos sérios eram prisioneiros de 

sua própria retórica; jogavam os jogos do poder segundo regras que se 

adequavam a eles, mas não poderiam romper essas regras, ou todo o jogo viria 

abaixo. E finalmente, os dominados, muito longe de darem de ombros e 

descartarem essa retórica como hipocrisia, foram admitidos, pelo menos parte 

deles, como componentes da retórica da multidão plebeia, do “inglês livre de 

nascimento” com sua privacidade inviolável, seu habeas corpus, sua 

igualdade perante a lei (THOMPSON, 1987a, p. 354-355). 



298 

Embora o Direito do Estado brasileiro se configure, de fato, como estrangeiro para a 

maior parte da população, as regras, pessoas e processos que lhe dão corpo concreto vivenciam 

movimentos muito mais complexos e porosos que as descrições acadêmicas fazem crer. Se o 

caráter jurídico do Estado, segundo Pachukanis, depende de sua apresentação pela teoria 

jurídica como “força independente, separada da sociedade” (2017, p. 147), a história da 

AQCOMAQ  é a prova de que esta pretensão teórica não se realiza em sua inteireza: vistas de 

perto, as lutas cotidianas, pequenas e grandes, que tornaram possível aquela comunidade resistir 

e reproduzir sua existência – apesar de tudo – mostram como elementos do “mundo jurídico” 

também lhes serviram de combustível e, mais do que isso, foram apropriados e transformados 

a seu favor. Apesar dos obstáculos que se levantam por todo caminho, “o pinto dentro do ovo”, 

como lembra o poeta cearense Patativa do Assaré, [...] “não deixa de beliscar”: 

O pinto dentro do ovo 

Aspirando um mundo novo 

Não deixa de beliscar 

Bate o bico, bate o bico 

Bate o bico tico tico 

Pra poder se libertar 

Se direito temos 

Todos nós queremos 

Liberdade e paz 

No direito humano 

Não existe engano 

Todos são iguais (2012, p. 127). 

É o que demonstra a própria contradição entre a configuração legal da Associação –

constituídas “pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos” (CCB, art. 53) 

– e os movimentos reais da AQCOMAQ, que de regra partem ou giram em torno, justamente, 

de fins econômicos (o empréstimo do MOC em seu nascimento, a roça comunitária e diversos 

outros projetos voltados à autonomia produtiva dos/as associados/as). O predomínio da forma 

associativa nos levantamentos feitos pela SENAES indica, aliás, que não se trata de um caso 

isolado. O Estado não teve como se manter alheio a esta maneira de apropriação real da forma 

jurídica, rendendo-se a ela em certa medida. A legislação voltada para a agricultura familiar, 

em especial, curva-se à realidade, considerando como um dos tipos possíveis de 

“empreendimento familiar rural”, a “associação da agricultura familiar” (art. 2º do Decreto 

9.064, de 31 de maio de 2017434). Um outro exemplo é o da legislação do Imposto sobre 

                                                           

434 O Decreto 9.064/2017 regulamenta hoje a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, que “estabelece as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais”. Cria o Cadastro 

Nacional da Agricultura Familiar (CAF), que ainda está em implantação, a fim de substituir a Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, ou “DAP” - forma de identificação 

dos/as agricultores familiares vigente desde 1995, e porta de entrada para políticas públicas de crédito rural, 
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Circulação de Mercadorias e Serviços (atividades econômicas, por certo), que igualmente faz 

constantes menções às associações, concedendo-lhes tratamento semelhantes ao das 

cooperativas435 (de regra reconhecendo a isenção do imposto ou outros benefícios aos/às 

agricultores/as familiares – frutos, aliás, das suas longas e renhidas lutas, como as que tiveram 

como protagonista a APAEB, como relatei acima). 

Menciono, ainda, o caráter pedagógico e articulador que, por via transversas, o Direito 

acaba por assumir ao aparecer como uma das “estradas” que as lutas são levadas a trilhar. Penso, 

por exemplo, em como a imposição do uso da linguagem escrita (e hoje também do manejo da 

tecnologia e, sobretudo, da internet) pode valorizar a participação dos mais jovens, 

estimulando-as a ultrapassar as difíceis barreiras do ensino formal e, sobretudo, e contra as 

expectativas, fazê-los participar das lutas da comunidade, em diálogo com os mais velhos. 

Escrever um projeto, falar com um/a professor/a, localizar informações sobre um edital na 

internet, lavrar a ata da assembleia podem ser motes valiosos para pontes entre as lutas antigas 

e as que estão sendo agora necessárias436.  

Mais recentemente, em 2012, agricultores/as das comunidades estiveram à frente da 

criação de uma cooperativa – a Cooperativa de Beneficiamento da Agricultura Familiar de 

Feira de Santana - COOBAF/FS437, integrada por representantes da Lagoa Grande e de diversas 

                                                           
assistência e extensão rural, comercialização da produção (como os Programas PAA e PNAE) e outros benefícios 

sociais. 

Tanto quanto no novo CAF, a chamada “DAP especial ou jurídica identifica e qualifica os empreendimentos 

familiares rurais organizados em pessoa jurídica (que possuem CNPJ), como associações, cooperativas e 

agroindústrias” (MAPA, 2019), colocando, para este fim, estas formas jurídicas praticamente em pé de igualdade. 

435 No vigente Regulamento do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – RICMS do Estado da 

Bahia (Decreto n. 13.780, de 16 de março de 2012) isto ocorre nos seguintes artigos: art. 264, inciso L; art. 265, 

inciso II, alínea f) e inciso CII; art. 267, inciso X; art. 270, incisos X, XIV e XVII e parágrafo 3º; art. 286, inciso 

XLV, XLVII, LXIII.  

436 O que observo parece ser corroborado por Naiane Rodrigues da Silva, ao tratar das lutas de uma outra associação 

comunitária em Feira de Santana, (a Associação Nossa Senhora das Candeias), também em uma comunidade 

negra, nascida à beira de uma lagoa (a Lagoa Salgada):  

“Dessa forma, observo que as estratégias de luta passavam pela oralidade. Noto ainda que a necessidade de se 

produzir documentos escritos aproxima, numa perspectiva geracional, os mais velhos dos mais jovens, pois estes 

últimos detêm a escrita que possibilita resgatar a memória da comunidade. São dois níveis de conhecimento e 

formação diferenciados. A falta de alfabetização dessas mulheres não as impediu de desenvolver a Associação e 

nem de aprender novos conhecimentos (2019, p. 91). 

437 A atual presidente da COOBAF/FS entrou em contato com a Incubadora em setembro de 2019, buscando apoio 

para o enfrentamento de problemas vivenciado pela cooperativa, a exemplo das dificuldades com a gestão e com 

o escoamento da produção. A partir daí realizamos duas reuniões com a diretoria da entidade (que é 

estrategicamente composta de representantes de diferentes comunidades rurais de Feira de Santana), em 24 de 

setembro e 10 de outubro de 2019, sendo que na última realizamos uma roda de conversa diagnóstica, que se 

revelou muito rica, pois cada qual nos contou sua trajetória até ali. Ouviram-se histórias de luta que se aproximam 

da que acabo de relatar neste capítulo, abrindo-se muitas perspectivas de ação e aprendizado, extensão e pesquisa. 

O companheiro da Incubadora Hudson Silva dos Santos iniciou agora seu processo de pesquisa junto ao 

PPGSD/UFF (doutorado) com um projeto voltado para a COOBAF/FS (“Sentidos e Significados da Proteção 
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outras comunidades rurais do município de Feira de Santana. No estatuto inaugural da 

COOBAF/FS reconheço os nomes de José Caciano Pereira da Silva, primeiro presidente da 

cooperativa, e José Carlos Santos de Almeida (ex-presidente da AQCOMAQ), como membro 

do conselho fiscal.  

Se nos anos 1980 a cooperativa foi um formato rechaçado – pois, segundo Mestre 

Caciano, “não beneficiava os trabalhadores, era mais fazendeiro que tinha dentro das 

cooperativas” (2020a) – nos anos 2000, em especial a partir do Governo Lula e as políticas 

voltadas à Economia Solidária e à Agricultura Familiar, ela passa a servir como estratégia das 

lutas da comunidade. A COOBAF/FS nasce com o propósito muito específico de adaptar as 

Associações comunitárias da região às exigências que à época passam a ser feitas para as 

compras públicas de alimentos, por prefeituras, Estado e União, dentro dos Programas Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) e de Aquisição de Alimentos (PAA). A Lei Federal n. 11.947, 

de 16 de junho de 2009, disciplina o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

prevendo a obrigatoriedade de destinação de parte (30%) dos recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE “para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-

se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 

quilombolas”. No mesmo sentido, o PAA, instituído pela Lei Federal n. 10.696, de 2 de julho 

de 2003, prioriza compras públicas da agricultura familiar, “com a finalidade de incentivar a 

agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários 

para pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques estratégicos” (art. 

19 da Lei, na sua redação original). 

O PNAE e PAA, assim como o conjunto de políticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar que tomam corpo em especial a partir do primeiro governo Lula, podem ser lidos como 

vitórias dos movimentos populares do campo (no que destaco o MST). Tais políticas 

conseguiram, de fato, avançar no alargamento da noção de sujeito de direito, já que a legislação 

correlata passa a considerar a família (a “unidade familiar de produção agrária”, no dizer do art. 

2º, inciso I, do Decreto 9.064, de 31 de maio de 2017) um sujeito de direito para os fins de tais 

políticas – como, por exemplo, no que interessa neste ponto em específico, torná-la apta a firmar 

relações jurídicas com o Estado, que pode então comprar a produção deste sujeito coletivo, 

mesmo que ele não se constitua, a rigor, em uma pessoa jurídica. Aparentemente se está diante 

de um caso de formalização sem personificação: o Direito estatal chancela um coletivo não 

                                                           
Jurídica do Trabalho: perspectivas de trabalhadores/as de iniciativas do Trabalho Associado”) (2020). Para ele 

ficará o encargo de relatar em sua tese o trabalho que, também coletivamente, continuamos a fazer.  
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personificado, colocando-o em pé de igualdade ao sujeito de direito para determinado fim 

(mesmo que de forma precária e limitada). Como apontei acima, isto se dá de forma similar 

com a Associação, que passa (a despeito de contraditoriamente não ter “fins econômicos”), a 

ser tida como “empreendimento familiar rural” e, assim, igualmente constituir-se legalmente 

como um dos polos de uma relação de compra e venda com o Estado. Embora a lógica do sujeito 

do direito permaneça intacta, com todas as mazelas que já destaquei no capítulo anterior, 

produzindo em seu rastro as contradições que marcam estas políticas438, não se pode deixar de 

identificar um alargamento do espaço que o próprio Estado negava aos sujeitos do campo. 

Pois é mais esta brecha do “livro branco” do Direito que explica o nascimento da 

COOBAF/FS. A necessidade de criação da cooperativa é capaz, aliás, de explicitar em si a 

contradição entre o enunciado jurídico e a sua conformação concreta, a partir das suas 

instituições e processos reais (que permanecem resistentes às “brechas”). Segundo os relatos 

colhidos nas reuniões que realizamos com a COOBAF/FS (24.09.2019 e 10.10.2019), no início 

da implantação das políticas de PNAE e PAA no município de Feira de Santana as compras, 

para ambos os programas, eram feitas das diversas associações comunitárias já existentes, mas 

“depois de três anos associação não podia mais”, sendo as associações estimuladas a criar 

cooperativas (a COOBAF/FS teve a ajuda, para isso, de uma pessoa ligada à administração 

municipal). As dificuldades inerentes ao formato jurídico da cooperativa são relatadas pelo 

grupo e foram, aliás, a principal razão para o pedido de parceria com a Incubadora. O cenário 

traçado no capítulo anterior, que aponta para a incompatibilidade desta forma de pessoa jurídica 

com o trabalho coletivo popular, permanece clara, expressando-se na relação de ambígua 

dependência que o grupo acaba estabelecendo com o poder público municipal, com contadores 

e com entidades de fomento como a própria Incubadora. Mas tais dificuldades são consideradas 

pelo grupo e são levadas em conta em suas estratégias de luta. Chama atenção, por exemplo, 

neste aspecto, a própria configuração proposta na criação da cooperativa – “a gente chamou 

                                                           

438  Deixo aqui registrado que a expressão “agricultura familiar” remete a uma discussão relevante e complexa, 

que não se teria como aqui aprofundar. O uso da expressão não é sequer unânime no complexo universo dos/as 

trabalhadores/as rurais e de seus movimentos e lutas, “atravessado por divisões e divergências entre seus 

movimentos, sindicatos e organizações representativas (para não falar de entidades de apoio, como pastorais, 

ONGs etc.): do mais conhecido, o Movimento Sem Terra, e a emergência de vários outros, como os de Pequenos 

Agricultores (MPA), Atingidos por Barragens (MAB) ou Mulheres Camponesas (MMC); até o nascimento da 

FETRAF, herdeira do sindicalismo rural “cutista”, em oposição ao sindicalismo “oficial” da Contag; passando 

pela criação da seção brasileira da Via Campesina, reunindo MST, MPA, MBA etc.” (CUNHA, 2012, p. 281). 

Remeto igualmente ao Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Direito de José Roberto Silva de Souza 

(2018), integrante da Incubadora e ex-aluno da Turma Elizabeth Teixeira (PRONERA-UEFS), em que o Autor 

contrasta as categorias agronegócio, agricultura familiar e agricultura camponesa, sob a sua peculiar perspectiva 

das “relações socioprodutivas no assentamento Salete Strozak no município de São José do Povo/MT”, onde viveu.  
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pessoas de todos os distritos de Feira, tá todo mundo representado ali” (2019)439 –, que de forma 

estratégica cobre espacialmente toda a zona rural de Feira de Santana, reúne diferentes 

tendência políticas, articula desde o início as lutas que se sabe serão necessárias. “A associação 

não pode vir solteira”, ouvi na mesma reunião: a cooperativa promove, assim, o “casamento” 

entre associações, seguindo caminhos e produzindo potências que passam despercebidas em 

uma leitura mais enrijecida do Direito. 

Figura 23 – Reunião da IEPS-UEFS com a diretoria da COOBAF/FS, 10.10.2019 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2019) 

 

Não houve alterações legislativas no PNAE que justificassem a exclusão das 

associações. Suas razões exigem uma investigação mais aprofundada, que abre perspectivas 

para novas pesquisas. De todo modo, a partir dos contatos informais com técnicos municipais 

e estaduais, com a própria COOBAF/FS e outras associações comunitárias440, apurei, por 

exemplo, que as compras das cooperativas são mais fáceis de operacionalizar do ponto de vista 

                                                           

439 Anotações do meu caderno de campo, sem identificação de autoria. 

440 Feitos, por exemplo, nas reuniões do Grupo de Conflitos Socioambientais (relacionadas às lutas contra a LT 

500kv Porto Sergipe-Olindina-Sapeaçu) com o SINTRAF-Feira de Santana, que reuniam representantes de 

dezenas de associações comunitárias do município e região. Menciono também a nossa experiência com a 

Associação Comunitária Rural dos Moradores de Olhos D’água da Formiga e Adjacências – ACRMODAF, a 

partir do Projeto Cantina Solidária IV. Há representantes da ACRMODAF e da comunidade de Olhos D’Água da 

Formiga entre os/as cooperados da COOBAF/FS, assim como a Associação estabelece relações com outras 

cooperativas, criadas no mesmo contexto. 
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burocrático, já que elas estão autorizadas a emitir uma única nota fiscal441 (em que está 

registrado o total dos produtos vendidos, produzidos de regra individualmente pelos/as 

agricultores/as cooperados), enquanto nas compras feitas das Associações cada produtor/a 

associado/a (no caso, cada unidade familiar detentora de uma “DAP” física) deve emitir sua 

própria nota fiscal para documentar a transação comercial442. Esta seria, assim, a justificativa 

do poder público para que as chamadas públicas do PNAE passassem a excluir a possibilidade 

de participação das associações (o PAA segue admitindo a participação delas). A par da 

justificativa da “praticidade”, no entanto, revela-se, nas entrelinhas, também uma estratégia de 

domínio de um mercado bastante volumoso, envolvendo grandes cifras de dinheiro e demanda 

garantida, em detrimento dos produtores familiares – há indícios, por exemplo, da constituição 

simulada de cooperativas e da operacionalização fraudulenta das DAPs (que são utilizadas para 

a venda de produtos estranhos à agricultura familiar, de modo a burlar a lógica dos programas), 

com vistas a tomar este mercado dos/as camponeses/as locais e suas associações. Minha 

hipótese é que se aposta na imposição da forma cooperativa às associações igualmente como 

uma forma de tirá-las do páreo. Procura-se, assim, abrir caminho neste mercado valioso, mas, 

sobretudo, anular a força de articulação política e contestação que são a marca das Associações 

Comunitárias rurais de Feira de Santana. As miúdas revoluções estão a exigir suas 

contrarrevoluções a todo tempo, sem descanso443. 

Nesse processo, fica evidente a complexidade das forças que se debatem para a 

construção do que entendemos como Estado, como trabalho, mesmo como cooperação. Falando 

sobre a realidade peruana, a propósito da discussão que se fazia presente na década de 1930 

sobre “a necessidade de fomentar o estabelecimento de cooperativas de consumo”, Mariátegui 

faz uma reflexão que pode ser muito bem recolocada na história da Lagoa Grande através das 

lutas de seus/uas trabalhadores/as e dos diferentes formatos “jurídicos” de que se vestiu ao 

longo do tempo: 

                                                           

441 Documento fiscal que documenta a circulação de mercadorias na dinâmica tributária brasileira e cuja emissão 

é obrigação acessória na maior parte das transações comerciais. 

442 Embora nada impeça as Associações, em tese, de emitirem notas fiscais, estabelece-se aí a contradição com a 

sua condição de entidade “sem fins econômicos”. A escrituração contábil-fiscal desta nota fiscal revela-se, então, 

de fato, um problema. 

443 Na reunião do dia 10 de outubro de 2019, a representante de uma das comunidades envolvidas na COOBAF/FS, 

presidente da associação comunitária local, me relatou que também estavam tentando criar uma cooperativa desde 

que não foi mais possível a venda direta da Associação ao PNAE. Contou-me que o processo de criação se arrastava 

há dois anos, durante os quais teria retornado à Junta Comercial (a quem incumbe o registro das cooperativas) 

durante doze vezes (!), às voltas com exigências que se faziam novas a cada visita ao órgão. Mesmo assim, me 

disse, com sorriso nos olhos, que “agora tá perto, a gente não desiste”.  
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No Peru, o desenvolvimento das cooperativas não pode deixar de estar 

subordinado, conforme os ensinamentos da teoria e da prática econômicas, 

seja ao desenvolvimento da ação sindical, seja aos fatores gerais de nosso 

processo econômico. Mas, apesar de tudo, é o Peru um dos países da América 

Latina onde a cooperação encontra elementos mais espontâneos e peculiares 

de enraizamento. As comunidades indígenas reúnem a maior quantidade 

possível de aptidões morais e materiais para transformar-se em cooperativas 

de produção e de consumo. Castro Pozo estudou, com acerto, esta capacidade 

das ‘comunidades’, nas quais reside, indubitavelmente, contra o interessado 

ceticismo de alguns, um elemento ativo e vital de realizações socialistas. 

Enquanto nas cidades, ou mesmo nos centros agrícolas do país, falta ainda a 

base sindical ou tradeunionista sobre a qual podem repousar as cooperativas 

de consumo, nos centros indígenas campesinos as tradições comunitárias 

oferecem os elementos de um cooperativismo integral444 (2018, p. 43). 

Sob a “roupa” jurídica da vez (associação, cooperativa, sociedade simples, “comunidade 

remanescente de quilombo”?), onde sempre falta ou sobra pano e o modelo nunca realmente 

cabe no corpo que veste, os trabalhadores e trabalhadoras fazem-se presentes nas arenas de luta, 

estrategicamente encarnando as personagens que são impostas de cima para baixo, para impor-

lhes limites, reconfigurações, negociações, também de baixo para cima. Recordo aqui das 

fichas que localizei nos arquivos da Incubadora, resultantes do levantamento feito, em 2003, 

pelo efêmero núcleo da Unitrabalho na UEFS445. Embora o material desafie outros esforços de 

investigação, que não seriam justificáveis no bojo desta pesquisa, esta multiplicidade de formas 

jurídicas resta implícita no conjunto das fichas. As 117 instituições representadas nas fichas 

estão espalhadas em pelo menos 30 municípios baianos (em algumas fichas o município não 

foi identificado)446. Mesmo que considerando apenas as informações bastante lacunosas das 

fichas e as palavras que compõem as denominações das entidades, identifiquei, conforme a lista 

constante do Apêndice C: 61 associações comunitárias/beneficentes rurais (52%), sendo que as 

denominações de 27 delas (23% do total de entidades representadas nas fichas) fazem referência 

                                                           

444 “En el Perú, el desarrollo de las cooperativas no puede dejar de estar subordinado, conforme a las enseñanzas 

de la teoría y la práctica económicas, ni al desenvolvimiento de la acción sindical, ni a los factores generales de 

nuestro proceso económico. Pero, con todo, es el Perú uno de los países de la América Latina donde la 

cooperación encuentra elementos más espontáneos y peculiares de arraigo. Las comunidades indígenas reúnen 

la mayor cantidad posible de aptitudes morales y materiales para transformarse en cooperativas de producción y 

de consumo. Castro Pozo, ha estudiado, con acierto, esta capacidad de las «comunidades», en las cuales reside, 

indudablemente, contra el interesado escepticismo de algunos, un elemento activo y vital de realizaciones 

socialistas. 

Mientras en ciudades, lo mismo que en los centros agrícolas del país, falta aún la base sindical o tradeunionista 

sobre la cual puedan reposar las cooperativas de consumo, en los centros indígenas campesinos, las tradiciones 

comunitarias ofrecen los elementos de un cooperativismo integral” 

445 Menciono-as no capítulo 2, item 2.2. 

446 Araçás, Araci, Caculé, Caetité, Cansanção, Capim Grosso, Conceição do Coité, Coração de Maria, Curaçá, 

Feira de Santana, Filadelfia, Gavião, Monte Santo, Nordestina, Nova Fátima, Oliveira dos Brejinhos, Ponto Novo, 

Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Santa Luz, Santo Estevão, São Domingos, 

Tabocas do Brejo Velho, Tanquinho, Tucano, Valente, Varzea da Roça. 
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expressa a categorias econômico/políticas vinculadas ao mundo do trabalho (“agricultura”, 

“produtores”, “trabalhadores rurais”, “desenvolvimento”, “empreendedores”); 24 entidades de 

caráter sindical, todas rurais (20% do total); 12 cooperativas rurais (10%); 6 entidades de caráter 

associativo mais nitidamente político (Fóruns, Conselhos, organização de caráter 

supraentitário), o que representa 5% do total; outras 14 entidades (12% do total), aparentemente 

de caráter urbano, que representam uma miscelânea de outras características (entidades de 

caráter religioso, educacional, associações voltadas à radiodifusão comunitária, associações de 

moradores). 

Mesmo que não seja possível ter por certo qual foi o critério escolhido para eleger as 

organizações consultadas, em um levantamento inserido num projeto voltado ao que já lá se 

denominava “Economia Solidária”, a inusitada diversidade dos tipos encontrados na ficha 

parece reforçar a ideia de que as lutas por uma outra “economia” confundem-se com outras 

tantas mais – território, religião, identidade étnica e cultural, arte e cultura, educação, saúde, 

patriarcado – e acontecem sob as formas mais improváveis, se a lente de leitura for o Direito 

que nos é ensinado nos livros da “doutrina”. Fica evidente, ainda, a importância do espaço rural 

neste contexto, mesmo considerando o êxodo ocorrido nas últimas décadas em direção às 

cidades. Fico a imaginar quantas histórias de luta estão por desvelar em todas essas 

comunidades e coletivos, e como fazê-lo é fundamental para reescrever, desde baixo, a narrativa 

que se hegemonizou em nossa história.    

Em uma das fichas encontrei a Associação Comunitária Maria Quitéria, onde leio a 

assinatura da Senhora Silvéria Almeida Santos447, sua então presidente: 

 

 

 

 

  

                                                           
447 No documento ela assina Silvéria Almeida Gonçalves, nome anterior de casada. 
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Figura 24 – Ficha de identificação da AQCOMAQ – levantamento Núcleo Unitrabalho – UEFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IEPS-UEFS (2003) 

A menção a Dona Silveria é oportunidade, por fim, para lembrar o quanto o mundo 

masculino do Direito, com sua rigidez, protocolos e hierarquias, é também subvertido, desde 

baixo, pela constante presença das mulheres nas lutas que se travam no coletivo. Elas são parte 

da história da AQCOMAQ, sempre se fazendo presentes inclusive nos cargos de direção da 

Associação, muito antes que “gênero” ganhasse corpo como questão política autônoma. Este 

mesmo fenômeno se repete, aliás, via de regra, em todos os grupos e comunidades com quem 

vivenciamos as experiências de trabalho associado popular e suas respectivas lutas. O 

protagonismo feminino evidencia-se desde o caso da Copermasol, mesmo no Grupo Sabores, 

com D. Alzira, mas se faz sentir em especial nos dois grupos rurais com que hoje 

compartilhamos dos Projetos Cantinas Solidárias III e IV, integralmente femininos. No caso da 

Associação Comunitária Rural dos Moradores de Olhos D’água da Formiga e Adjacências – 

ACRMODAF, de que são associadas as componentes do grupo Delícias da Formiga, desde o 



307 

seu início, ainda na informalidade, as mulheres estiveram à frente. A sua formalização, em 

2007, foi levada à frente por sua primeira presidente, Cristina Pereira Lima, que nos contou 

sobre o processo, em entrevista feita pela equipe da Incubadora em 2019: 

— Eu fui até Zé Grande com Zefinha e falei “Zefinha, a gente vai registrar 

essa associação”. Eu fui até Zé Grande e peguei o livro na mão dele. Trouxe 

esse livro e fiz uma nova ata, já com o novo presidente da associação. Eu era 

a presidente e Zefinha ficou sendo a vice. E então eu conversei com Juju, que 

ficou sendo o encaminhador da associação. E aí a gente, eu, fiquei correndo 

atrás. Peguei o livro. Não sabia quem era contador. Subia e descia dentro de 

Feira de Santana atrás de um contador e consegui o que eu não sabia. [...]. 

Corri atrás, registrei essa associação. 

[entrevistadora] E por que você... é que essas coisas dão trabalho, a pessoa sair 

daqui, ir atrás de um contador... por que você achava que era importante correr 

atrás disso? 

— Porque o vereador Ribeiro me falava que era muito importante uma 

associação para a comunidade. E por isso me desempenhei, corri atrás... 

depois eu engravidei do menino, subia e descia escada dentro de Feira de 

Santana e eu nem sabia andar, depois que eu passei a saber andar, aprendi... 

andava dentro de Feira de Santana, subia e descia, registrei e aí veio a 

agricultura familiar. Corri atrás de todas as documentações para a agricultura 

familiar (2019). 

Percebemos, não só na fala de Cristina Lima, mas em muitas de nossas conversas e 

atividades com as mulheres de Olhos D’Água das Formigas, a ênfase na ideia de comunidade 

(acompanhada, muitas vezes, da angústia de não saber exatamente como defendê-la e fortalecê-

la). “Podíamos fazer tanta coisa”, ouvi diversas vezes da atual presidente da ACRMODAF, 

Karla dos Santos Bonfim Silva, (também integrante do grupo Delícias da Formiga), em nossas 

conversar por telefone, onde ela busca ajuda para dúvidas dos detalhes jurídicos da condução 

da Associação.  No atual quadro gestor da Associação, composto de 12 cargos, 11 são ocupados 

por mulheres. No quadro gestor anterior (2016-2019), eram 10 mulheres.  

No caso da AQCOMAQ, a presença feminina é igualmente marcante. Para demonstrá-

la reproduzo no quadro a seguir os cargos da atual gestão (2020-2024) e da anterior (2016-

2020) e seus/uas respectivos/as ocupantes. Ele serve igualmente para ilustrar as mudanças 

trazidas ao próprio quadro gestor com a alteração estatutária ocorrida em 2020, junto à 

incorporação formal da identidade quilombola ao Estatuto, reforçando-se nas atribuições dos/as 

membros da diretoria funções políticas e organizativas importantes para a comunidade: 
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Quadro 5 - Quadros Gestores da AQCOMAQ - períodos 2016-2020 e 2020-2024 

Gestão 2016-2020 Gestão 2020-2024 

Presidente José Carlos Santos 

de Almeida 

Presidente Renilda Cruz dos Santos 

e Santos 

Vice-presidente João da Silva Vice-presidente Naiara Almeida de Souza 

Secretária Geral Lidiane Almeida 

Silva Santos 

Secretária Geral Solange Almeida 

Gonçalves Santos 

Segunda Secretária Geral Marizete dos Santos 

Santana 

Secretário de Finanças José Carlos Santos de 

Almeida 

Secretária de Finanças Zilda dos Santos 

Bastos  

Secretário de Lutas 

Quilombolas e pela 

Igualdade Racial 

José Raimundo dos 

Santos 

Segunda Secretária de 

Finanças 

Jacira Pereira da 

Silva 

Secretária de Incentivo à 

produção Local e Defesa 

da Vida Rural 

Sônia Pereira de Jesus 

Santos 

Primeira Secretária de 

Políticas Sociais 

Renilda Cruz dos 

Santos e Santos 

Secretária da Criança e 

Juventude 

Francilene Vitória 

Pereira 

Segunda Secretária de 

Políticas Sociais 

Maria José Almeida 

Gonçalves 

Secretária de Esporte e 

Cultura 

Izabel dos Santos 

Ferreira 

Primeira Secretária de 

Promoção da Igualdade 

Naiara Almeida de 

Souza 

Segunda Secretária de 

Promoção da Igualdade 

Francisca Bacelar 

de Jesus 

Conselho Fiscal 1º Titular Eduardo Pereira dos 

Santos 

Conselho Fiscal 1º titular José Caciano Pereira da 

Silva 

2º Titular André Salustiano 

Lopes 

2º Titular Eduardo Pereira dos 

Santos 

3ª Titular José Caciano 

Pereira da Silva 

3ª Titular Claudia Carvalho Alves 

1º Suplente Sônia Pereira de 

Jesus Santos 

1º Suplente João da Silva 

2ª Suplente Equirino da Silva 

Miranda 

2ª Suplente Francisca Bacelar de 

Jesus 

3ª Suplente Ana Maria Santana 

dos Santos 

3ª Suplente Marineide Figueiredo de 

Sena Ferreira 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

No quadro gestor anterior, composto de 16 cargos, 10 deles eram ocupados por mulheres 

(62%). Na atual gestão, dos 14 cargos, as mulheres se fazem presentes em 9 deles (64%). Antes 

ou hoje, evidencia-se a diferença entre a participação feminina nestes espaços e o que acontece, 

por exemplo, no âmbito da representação política estatal, marcado por proporções 

diametralmente opostas, como comprovam os dados reunidos por Naiara Coelho ao pensar a 

participação feminina nas dinâmicas políticas da institucionalidade estatal: 

No âmbito internacional, dentre 190 países, o Brasil é o 152º no ranking de 

mulheres na política; e, dentre os 33 países da América Latina, o Brasil 

ocupa a 32º posição (IPU, 2018). No âmbito nacional, as mulheres compõem 

apenas 12% (638) das chefes de Prefeitura; 14% (7.812) das câmaras de 

vereadoras; 7% (1) chefe do governo estadual; 19% (5) do senado; 10% (51) 

deputadas federais; e, 11% (114) deputadas estaduais (IBGE, 2018). Essa 

realidade se repete nos âmbitos estaduais. No estado do Rio de Janeiro, 

durante esta pesquisa haviam 11% (9) prefeitas; 9% (106) vereadoras; 0% (0) 

senadoras; 13% (6) deputadas federais; e, 11% (8) deputadas 

estaduais. Poucas foram as deputadas reeleitas nas eleições de 2014 e o 
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número de mulheres na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

teve o menor percentual dos últimos vinte e quatro anos (2019, p. 12) 

A forte presença das mulheres da AQCOMAQ e nos demais coletivos citados não 

significa, por certo, a superação do patriarcado e do machismo nestes espaços, igualmente parte 

de seu cotidiano de modo muito acentuado. Ela nos faz pensar, no entanto, no papel 

fundamental que o feminino cumpre no âmbito das lutas pelos espaços coletivos e comunitários, 

no aquilatar a importância do cuidado, da solidariedade, a essencialidade das dimensões mais 

viscerais do humano – como o afeto, o alimento, a natureza, a saúde, a educação das crianças e 

a proteção dos/as mais velhos/as, âmbitos que historicamente ficaram sob sua responsabilidade 

sob a dinâmica do capital. Aparecem aí sinais das “políticas no feminino” (e, arrisco dizer, de 

um “direito no feminino”) de que nos fala Raquel Gutiérrez (2019), não porque tenham 

necessariamente apenas mulheres à frente (embora certamente as tenham como importante 

formuladoras), mas porque buscam a sinergia do encontro político em afetos e desejos que se 

centram na comunidade, de comum, e não no individual, na apropriação privada ou no estado: 

O qualificativo "no feminino", cuja intenção é distinguir uma forma específica 

do político, procura enfatizar duas questões. Em primeiro lugar, a de 

estabelecer que o eixo de atenção e o ponto de partida dessa forma do político 

é o compromisso coletivo com a reprodução da vida em seu conjunto, a 

humana e a não-humana. [...] Em segundo lugar, eu uso a expressão "política 

no feminino" porque, ao tomar como ponto de partida e eixo do político aquilo 

que está relacionado com a produção, a defesa e ampliação das condições 

para  a reprodução da vida em seu conjunto, é imediatamente necessário 

estabelecer algum tipo de sentido de inclusão, o qual é dificilmente analisável 

da perspectiva dos cânones clássicos de compreensão do político, 

predominantemente masculinos e ligados à acumulação do capital, além de 

sedimentados na consagração de padrões de pertencimento, ou seja, de 

definições que estabelecem exclusões e separações (2019, p. 229-230). 

Cuidado, preservação, inclusão, comunidade, reprodução coletiva da vida são ideias que 

ecoam nas histórias do Sabores do Quilombo, da AQCOMAQ, da comunidade de Lagoa 

Grande e do seu entorno. Se suas lutas, obstáculos, projetos e contradições revelam a 

colonialidade do poder que ainda nos oprime, também deixam às claras que no mundo da 

materialidade vivida, o não é, sob o qual a narrativa hegemônica se constrói, sobrevive e se 

mantém em disputa, na força dialética da história.  
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5 ENTRE O FIM E UM NOVO COMEÇO: OS “HORIZONTES INTERIORES”448 

DAS LUTAS POR OUTRAS “PESSOAS” E OUTRO DIREITO 

 

 

A pesquisa revelou que o trabalho associado popular se confronta com a armadura 

jurídica a si imposta de diferentes modos, que convivem dialeticamente.  

O Direito burguês impõe aos grupos a configuração como sujeito de direito, cujas 

feições refletem a cor da pele, os cabelos, as roupas, o gênero, a vontade e a lógica que estão 

inscritos na história da forma jurídica moderna, fruto do Estado que lhe produz. Estatutos, 

direitos e devedores, propriedade, contratos são elementos de uma configuração ideal que 

pressupõe sujeitos igualados de cima para baixo, a partir de uma rede de sentidos de que os/as 

trabalhadores/as participam apenas como conformadores externos/as. Sua cor, seu modo de 

falar, sua relação com as coisas e o seu modo de produzi-los são tomados apenas como negação 

do standard, demarcando o que é (ou o que deve ser, como quer a teoria jurídica burguesa) à 

medida que lhe servem de contraste. A formalização jurídica do trabalho associado popular tem 

como horizonte este não-ser: tornar-se uma pessoa jurídica (em qualquer de seus modelos) 

significa sempre, de alguma forma, admitir a sua própria insuficiência, conviver com a falta, 

sujeitar-se a uma língua estrangeira que exige tradução – e, por isso, cria laços de subserviência 

e dependência com seus/uas tradutores/as. Assim, a mensagem da igualdade e da liberdade que 

supostamente informa a figura do sujeito de direito (e a casca da pessoa jurídica, que é uma de 

                                                           

448 “[...] esboço a noção de horizonte interior de uma luta como aquele conjunto de aspirações e desejos, nem 

sempre logicamente coerentes entre si, que animam a eclosão de uma luta coletiva e se expressam através dela em 

um momento particular da história. É um termo, pois, para referir-me aos conteúdos mais íntimas das propostas 

dos que lutam, compreendê-los em seu dificultoso surgimento. Enfatizo, ademais, que tais conteúdos [...] com 

frequência são por sua vez contraditórios, se exibem apenas parcialmente, ou podem apresentar-se, antes que em 

formulações positivas, no conjunto de disfarces e rupturas entre o que se diz e o que se faz, entre o que não se diz 

e o que se faz, na maneira como se expressam os desejos e capacidades sociais com que se conta, etc.” 

(GUTIÉRREZ, 2017, p. 27, tradução nossa) (“bosquejo la noción de horizonte interior de una lucha como aquel 

conjunto de aspiraciones y anhelos, no siempre lógicamente coherentes entre sí, que animan el despliegue de una 

lucha colectiva y se expresan a través de ella en un momento particular de la historia.12 Es un término, pues, 

para referirme a los contenidos más íntimos de las propuestas de quienes luchan, comprendiéndolos en su 

dificultoso surgimiento. Enfatizo, además, que tales contenidos, que en su reiterada expresión diagraman y 

alumbran el horizonte interior de una lucha, con frecuencia son a su vez contradictorios, se exhiben sólo 

parcialmente, o pueden hallarse antes que en formulaciones positivas, en el conjunto de desfases y rupturas entre 

lo que se dice y lo que se hace, entre lo que no se dice y se hace, en la manera cómo se expresan los deseos y las 

capacidades sociales con que se cuenta, etc.”). 
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suas manifestações) desfaz-se em pedaços. O Direito é no mais das vezes impenetrável a quem 

não conta com a  empatia (ou que não pode comprá-la) dos que fazem girar sua máquina cara 

e confusa. 

Em simultâneo, a aproximação do olhar à concretude e à história das lutas e resistências 

desses/as mesmos/as trabalhadores/as demonstra que esta necessária crítica ao sujeito de direito 

– no que é exemplar o pensamento de Pachukanis, como visto no capítulo 3 – exige um grão de 

sal se a perspectiva de análise é a dos/as que não têm o Direito a seu favor. Porque a mensagem 

do Direito burguês em sua lenta história de formação, que segue os passos do também lento 

processo de predomínio das relações de produção capitalistas, teve certamente de sempre 

afagar, em alguma monta, também os dominados, fazendo-lhes concessões em proveito de sua 

legitimação. É necessário pensar, aliás, como a rede de sentidos que se hegemoniza com a 

modernidade burguesa pressupõe um conjunto de valores que pressupõe, em tese, o 

alargamento de oportunidades, o reforço a ideias como liberdade e emancipação. Mesmo 

levando-se em conta o descolamento entre o concreto e o discurso universalista e igualitarista 

do Estado burguês (cuja legitimação era em grande parte extraída da contraposição com os 

privilégios e distinções da sociedade estamental que substituía), a força simbólica desta suposta 

inclusão, no horizonte da lei (cuja justiça é “cega”, pois se aplica a todos de maneira igual), 

certamente excede o controle das classes que, de fato, situam-se no escopo concreto da 

igualdade “possível”. O discurso da igualdade e da liberdade deixa necessariamente frestas e 

imperfeições que não passam despercebidas nas lutas populares. Uma vez encarnados nas 

roupas que o Direito burguês lhes oferece, os/ trabalhadores/as também impõem sobre elas suas 

marcas, desconsideram seus limites, deixam puídos os cotovelos apertados que lhes impedem 

os movimentos. Não passa a eles despercebido que o dogma jurídico da igualdade esfacela-se, 

no concreto, nas práticas dos indivíduos que conformam as instituições pelas quais o Direito 

acontece (cartórios extrajudicias e juntas comerciais, órgãos de tributação municipais, estaduais 

e federais, sistema público de vigilância sanitária e outros controles profissionais, órgãos que 

executam políticas públicas voltadas para o trabalho popular e para a economia solidária). 

Assim, o modo como eles se comportam diante de cada tipo jurídico é também objeto de um 

cálculo político, que considera peculiaridades locais, humores dos/as agentes públicos/as 

atuando na cidade, um contato estratégico em uma ou outra repartição pública, as práticas de 

fato adotadas no âmbito da atividade que o grupo vai desempenhar. 

Antonio Gramsci, em uma breve anotação sobre os “Escravos em Roma” (inserida no 

Caderno 25, que dedica à “história dos grupos sociais subalternos”), registra que, em Roma, 

“os escravos não podiam ser reconhecidos exteriormente como tais”: 



312 

Quando, certa feita, um senador propôs que se desse aos escravos uma roupa 

que os distinguisse, o Senado foi contrário à medida por temor de que eles se 

tornassem perigosos, ao se darem conta de seu grande número (cf. Sêneca, De 

Clem. I, 24, e Tácito, Annali, 4, 27). Neste episódio, estão contidas as razões 

político-psicológicas que determinam uma série de manifestações públicas: as 

procissões religiosas, as passeatas, as assembleias populares, as paradas de 

todo tipo e também, em parte, as eleições (a participação nas eleições de 

alguns grupos) e os plebiscitos (2002, p. 142). 
 

Contrastar a escravidão romana com a que foi forjada a partir da chegada dos europeus 

à América torna possível aquilatar a importância do Direito (e das demais dimensões ideais da 

sociabilidade ) como mecanismo ocultador de diferenças: tendo por aqui os escravizados/as (de 

ontem e de hoje) a sua “roupa” grudada à pele, que lhes faz carregar no corpo o seu lugar nas 

relações sociais de produção, a invisibilização epistêmica e simbólica do não-branco é 

imprescindível para proteger do perigo a minoria que oprime, explora e expropria. Não havendo 

como evitar a diferença inscrita e visível na pele, são as formulações ideais (GODELIER, 1989) 

que “embranquecem” a todos/as, tanto quanto possível.  O modo como a formulação abstrata 

da pessoa jurídica acontece através das práticas e instituições jurídicas do Estado nada mais é 

do que uma extensão deste mecanismo “embranquecedor”, em que a cor assume, no 

pensamento, a função de legitimar privilégios e exclusões, para continuar vestindo, imune, sem 

“perigo”, os/as escravizados/as. 

A pessoa jurídica – como personificação jurídica de um coletivo – traz em si também a 

contradição da estratégia imunizadora: ela, ao mesmo tempo, torna visível o coletivo, dando-

lhe “forma”, promove encontros, fermenta “as razões político-psicológicas” que Gramsci 

percebe nas manifestações coletivas dos/as subalternizados, sob as quais o invisível se 

manifesta, se fortalece, vira perigo, porque se dá conta de seu número e de sua força. 

No Brasil, como vimos, a associação, a forma mais simples e disponível para as classes 

populares para formalização, aparentemente inofensiva em vista da ausência de “fim 

econômico”, transformou-se de várias formas, fazendo às vezes ora de sindicato, ora de 

cooperativa, ora de estandarte de uma identidade insurgente – como é a quilombola. A figura 

da cooperativa, por sua vez, assume também diferentes significados – ora como símbolo “dos 

fazendeiros”, ora como instrumento de luta na disputa por espaço na arena do mercado. As 

experiências de trabalho cooperado, em si (mesmo que ainda de maneira informal, ainda sem o 

manto da forma jurídica), podem representar, ainda, potentes momentos de produção de novas 

subjetividades, à medida em que, no contraste com as relações de trabalho subordinado, 

desvelam a exploração contida na apropriação do mais valor pelos proprietários dos meios de 

produção e podem proporcionar aos/às trabalhadores/as a compreensão da totalidade do 
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processo de trabalho e, assim, contribuir na difícil caminhada em direção à desalienação. É o 

que a história da Lagoa Grande e do grupo Sabores do Quilombo revela. Já no caso do grupo 

urbano Sabores, a associação torna-se um cartão de visitas a fazer possível a entrada em espaços 

que lhe são negados, utilizado estrategicamente a depender das circunstâncias – na disputa por 

recursos públicos, na apresentação performática em um edital voltado para a “economia 

solidária”. A pessoa jurídica torna-se, em tais situações, zombando da alegoria de igualdade do 

Direito, recurso de coletivização, de articulação contra-hegemônica, por meio do qual os/as 

subalternizados/as se fazem notar, reconhecem sua “roupa”, sua potência, tornam-se visíveis 

por meio de seus movimentos de luta e resistência. 

Este contraste dialético entre falta e criação pode ser transposto para uma mirada mais 

ampla sobre a história recente das políticas de economia solidária nos últimos 20 anos no Brasil 

e, de alguma forma, como demonstrado no segundo capítulo, em muitos países da América 

Latina. A vitória do Partido dos Trabalhadores em 2003 pode ser lida, em parte, como resposta 

à grave crise decorrente da investida neoliberal dos anos anteriores, em especial nos seus 

reflexos sobre a classe trabalhadora, que se põe em luta. Ao mesmo tempo, ela também 

representa o pacto amortecedor destas mesmas lutas, firmado por cima e escancarado por Lula 

em sua Carta ao Povo Brasileiro. No intricado passo da história, talvez tivesse sido este o único 

caminho factível, mas ele carregava consigo as contradições que o fizeram nascer. 

As políticas de Economia Solidária implementadas desde os primeiros meses de 2003 

são reflexo das ambiguidades desse cenário. Elas não são, por certo, pura e simplesmente, uma 

criação da máquina estatal: são um reflexo das acirradas lutas dos/as trabalhadores/as, 

especialmente no último quarto do século XX – que são, aliás, claramente corroboradas pela 

história da AQCOMAQ, assim como pelas associações e cooperativas do Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra e outros movimentos de luta pela terra, pela resistência dos/as 

artesãos/as e agricultores/as indígenas e quilombolas, pelas lutas dos movimentos sociais 

urbanos (representados nas associações comunitárias e outras formas de luta coletiva), pelas 

lutas das mulheres em busca do reconhecimento de seu espaço, nas “brechas” pintadas pelo 

movimento negro na Constituição Federal e em outros pontos do sistema legal (no que ressalto 

a política de cotas raciais nas universidades públicas). Mas, de outra mão, a Economia Solidária 

no Brasil do século XX firma-se também como política pública, trazendo em si as marcas da 

forma mercadoria e da forma jurídica, que não podem deixar de conformar o seu cerne.  

Escancara-se, assim, a contradição inerente à própria saída desenvolvimentista, à aposta 

na democracia liberal burguesa como caminho para a subversão da lógica do capital. Ela esbarra 

em um limite intransponível, já que a máscara da igualdade e da liberdade que lhe serve de 
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fachada é, como vimos, apenas fachada – por trás dela, continua, insensível, o moinho satânico 

(POLANYI, 2000) em busca do sempre-mais que alimenta o capitalismo em sua essência.  

As idas e vindas das lutas dos trabalhadores/as nos últimos dois séculos têm comprovado 

o que Marx demonstrou em sua obra mais importante: a mercadoria é a “forma elementar” do 

modo de produção capitalista (2017, p. 113). A sua produção, muito embora se abasteça da 

“sede vampírica por sangue vivo do trabalho” (MARX, 2017, p. 329), vale-se de uma 

racionalidade que certamente sobreviverá se a mudança se resume à redistribuição dos meios 

de produção. Os/as trabalhadores/as em suas cooperativas e associações permanecem 

submetidos à lógica do sempre-mais-valor que informa a produção das mercadorias e a 

“potência destrutiva” do valor e do trabalho abstrato (JAPPE, 2006, p. 57)449. As escolhas 

tecnológicas permanecem voltadas para a mesma lógica, em que o sempre-mais suplanta o bem 

viver. Se tais mudanças se dão rodeadas de relações capitalistas de produção, a tendência 

inafastável é se transformarem em produtoras de valor a ser transferido ao capital, no jogo 

imposto pelo mercado, que dita preços, que molda desejos, que impõe escolhas que 

desconsideram a natureza, outros modos de viver o tempo, o espaço, de se relacionar. As 

experiências do socialismo real apontam no mesmo sentido, tendo se mostrado incapazes de se 

imunizar à lógica do valor que impera em um mercado cada vez mais globalizado e que acirra 

a contradição entre o imperativo da produtividade e a construção de um viver efetivamente 

desalienado e livre. 

No entanto, se essas constatações são verdadeiras, elas não podem ser elevadas a 

verdades absolutas e estáticas, sob pena de fazerem concluir que não há espaço para resistência 

e, mais do que isto, para a construção e reconstrução de outras lógicas relacionais e produtivas. 

E a observação da realidade – como a que esta pesquisa proporcionou – mostra que esta 

conclusão é falsa. Se são tomadas como certezas incontornáveis, mesmo o velho dilema que 

opõe reforma e revolução demonstra-se improdutivo: reformas e revoluções seriam igualmente 

inúteis diante de “algo” que supostamente manteria sob seu domínio dominados e dominadores. 

                                                           

449 “A sociedade mercantil é a primeira sociedade em que o laço social se torna abstracto, separado do resto, e em 

que essa abstracção, precisamente enquanto abstracção, se torna uma realidade. O aspecto concreto das coisas 

subordina-se à abstracção, e é por isso que a abstracção desenvolve consequências destrutivas. O trabalho abstracto 

reduz tudo à unidade, a um dispêndio, simples ou multiplicado, dessa faculdade de trabalhar que todos os homens 

têm em comum, de tal maneira que o trabalho é social apenas na medida em que é esvaziado de toda e qualquer 

determinação social. Se o aspecto social de uma coisa ou de um trabalho não reside na sua utilidade, mas somente 

na sua capacidade de se tranformar em dinheiro, então as decisões em sociedade não são tomadas na base da 

utilidade individual ou colectiva. O conteúdo dos trabalhos concretos, os seus pressupostos, as suas consequências 

sociais, os efeitos que têm sobre os produtores e sobre os consumidores, o seu impacto sobre o ambiente: tudo isso 

deixa de fazer parte do carácter social desses trabalhos. Já só é social o processo automático e incontrolável de 

transformação do trabalho em dinheiro” (JAPPE, 2006, p. 57). 
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Afinal, mesmo os/as que compõem as classes privilegiadas pela lógica do capital não parecem 

escapar ilesos à regra de que “quanto menos tu fores, quanto menos externares a tua vida, tanto 

mais tens, tanto maior é a tua vida exteriorizada, tanto mais acumulas da tua essência 

estranhada” (MARX, 2010, p. 142).  

Parece fazer parte da própria lógica que possibilita o predomínio das relações de 

produção capitalistas que seu cerne apareça como um dogma: apesar de corresponder a trecho 

tão ínfimo da história humana, o capitalismo e sua correspondente racionalidade – egoísta, 

individualista, instrumental – são apresentados como parte da essência humana, operação na 

qual ocupa o Direito um lugar fundamental. Seus pactos, seus sujeitos, a vontade que neles se 

incorpora, a predominância do momento sancionador, tudo reforça o pressuposto de que, na 

massa de relações necessárias para a produção e reprodução de suas existências, os seres 

humanos, tomados como unidades autônomas (indivíduos), são iguais e livres para tirarem 

vantagens uns dos outros, em constante estado de desconfiança mútua. Assim, a exemplo do 

“contrato social” primeiro, em que se entregou a alguns a tarefa de subjugar à maioria em 

proveito da “paz social”, os pequenos cotidianos contratos fazem a máquina social continuar 

nos seus eixos, tornando possível a troca de todas as coisas – em especial a própria força de 

trabalho humana –, supostamente quantificáveis como mercadorias equivalentes, sob o signo 

do dinheiro. 

Porém, como disse, trata-se de uma ínfima fatia da história humana, que não encontra 

homogeneidade sequer no presente, apesar do poder absorvente e centrípeto do capital. Como 

John Holloway, acredito que  

Não há nada especial em ser um revolucionário anticapitalista. Esta é a história 

de muitas, muitas pessoas, de milhões, talvez bilhões. É a história do 

compositor em Londres que expressa sua raiva e o seu sonho de uma 

sociedade melhor através da música que compõe. É a história do jardineiro em 

Cholula que cria um jardim para lutar contra a destruição da natureza. Do 

trabalhador da indústria automobilística em Birmingham que vai à noite ao 

seu jardim de modo que tenha alguma atividade que lhe proporcione sentido 

e prazer. Dos indígenas em Oventic, Chiapas, que criam um espaço autônomo 

de autogoverno e o defendem todos os dias contra os paramilitares que os 

assediam. Do professor universitário em Atenas que organiza um seminário 

fora dos padrões da universidade para a promoção do pensamento crítico. Do 

editor em Barcelona que centra a sua atividade em publicar livros contra o 

capitalismo. Dos amigos em Porto Alegre que formam um coro simplesmente 

porque gostam de cantar. Dos professores em Puebla que enfrentam a opressão 

da polícia para lutar por um tipo diferente de escola, um tipo diferente de 

educação [...] (2013, p. 8-9). 

A lista de Holloway segue, ao redor do mundo, colecionando exemplos de “fissuras” 

que passam de regra despercebidas diante do discurso dogmático da racionalidade utilitarista, 
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que conta a história de cima para baixo. Nela poderiam estar o Novembro Negro da Lagoa 

Grande, a casa cheia de agregados/as e familiares de D. Alzira, a desafiar o destino que foi 

traçado para aquela mulher negra e nordestina, ou a insistência dos/as trabalhadores/as da 

Copermasol diante do desafio da formalização, ignorando as muitas portas fechadas do Estado 

que supostamente deveria tratá-las como “iguais”.  

A partir das experiências da IEPS-UEFS, este ser/não-ser dialético resume o que as luzes 

projetadas pela pesquisa iluminam no problema da personificação jurídica do trabalho 

associado popular, com a intenção de revelar como ele se projeta nas lutas dos/as 

trabalhadores/as. Este era o móvel primeiro da investigação. 

Nesse percurso, foi necessário levantar e sistematizar as regras do ordenamento jurídico 

brasileiro quanto aos possíveis modelos que podem assumir os grupos de trabalho associado 

popular em sua possível personificação. O que concluímos, afinal, é que nenhuma das formas 

disponíveis reflete a realidade de tais grupos, seja no que diz respeito às características inerentes 

ao próprio modelo (marcante hierarquização, predominância da forma escrita, organização 

desconexa com a realidade dos grupos, centralidade da propriedade em detrimento do trabalho 

etc.), seja no que se refere aos caminhos para concretizá-lo – o que nos faz dialogar com as 

instâncias institucionais e procedimentais do Direito burguês, verificando como a colonialidade 

permanece nelas inscritas, pelas marcas do racismo, do patriarcado, da racionalidade 

burocrática, seu caráter urbano e, mais uma vez, pelo predomínio da linguagem escrita. 

Entendo que tais marcas são inafastáveis do fenômeno jurídico como o conhecemos nas 

democracias burguesas (e mesmo nas experiências do socialismo real450). Em outras palavras, 

não é possível, sem revolucionar as relações de produção e, com elas, o Direito que nelas se 

espelha, pensar em uma forma jurídica que reflita e acolha o trabalho popular coletivo e 

autogestionado de maneira adequada. A falta permanecerá inevitavelmente. 

De todo modo, os movimentos em torno das políticas públicas de Economia Solidária 

no Brasil sempre tiveram inscrito em suas pautas o desafio da construção do “marco legal da 

Economia Solidária”, no que a questão da formalização jurídica dos/as trabalhadores/as assume 

destaque. Afinal, apesar de seu enlace profundo com o capital, “o Direito importa” 

(THOMPSON, 1987a, p. 359) e continua sendo um campo válido e importante da disputa de 

classes no capitalismo. No entanto, a luta pelo Direito não parece ter em conta, de regra, a sua 

insuficiência para a conquista de um além-capitalismo – especialmente quando tem o próprio 

Estado (no caso, a SENAES) na frente de batalha. Isto a faz ainda mais plena de ambiguidades. 

                                                           

450 Remeto a Ileana Sorolla Fernández (2018/2019), em sua análise do caso de Cuba.  
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Mesmo ambígua, complexa e contraditória, a via jurídica da luta pela transformação das 

relações de produção certamente não pode ser desconsiderada. As histórias que se desenrolam 

diante de nossos sentidos na Incubadora afastam claramente a suposição de que “o direito não 

passa de um meio pomposo e mistificador através do qual se registra e se executa o poder de 

classe” (THOMPSON, 1987a, p. 359). O poder do capital é muito mais poroso do que seu 

discurso de certezas e verdades pretende e as negociações a que tem de se submeter, a cada 

centímetro do caminhar histórico, também têm como protagonistas legisladores, 

administradores públicos, cartórios, juízes, advogados e, sobretudo, os/as destinatários/as das 

normas que produzem, e isto pode ser percebido em cada “estatuto” que se redige nos rincões 

do sertão nordestino.   

Assim, muito embora o objetivo desta investigação seja desvelar o modo peculiar em 

que se manifesta a questão da personificação jurídica do trabalho associado popular, a partir 

das específicas experiências concretas de alguns/mas de seus/as trabalhadores/as – desafio que 

se arrisca tomar como superado já a este ponto do texto – neste último capítulo prossigo, quase 

em tom de epílogo, para cuidar de questões que se abriram ao longo do processo de pesquisa, e 

que entendo precisam ser expostas e minimamente esclarecidas. 

Em primeiro lugar – porque o Direito importa – exponho o “estado da arte” do chamado 

marco legal da economia solidária e das lutas em seu entorno, que são certamente parte 

importante do enfrentamento dos problemas que preencheram as páginas até aqui. Não me 

dediquei a propor soluções ou indicar caminhos, o que extrapolaria os propósitos da Tese. Mas 

o que tenho a apresentar ainda – o que se alcançou até aqui, suas dificuldades, suas contradições 

– confirmam e complexificam minhas conclusões anteriores, o que reforça a importância de 

prosseguir um pouco mais. 

Em segundo lugar, apresento brevemente as experiências da Incubadora em torno do 

que chamamos de “projeto regras de convivências”. Mesmo que faça disso oportunidade para 

refinar algumas reflexões sobre o Direito e o seu papel no problema que é pano de fundo desta 

pesquisa, a intenção primeira é apresentar perspectivas diferentes do problema que foram sendo 

reveladas, novas perguntas que estão a desafiar os/as trabalhadores/as e a Incubadora e que 

delineiam uma nova agenda de pesquisa já em andamento.  

Neste último capítulo pretendo reafirmar, enfim, que não se pesquisa “porque sim” 

(FALS BORDA, 2009, p.279), mas tendo em conta finalidades que transbordam o espaço 

acadêmico e a dimensão pragmática das lutas dos/as trabalhadores/as com os quais compartilhei 

(e continuo a compartilhar) a minha caminhada.  
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5.1 O MARCO LEGAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

  

Embora não se possa negar que, nas últimas duas décadas, houve avanços na 

conformação de normas jurídicas e estruturas administrativas de suporte às iniciativas de 

trabalho popular associado no Brasil451, a distância entre elas e a concretização de um aparato 

                                                           

451 Ao delimitar o meu objeto de pesquisa não incluí nele o aprofundamento do estudo do Direito comparado.  A 

análise prospectiva inicial me indicou não haver maiores divergências ou novidades nos ordenamentos jurídicos 

de outros países que justificassem tal empreitada.  

Consultei a lista disponível no site da Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2017), uma organização 

supranacional sem fins lucrativos destinada a subsidiar negócios jurídicos internacionais, disponibilizando 

informações sobre as diversas espécies de pessoas jurídicas existentes em diferentes países (“legal entity” é a 

expressão equivalente na língua inglesa para “pessoa jurídica”). A GLEIF mantém em seu site o “Global Legal 

Entity Identifier (LEI) Index”, a “a única fonte global on-line que fornece dados de referência de entidades jurídicas 

padronizados, de alta qualidade e abertos” (GLEIF, [20--], on-line).  Também consultei o Guide to Going Global 

Corporate (DLA Piper, 2020), com relação e detalhamento de formatos de pessoas jurídicas adotados em 53 países, 

que igualmente vai no sentido de uma constância nos tipos disponíveis, com discrepâncias que não autorizam 

apostar em modelos que suplantem os problemas identificados nas formas jurídicas brasileiras (destaco apenas as 

chamadas “Family Companies”, identificadas no Uzbekistan, Croatia e India, de base familiar, mas que não 

chegam a negar a lógica do sujeito de direito e sua personificação formal). 

A RIPESS disponibiliza o Legal and political recognition of social solidarity economy (SSE): an overview on SSE 

public policies and guidelines (2016), em que se apresenta um comparativo dos avanços no marco legal nacional 

da economia solidária em Equador, Colômbia, Brasil, França, Portugal, Espanha, Luxemburgo, México e leis 

provinciais ou locais de Itália (Veneza, Roma, Lácio, Ligúria entre outras), Argentina (Buenos Aires) e Canadá 

(Quebec). Consultei igualmente o Guidelines for Cooperative Legislation (HENRŸ, 2005), produzido no âmbito 

da OIT, onde se oferece uma visão geral do padrão adotado na legislação cooperativista ao redor do mundo. Mesmo 

identificando a existência de cinco padrões gerais (“legislações que não permitem nenhum desvio dos princípios 

do cooperativismo; legislações que preveem tanto cooperativas independentes quanto assistidas pelo Estado; 

legislações que permitem que um grupo de cooperados siga o princípio da identidade cooperativa e outro se afaste 

dele; legislações que apoiam a ideia de cooperativas que pertencem à economia social ao lado de um outro setor 

independente de caráter empresarial”; e, finalmente, “legislações que, ao lado das cooperativas, também regulam 

uma forma simplificada de cooperativa” [2005, p. vi, tradução nossa]), o documento aponta no sentido da 

importância da formalização ao modo de uma pessoa jurídica, a partir de um padrão regulado pelas leis estatais 

(2005, p. 3-4) (“legislations, which do not allow for any deviations from the cooperative principles; legislations, 

which provide for state-assisted and for independent cooperatives; legislations, which allow one group of 

cooperators to follow the cooperative identity principle and another one to depart from it; legislations, which 

support the idea of cooperatives belonging to the social economy alongside an independent business-minded 

sector; and Legislations, which alongside cooperatives, also regulate a simplified form of cooperative”.)  

Wagner Augusto Gonçalves (2005), em relatório produzido para a SENAES, sistematiza informações do “marco 

jurídico da autogestão e economia solidária” na Alemanha, Argentina, Bélgica, Espanha, País Basco, França, Itália 

e Portugal. Dá destaque às “sociedades laborales” espanholas, “sociedades anônimas ou de responsabilidade 

limitada cuja maioria do capital social seja de propriedade dos trabalhadores que nelas trabalhem como 

empregados” (2003, p. 30), que entende poderiam ser usadas como “paradigma no desenvolvimento de novo 

projeto de lei [brasileira] [...] visando trazer de forma efetiva a possibilidade das empresas de autogestão se 

organizarem na forma de sociedade limitada ou autônoma” (2005, p. 34-5). Como se vê, no entanto, tampouco 

aqui se abandona o modelo padrão de personificação.  

Foram consultados ainda: Facundo Ureta et. al. (2012), que trata de “aspectos legales del trabajo autogestionado” 

na Argentina; Claudia Carolina Cárcamo Cortés (2006), no Chile; Gustavo Ardila Arrieta et al (2019), na 

Colômbia; Bismark La O Serra (2014) e Avelino Fernández Peiso (2012), em Cuba; Antonio José Quesada 

Sánchez (2009), na Espanha. 

O achado mais significativo que entendo ter feito neste trabalho de prospecção figura no ordenamento jurídico 

venezuelano, no bojo do projeto de economia comunal que anuncia o art. 118 da Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), em que 

“Se reconhece o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como da comunidade para desenvolver 

associações de caráter social e participativo, como as cooperativas, bancos de poupança, mutuais e outras formas 

associativas. Estas associações poderão desenvolver qualquer tipo de atividade econômica, de conformidade com 
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jurídico capaz de refletir, de fato, as necessidades e a realidade desses/as trabalhadores/as é 

enorme. A própria SENAES reconhecia, em balanço de sua atuação entre 2003 e 2010, que, 

quanto ao marco jurídico, “do ponto de vista do reconhecimento, da formalização e do 

tratamento tributário adequado aos EES, a atual legislação está ultrapassada e reduz 

experiências variadas de ES a determinadas formas legais que não consideram nem reconhecem 

a diversidade das organizações, além de impedir, na prática, o funcionamento de algumas delas” 

(SENAES-MTE, 2012, p. 44). No mesmo sentido, o 1º Plano Nacional de Economia Solidária 

                                                           
a lei. A lei reconhecerá as especificidades destas organizações, em especial as relativas ao ato cooperativo, ao 

trabalho associado e seu caráter gerador de benefícios coletivos. O Estado promoverá e protegerá estas associações 

destinadas a melhor a economia popular e alternativa” ( “Se reconoce el derecho de los trabajadores y 

trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como 

las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar 

cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas 

organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de 

beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía 

popular y alternativa”).  

Em seguida, em 2010, são aprovadas as chamadas “Leyes del Poder Popular” (Ley Orgánica de las Comunas, Ley 

Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica de Planificación Pública y 

Popular y Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal), que avançam na proposta de reconhecer “o direito das 

comunidades organizadas – já não somente dos individuos – de associarem-se para desenvolver atividades 

econômico-produtivas” (“el derecho de las comunidades organizadas – ya no solo de individuos – de asociarse 

para desarrollar actividades económico-productivas”) (SALAZAR; ANTIQUE; ARIAS, 2016, p. 4). A Ley 

Orgánica del Sistema Económico Comunal, em seu art. 10, delineia as figuras das “Empresas de Propiedad Social 

Directas Comunales, Empresas de Propiedad Social Indirectas Comunales (con participación del ente público 

que la conforma en la administración y representación legal de la empresa), Unidades Productivas Familiares y 

Grupos de Intercambio Solidario” (SALAZAR; ANTIQUE; ARIAS, 2006, p. 6). A experiência venezuelana – e 

tomo em conta em especial as pessoas jurídicas de base comunal –  parece abrir possibilidades originais, a justificar 

pesquisas futuras e mais aprofundadas (que não se poderia fazer no âmbito da presente investigação), não obstante 

a distância cada vez maior entre os projetos políticos de nossos países, entre o projeto bolivariano e a realidade 

presente da própria Venezuela (SANTOS, 2018) e as contradições que, de todo modo, a permanência da 

intermediação do Estado e de suas leis parece produzir, como indicam Carolina Salazar, Denis Antique y Hernán 

Arias: 

“Gerar as condições para que a economia capitalista não consuma e esgote os esforços por suprimir a lógica do 

capital também guarda relação com a necessidade de implementar ações de ordem normativa e tributária que 

impedem as empresas que operam fora do regime privado de propriedade de participar do circuito de produção e 

mercado nacional. Neste sentido, as empresas de propriedade social enfrentam dificuldades que vão desde registrar 

os serviços em seu nome a fim de fazerem-se responsáveis pelo seu pagamento, impossibilidade de conseguir as 

permissões necessárias para operar (considerando o entramado administrativo de requisitos administrativos e 

burocráticos), passando pela dupla ou tripla tributação que se expressa na não exoneração de impostos nacionais 

(menos ainda nos municipais) tais como o Imposto sobre Valor Agregado para aquisição de insumos para a 

produção e o Imposto sobre a Renda toda vez que tais empresas realizam o reinvestimento social comunitário de 

excedentes” (2016, p. 27) (“Generar las condiciones para que la economía capitalista no consuma y agote los 

esfuerzos por suprimir la lógica del capital también guarda relación con la necesidad de implementar acciones 

de orden normativo y tributario que impiden a las empresas que operan fuera del régimen privado de propiedad 

participar en el circuito de producción y mercado nacional. En este sentido, las empresas de propiedad social 

enfrentan dificultades que van desde registrar los servicios a su nombre a los fines de hacerse responsable por el 

pago de los mismos, imposibilidad de lograr los permisos necesarios para operar (dado el entramado 

administrativo de requisitos administrativos y burocráticos), pasando por la doble y triple tributación que se 

expresa en la no exoneración de impuestos nacionales (menos aún municipales) tales como el Impuesto al Valor 

Agregado para la adquisición de insumos para la producción y el Impuesto Sobre la Renta toda vez que tales 

empresas cumplen con la reinversión social comunitaria de excedentes”. 
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(2015-2019), produto da 3ª CONAES, relacionou entre as “fraquezas da economia solidária que 

precisam ser superadas”: 

- Ausência de um marco legal da economia solidária que garanta o devido 

reconhecimento dos empreendimentos econômicos solidários, [...] 

- Inexistência de uma figura jurídica de Empreendimento Econômico 

Solidário (EES), garantindo uma regulamentação e tributação adequadas à 

realidade dos EES, respeitando suas especificidades, e assegurando seu acesso 

aos direitos da previdência social; [...] 

- Dificuldade de acesso à formalização dos empreendimentos econômicos 

solidários, sobretudo para aqueles que optam pela forma cooperativa, tendo 

em vista as barreiras legais de registro, os custos de manutenção e as 

obrigações fiscais que asfixiam aquelas iniciativas desde a sua origem 

(CONAES, 2015, pp. 11-12).  

A questão da formalização jurídica dos EES teve, aliás, lugar cativo e de destaque nas 

três Conferências Nacionais realizadas (2006, 2010 e 2014). O documento base da I CONAES 

já destacava a necessidade de “elaborar o marco jurídico [...] que facilite o registro dos 

empreendimentos econômicos solidários, normatize um sistema tributário diferenciado, 

reconheça suas formas específicas de organização social e econômica e o direito do trabalho 

associado [...]” (2006, p. 22). No caso do II CONAES, a ênfase no tema já aparecia em seu 

subtítulo: “Pelo Direito de Produzir e Viver em Cooperação de Maneira Sustentável”. Seu 

documento base estava dividido em três eixos de discussão, dentre os quais, o mais longo deles 

(Eixo II), dedicava-se ao “Direito a formas de organização econômica baseadas no trabalho 

associado, na propriedade coletiva, na cooperação, na autogestão, na sustentabilidade e na 

solidariedade, como modelo de desenvolvimento”. Nele se projetava, explicitamente, os 

“empreendimentos econômicos solidários como novos sujeitos de direito” (2010, p. 22). A 

questão já aparecia, então, de maneira mais elaborada:  

As diversas formas de organização econômica de cooperação e de trabalho 

associado possuem características comuns de empreendimentos econômicos 

solidários. Essas características precisam ser reconhecidas pelas políticas 

públicas, especialmente pela Política Nacional de Economia Solidária, 

independente da natureza jurídica ou da forma societária que esses 

empreendimentos assumam (cooperativa, associação, grupo informal que 

queira se formalizar, entre outras possibilidades) (2010, p. 22). 

Um balanço dos avanços conquistados na estruturação do marco legal da Economia 

Solidária no Brasil – mesmo considerando o horizonte limitado do sujeito de direito da forma 

jurídica burguesa – revela que, no entanto, eles são muito tímidos.  

Paradoxalmente,  entendo que a legislação disciplinadora da agricultura familiar, muito 

embora não necessariamente integrada às ações da SENAES nem mencionada em seus 
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documentos452, talvez figure entre as maiores conquistas dos últimos anos no que se refere a 

alternativas significativas à forma jurídica do trabalho associado popular. A ela me referi no 

capítulo 4, para indicar como a Lei reconhece a possibilidade de a própria entidade familiar 

assumir direitos e deveres perante as políticas públicas e, sobretudo, tornar-se possível sujeito 

de direito de contratos firmados com o Estado (como disse, algo como uma formalização sem 

personificação) – como se dá no caso da compra e venda de alimentos no Programa Nacional 

de Alimentação Escolar-PNAE e no Programa de Aquisição de Alimentos-PAA. Apesar dos 

problemas que a concretização dessas novidades assume na prática, aos quais também me referi 

no capítulo 4, não se pode negar que representem um importante avanço a impulsionar outros 

modelos de trabalhar e produzir. 

Do ponto de vista das cooperativas os avanços foram ínfimos. Como visto, resumiram-

se à promulgação da Lei Federal n. 12.690, de 19 de julho de 2012, que disciplinou as 

cooperativas de trabalho453. Se, por exemplo, a redução do número mínimo necessário para a 

constituição da pessoa jurídica pode ser considerada um avanço (dos vinte previstos na Lei 

Geral de Cooperativas – Lei n. 5.764/71 – para sete), todo o resto da Lei parece conectar-se a 

uma realidade estranha ao trabalho coletivo de fato autogestionário. Reproduzindo a mola 

mestra do Direito burguês, permanece no não, sem oferecer positivamente algo que, de fato, 

contribua para o fortalecimento das iniciativas da economia popular e solidária. Muito embora 

tenha sido encampada pela SENAES enquanto projeto como um dos caminhos para a solução 

dos problemas da informalidade (SINGER, 2009, p. 47-8), reconhece-se nela muito mais o 

esforço do legislador de deslegitimar e punir as “falsas” cooperativas (as chamadas 

coopergatos, simulações destinadas ao descumprimento de direitos trabalhistas) que, de fato, a 

estruturação de uma forma jurídica que pudesse atender às peculiaridades de grupos produtivos 

                                                           

452 O fato revela, aliás, mais um dos obstáculos que a forma toda própria do Estado burguês, e as dinâmicas de 

poder que se constroem em seu interior. Sobre as dificuldades e desafios das políticas públicas de economia 

solidária diante da articulação entre o trabalho desenvolvido pela SENAES e os setores do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário dedicados a temas correlatos (como a Secretaria de Agricultura Familiar-SAF), remeto 

a Gabriela Cavalcanti Cunha (2012). No âmbito do Estado da Bahia, entre disputas de grupos políticos e problemas 

de comunicação,  tais dificuldades também parecem se repetir na relação entre a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural-SDR e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte-SETRE, de cuja estrutura faz parte a 

Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo-SESOL. 

453 É de pequena relevância a menção à regulamentação mais detalhada das chamadas Cooperativas Sociais, 

realizada pelo Decreto n. 8.163/2013 (que instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e 

Cooperativismo Social – PRONACOOP Social). Criadas ainda no governo Fernando Henrique Cardoso pela Lei 

n. 9.867/1999, as cooperativas sociais seriam constituídas “com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem 

no mercado econômico, por meio do trabalho, [...] no interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana 

e a integração social dos cidadãos”, em uma combinação a meu ver contraditória entre autogestão cooperativa e 

assistencialismo. O Decreto n. 8.163/2013, de todo modo, foi revogado no Governo, em 05 de novembro de 2019, 

pelo Decreto n. 10.087. 
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populares e autogestionários. As normas protetivas dos/as trabalhadores/as cooperados/as que 

figuram na Lei 12.690/12 acabam, afinal, de forma contraditória, explicitando que não são eles 

que estão no comando. Se uma cooperativa pressupõe a autogestão democrática pelos/as 

trabalhadores/as do processo de trabalho – e, portanto, que o próprio trabalho assume, dentre 

os demais fatores de produção, uma posição de relevo e respeito na organização produtiva – 

para que serviriam regras como as seguintes? 

Art. 7º A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes 

direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência 

deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às 

horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas; 

II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 

natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, 

facultada a compensação de horários; 

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

IV - repouso anual remunerado; 

V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno; 

VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 

VII - seguro de acidente de trabalho. 

[...] 

Art. 17 ........................... 

[...] 

§ 1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e 

os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência, a ser 

revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

A situação é de impasse. Caso se admita que a Lei se propõe a proteger os/as 

trabalhadores/as de si mesmos/as, rende-se à certeza de que a forma cooperativa de trabalho é 

inútil diante da impositiva mercantilização e exploração do trabalho humano. De outra forma, 

admite-se que as cooperativas de trabalho são, de fato, meras simulações farsescas, onde os 

velhos princípios de Rochdale (SINGER, 2002, p. 39-42), a evocar ideias como gestão 

democrática e autônoma e participação econômica equitativa dos membros, são meros panfletos 

a decorar paredes. Sendo e não sendo tudo isso um pouco de verdade, e mesmo que se admita 

a importância das regras, tomado o cenário neoliberal de precarização dos direitos trabalhistas 

– no qual as cooperativas acabam servindo muitas vezes de instrumento para fraudes –, para as 

lutas por novos horizontes das relações de produção, a Lei n. 12.690/2017 representou quase 

nenhum avanço454. 

                                                           

454 Sobre o debate em torno da Lei n. 16.690/2012, ver Clara Marinho Pereira e Sandro Pereira Silva (2012). 
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Não se pode deixar de pontuar, no entanto, que a própria inserção da pauta política e do 

léxico da Economia Solidária em orçamentos, leis, estruturas administrativas representa uma 

mudança produtiva para o cenário das lutas. Apesar de seu caráter marginal no universo das 

políticas públicas federais (a SENAES, como visto, sequer se localizava no Ministério da 

Economia) e das ambíguas apropriações dos seus conceitos (como tentei refletir no capítulo 2), 

a introdução inédita das pautas da Economia Solidária em leis, regimentos, orçamentos, 

divisões administrativas, mapeamentos – ensejando discussões sobre autogestão, economia 

popular, cooperativismo popular, interseções entre o mundo do trabalho e questões de gênero, 

raça, modos tradicionais de produção, tecnologias sociais etc. –  assume um significado potente, 

na medida em que “o direito é a forma por excelência do discurso actuante, capaz, por sua 

própria força, de produzir efeitos” (BOURDIEU, 2011, p. 237): 

O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de 

nomeação que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele confere 

a estas realidades surgidas das suas operações de classificação toda a 

permanência, a das coisas, que uma instituição histórica é capaz de conferir a 

instituições históricas” (BOURDIEU, 2011, p.  237). 

O professor Paul Singer parecia se dar conta disto. Em texto de 2009, em que fala sobre 

as Políticas Públicas da SENAES, deixava claro que “a política mais importante para 

institucionalizar a economia solidária no governo federal é sem dúvida a de formação em 

economia solidária” (2009, p. 44) –  referindo-se sobretudo a cursos destinados aos próprios 

servidores públicos federais, estaduais e municipais. Em segundo lugar refere-se ao 

mapeamento da economia solidária – que viria dar origem ao Sistema Nacional de Informações 

em Economia Solidária (SIES):  

 Um dos resultados do Sies foi a construção consensual das definições do que 

se entende por economia solidária, empreendimento de economia solidária 

(EES), redes e complexos de empreendimentos, órgãos de fomento da 

economia solidária etc. [...] 

Em 2007 foi produzido um Atlas da Economia Solidária que revelou no país 

um total de 22 mil EESs, que associavam cerca de 1,7 milhão de pessoas e 

movimentavam anualmente cerca de R$ 6 bilhões. Dados como estes 

permitem avaliar o tamanho e o peso econômico e social da economia 

solidária no Brasil em 2007, o que facilita a divulgação da “outra 

economia” como parte integrante da realidade brasileira. O mapeamento é 

acompanhado por intensa campanha de divulgação do que é economia 

solidária e visa alertar pessoas e agrupamentos que realizam atividades em 

conjunto e partilham os resultados de que são parte da economia solidária e 

podem se juntar ao movimento (e ao mapeamento) com mútuo proveito 

para eles e para todos os demais integrantes da economia solidária (2009, p. 

45).  

A SENAES cumpria o papel de “nomear”, fazendo “existir” o que ali se denominava de 

“economia solidária” – nomeando uma realidade que era “ressuscitada” (SINGER, 2002) de 
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sua invisibilidade. A eficácia desta nomeação pela língua do Estado e do seu Direito, “quase 

mágica”, como observa Bourdieu, não pode, todavia, “sob pena de cairmos no nominalismo 

radical”, deixar de lado que, se o Estado pode participar deste fazer do mundo social, ao mesmo 

tempo ele é também produzido simultaneamente por este mesmo mundo (2011, p.237), o que 

torna impossível conclusões simplistas acerca deste processo. 

A inserção do léxico da Economia Solidária se deu de maneira consistente a partir do 

início da década de 2000, como demonstra o quadro abaixo, em que relaciono a legislação 

promulgada em cada um dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal455 

 

Quadro 6 – Extrato da legislação estadual sobre economia solidária no Brasil (2004-2019) 

Nordeste 

Mara-

nhão 

Lei n. 10.581/2017, que dispõe sobre a criação, composição e o funcionamento do 

Conselho Estadual de Economia Solidária do Maranhão - CEESOL e dá outras 

providências. 

Piauí 
Lei n. 6.057/2011, que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Solidária 

no Estado do Piauí e dá outras providências. 

Ceará 

Não conta com Lei geral de Economia Solidária.  

O art. 38, V da Lei 16.710/18 (que dispõe sobre o modelo de gestão do poder 

executivo), no entanto, prevê entre as competências da Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário do Estado do Ceará, “promover o desenvolvimento dos sistemas de produção, 

processamento e comercialização nas cadeias produtivas de interesse da agricultura 

familiar e de povos e comunidades tradicionais, dentro dos princípios da transição 

agroecológica, da economia solidária e da gestão participativa e de qualidade”. 

Rio 

Grande 

do Norte 

Lei n. 8.798/2006, que institui   a   Política   Estadual   de   fomento   à   Economia  

Popular  Solidária  no  Estado  do  Rio  Grande do Norte e estabelece outras 

disposições. 

Paraíba 

Lei n. 10.767/2016, que dispõe sobre a destinação de espaço físico para a exposição e 

comercialização de produtos da economia solidária nos eventos públicos que 

menciona. 

Lei n. 11.499/2019, que institui a política estadual de economia solidária no estado da 

Paraíba. 

Pernam-

buco 

Lei n. 12.823/2005, que instituiu a Política de Fomento à Economia Popular e Solidária 

no Estado de Pernambuco. 

Alagoas 

Le n. 7.576/2014, que dispõe sobre a Política Estadual de Fomento da Economia 

Solidária – PEFES. 

Lei n. 7.577/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Economia 

Solidária no estado de Alagoas. 

Sergipe 
Lei nº 6.525/2008, que dispõe sobre o Sistema Estadual de  Desenvolvimento  Social,  

Economia Solidária e Inclusão Produtiva – SEDSESIP, cria seu Comitê Gestor. 

Bahia 
Lei n. 12.368/2011, que trata da Política Estadual de Fomento à Economia Solidária e 

do Conselho de Economia Solidária do Estado da Bahia. 

Norte 
Amazo-

nas 

Não conta com lei geral de Economia Solidária. 

A Lei n. 4.660/2018, no entanto, no seu art. 1º, dispõe que “nos eventos públicos, 

promovidos em parceria ou de forma individual pelo Poder Público estadual, tais como 

festas, feiras, exposições e congêneres, realizados no âmbito do Estado do Amazonas, 

fica assegurado parte do espaço físico para a exposição e comercialização de produtos, 

bens e serviços oriundos da economia solidária, agricultura familiar e assentamentos 

rurais. 

                                                           

455 No âmbito municipal o fenômeno também é verificado, do que cito apenas como exemplos a Lei Municipal n. 

3.298/2011, de Feira de Santana; a Lei Municipal n. 5.839/2009, de Maceió-AL; Lei Municipal n. 5.150/2008, de 

Santa Maria-RS; Lei Municipal n. 1.628/2005, de Porto Velho-RO. 
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Pará 
Lei n. 7.309/2009, que institui a Política de Fomento à Economia Popular e Solidária 

do Estado do Pará. 

Acre Lei n. 2.199/2009, que institui o Programa Estadual de Economia Solidária -PEES/AC. 

Amapá 
Não há lei geral de Economia Solidária. O Projeto de Lei 865/2011, que trata do tema, 

está em tramitação. 

Rondô-

nia 

Lei Complementar n. 714/2013, que institui a Política Estadual de Apoio ao 

Associativismo e Cooperativismo – POLECOOP (a Lei faz menção, em vários de 

seus dispositivos, às “Economia Popular e Solidária”. 

Roraima 

Não há lei geral de Economia Solidária. 

O art. 4º, II da Lei 1.349/2019 menciona o estímulo a “programas de apoio à gestão e 

ao desenvolvimento de cooperativas de trabalho, incubadoras tecnológicas e projetos 

de economia solidária”. 

Tocan-

tins 

Lei n. 2.493/2011, que institui  a  Política  Estadual  de  Fomento  à  Economia  

Solidária e adota outras providências. 

Sudeste 

Minas 

Gerais 

Lei n. 15.028/2004, que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular 

Solidária no Estado de Minas Gerais – PEFEPS. 

Rio de 

Janeiro 

Lei n. 5.315/2008, que criou o Conselho Estadual de Economia Solidária do Estado do 

Rio de Janeiro. 

São 

Paulo 

Lei n. 14.651/2011, que criou o Programa Estadual de Fomento à Economia Popular 

Solidária no Estado de São Paulo. 

Espírito 

Santo 

Lei 8.256/2006, instituidora da Política Estadual de Fomento à Economia Solidária no 

Estado do Espírito Santo. 

Centro-

Oeste 

Mato 

Grosso 

Lei n. 8.936/2008, que trata da Política Estadual de Fomento à Economia Popular 

Solidária no Mato Grosso. 

Mato G. 

do Sul 

Lei n. 3.039/2005, que criou o Programa Estadual de Fomento à Economia Solidária 

no Mato Grosso do Sul. 

Goiás 

Lei n. 20.553/2019. que estabelece a Política Estadual do Programa Emancipar 

destinado às famílias detentoras de Empreendimentos Familiares da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária do Estado de Goiás. 

Lei n. 19.357/2016, que dispõe sobre a instituição, competência, composição e 

estruturação do Conselho Estadual de Economia Solidária – CEES. 

Lei n. 17.420/2011, que institui o Selo Economia Solidária. 

Distrito 

Federal 

Lei n. 4.899/2012, que institui a Política Distrital de Fomento à Economia Popular e 

Solidária. 

Sul 

Paraná Lei n. 19.784/2018, que dispõe sobre a Política Estadual de Economia Solidária. 

Santa 

Catarina 

Lei n. 17.702/2019, que dispõe sobre a Política Estadual de Economia Solidária no 

Estado de Santa Catarina. 

Lei n. 14.830/2009, que criou o Conselho Estadual do Artesanato e da Economia 

Solidária de Santa Catarina. 

Rio 

Grande 

do Sul 

Lei 13.839/2011 que institui a Política Estadual de Fomento à Economia da 

Cooperação, cria o Programa de Cooperativismo, o Programa de Economia Popular e 

Solidária, o Programa Estadual de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos 

Locais, o Programa Gaúcho de Microcrédito e o Programa de Redes de Cooperação, e 

dá outras providências. 

Lei n. 13.531/2010, que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular 

Solidária no Estado do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

O quadro demonstra, inclusive, que a produção legislativa estadual se inicia já em 2004 

(caso de Minas Gerais) – um ano depois da criação da SENAES no âmbito federal – mas 

prossegue mesmo após a extinção da SENAES, em 2016. Identificaram-se nos estados do 
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Maranhão, Ceará, Paraíba, Amazonas, Roraima, Goiás, Paraná e Santa Catarina leis 

promulgadas entre 2017 e 2019, algumas delas já sob o governo Bolsonaro456. 

No âmbito federal, apesar da profícua produção da SENAES em matéria de políticas 

para o setor457, os avanços legislativos foram relativamente pequenos. Além de normas 

infralegais mais específicas, ordenadoras da organização administrativa da SENAES e das 

políticas que executava, inserções legislativas esparsas representaram avanços pontuais e 

espaçados no tempo, reforçando o lugar marginal ocupado pela SENAES no contexto do 

executivo federal e sobretudo no Legislativo458. Do exame da produção legislativa federal no 

período resultou o quadro abaixo: 

Quadro 7 – Extrato da legislação federal relacionada aos temas da economia solidária   

no Brasil (1999-2019) 

Lei n. 9.867/1999 Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais.  

Lei n. 10.683/2003 Cria a própria SENAES e o Conselho Nacional de Economia Solidária. 

Decreto n. 4.764/2003 Regulamentando a Lei n. 10.683/2003, dispõe sobre a estrutura administrativa da 

SENAES. 

Lei n. 11.101/2005 Nova Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Empresas. Em 

seu art. 50, prevê expressamente, como meio de recuperação judicial de empresas 

o “trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade 

constituída pelos próprios empregados” (vide, ainda, o art. 145), representando 

avanço no contexto das iniciativas de autogestão em empresas recuperadas.  

Decreto n. 5.811/2006 Regulamenta a Lei n. 10.683/2003 e dispõe sobre a composição, a estruturação, 

a competência e o funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária 

– CNES. 

Portaria MTE n. 30/2006  Institui o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES)  

Decreto n. 6.341/2008 Cria seções ou núcleos de Economia Solidária nas Superintendências Regionais 

do Trabalho e Emprego. 

Lei Complementar 130/2009 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 

Decreto n. 7.357/2010 Dispõe sobre o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – 

PRONINC. 
 

Decreto n. 7.358/2010 Institui o Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário. 

Lei n. 12.690/2012 Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e 

institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho 

(PRONACOOP). 

Lei n. 8.163/2013 Institui o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo 

Social (PRONACOOP Social) 

Portaria MTE n. 1.780/2014 Institui o Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL 

                                                           

456 Levantamento feito entre 2016 e 2017 pela Prosper Associados (RUEDA, 2017) no bojo do projeto 

Fortalecendo a Política Pública de Economia Solidária: mobilização e participação social na construção do Plano 

Nacional de Economia Solidária (CEA/MTE/SENAES), acerca dos instrumentos institucionais estaduais de 

economia solidária, ratifica a grande abrangência que o tema ganha nas políticas públicas também no âmbito dos 

estados brasileiros. 

457  Especialmente se considerado o seu limitado orçamento. Diversos trabalhos realizam balanços das políticas 

públicas implementadas pela SENAES, a exemplo dos de Gabriela Cavalcanti Cunha (2012), Henrique T. Novaes 

(2015), Sandra Inês Faé e Raquel Sobral Nonato (2017), Maria Antônia Silva de Arcanjo e Ana Luíza Matos de 

Oliveira (2017), Francisco José Carvalho Mazzeu (2017), Sandro Pereira Silva (2018a) (2018b), Jorge Ricardo 

Neres S. N. dos Santos, Miguel Antonio Pinho Bruno e Paulo de Martino Jannuzzi (2019). 

458 Especificamente sobre Economia Solidária e “descompasso entre a política de governo e a atuação do 

legislativo, ver Débora Ferrazzo, Francisco Carlos Duarte e Elsa Cristine Bevian (2013). 
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Lei Comp. n. 147/2014 Altera a Lei n. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte) isentando de “taxas e outros valores relativos à fiscalização da 

vigilância sanitária”, entre outros, o “empreendedor de economia solidária”459 ) 

Lei n. 13.928/2019 Institui o Dia Nacional da Economia Solidária 

Fonte: Adaptado e complementado pela autora de (SENAES/MTE, 2012, p. 50-1) 

Considerando o relevo que a própria SENAES e demais atores atribuíam à disciplina 

específica da personalidade jurídica para o trabalho associado popular, chama atenção a 

ausência de disposições legais, em quaisquer dos âmbitos da federação, em que se identifiquem 

avanços consistentes nesta matéria460. 

Nesse ponto parecem ficar evidentes os limites que constrangem os avanços das lutas 

da classe trabalhadora por dentro da máquina estatal. Não encontrei qualquer menção nos 

documentos produzidos pela SENAES, CNES e FBES a propostas que chegassem a pôr em 

questão a tradição do sujeito de direito e suas formas jurídicas. Observe-se, por exemplo, como 

se coloca o professor Paulo Singer:  

O mapeamento mostrou a grande proporção de EESs que está na 

informalidade. Estão nesta condição, em geral, empreendimentos de gente 

muito pobre, que não têm os recursos exigidos para se registrarem como 

firmas regulares, quase sempre na forma de cooperativas. A formalização de 

qualquer tipo de empresa é dispendiosa em dinheiro e exaustiva em esforço e 

paciência por causa das inúmeras exigências burocráticas das Juntas 

Comerciais, em que o registro tem de ser feito. Ela se torna ainda mais 

dispendiosa e exaustiva para as cooperativas, que têm de satisfazer exigências 

adicionais da Organização das Cooperativas do Brasil, que se arroga o direito 

de exigir o registro obrigatório nela de qualquer nova cooperativa formada no 

país. Empreendimentos informais ficam condenados a se relacionar 

comercialmente apenas com outros negócios também informais, o que impede 

o acesso a mercados que servem a públicos mais afortunados. A informalidade 

torna-se um gueto de pobres sem chance de escapar à sua condição (2009, p. 

47-8).  

Não há uma aproximação crítica à questão da submissão dos grupos à forma do direito 

burguês: muito ao contrário, o que se tem como horizonte é tornar possível o acesso dos grupos 

a estas formas (“dispendiosas” ou vinculadas a “exigências burocráticas”), supostamente os 

igualando para que tenham acesso “a mercados que servem a públicos mais afortunados”. Já 

                                                           

459 Art. 4º [...] § 3º-A.  O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e 

identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEI e o empreendedor 

de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária. 

460 É válida a menção ao Projeto de Lei n. 5.849/2001, proposto pelo deputado federal Orlando Desconsi (PT-RS), 

ainda sob o governo Fernando Henrique Cardoso (e, portanto, antes da criação da SENAES), que tratava da criação 

da figura da “empresa de autogestão”, nele definida como “empreendimento econômico cuja gestão é exercida 

democraticamente pelos trabalhadores, organizado sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, sociedade anônima ou sociedade cooperativa”. O projeto mencionava ainda que “as instituições 

financeiras públicas manterão linhas de crédito especiais para as empresas de autogestão. O projeto não foi à frente, 

mas provavelmente alguns de seus elementos serviram de inspiração ao PL 4.685/2012, como se verá adiante.  
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havia procurado demonstrar, a partir das experiências vivenciadas nesta pesquisa (e descritas 

em especial no capítulo 3), que tornar a formalização mais barata ou menos burocrática não 

parece que chegará a ser suficiente: é na própria racionalidade do Direito burguês, e na dinâmica 

essencial à figura do sujeito de direito, que se mantém intransponível uma diferença antes de 

tudo epistemológica. 

O discurso de uma possível simplificação das formas jurídicas de personificação dos 

grupos parece, de alguma forma, aproximar-se perigosamente da tendência que já esteve em 

voga nas políticas públicas de desenvolvimento econômico do “terceiro mundo”, em especial 

entre os anos 1970 e 1980, para o estímulo à formalização dos/as trabalhadores/as do “setor 

informal”. Os estudos da OIT (marcados, como já visto no capítulo 2, pelos trabalhos de Keith 

Hart) desvelaram um grande setor econômico marginal às instituições econômicas tituladas e 

chanceladas pelo Estado como sujeitos de direito (daí se falar em ”economia subterrânea”), cujo 

estímulo à formalização passou a se supor caminho viável para o desenvolvimento econômico. 

Nome sempre lembrado desta tendência é o do controverso economista peruano Hernando de 

Soto – cuja obra mais conhecida é, justamente, Economia Subterrânea: uma análise da 

realidade peruana (1987). As ideias de Hernando de Soto e seu Instituto Libertad y 

Democracia, com programas baseados na “simplificação, descentralização e 

desregulamentação” (1987), influenciaram políticas públicas em vários países461, e podem ser 

identificadas ainda hoje nos programas neoliberais voltados ao microempreendedorismo (do 

que no Brasil a figura do Micro Empreendedor Individual – MEI é exemplar462). De Soto atribui 

à “legalidade” as razões do insucesso da economia “subterrânea”: “eles querem realizar as 

mesmas atividades que os formais mas, como a legalidade os impede, têm inventado novas 

formas institucionais para sobreviver à margem da legalidade” (1987, p. 313, grifo nosso). Em 

sua visão, o “mundo opressivo da legalidade” (1987, p. 313) exigiria ser adaptado a uma “nova 

realidade produtiva” (1987, p. 322), realizando-se “uma aproximação entre o direito e a 

realidade” (1987, p. 327), tornando a sociedade capaz de absorver o “enorme capital humano e 

                                                           

461 “O sucesso das proposições de De Soto foi construído sobre o apoio inicial da Atlas Foundation for Economic 

Research, na ajuda de economistas como Friedrich Hayek e Milton Friedman, nas inúmeras premiações recebidas, 

na difusão e implementação de seu modelo por órgãos como o Banco Mundial e o FMI, além de uma série de 

contratos em diferentes países do planeta (MITCHELL, 2005). Em pouco mais de duas décadas, o ILD e sua 

equipe se transformaram em um think tank decisivo para as políticas de ‘combate a pobreza’ e ‘desenvolvimento’ 

em escala mundial” (HIRATA; RABOSSI, 2017, p. 14). 

O economista peruano, no entanto, não conseguiu a inserção de seu pensamento nos espaços acadêmicos, sendo 

mais constantemente lembrado, no Brasil, por entidades como o Instituto Mises Brasil e outras agremiações 

ultraliberais. 

462 Sobre a figura do MEI e seu papel no discurso da apologia à economia informal e ao ethos empreendedor, ver 

Carla Appollinario de Castro (2013). 
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o potencial de desenvolvimento” (1987, p. 325) desta parcela da população que a “legalidade” 

impede de se integrar ao mercado capitalista. Esta “reconciliação do direito com a realidade” 

(1987, p. 337) não significaria, assim, nenhuma alteração nos fundamentos do mercado ou do 

capital ou, por extensão, da lógica do sistema jurídico burguês. Muito contrário, trata-se tão 

somente de um reposicionamento da regulação jurídica aos limites aceitáveis do mercado 

desregulado e a “otimização” do funcionamento das instituições legais, “para que partes 

obviamente duplicadas e inúteis das normas sejam reduzidas ou eliminadas” (1987, p. 331), 

centrando o autor em especial na questão da redução dos “custos” dos controles estatais. Para 

De Soto, afinal, “pobres são os lugares onde os contratos não funcionam” (CAVALCANTI, 

2018).  

O privilégio de uma perspectiva distanciada no tempo não parece ser mesmo necessário 

para, a partir das ideias em si (e do que esta pesquisa igualmente apontou), imaginar o destino 

que afinal tiveram as ideias de De Soto463. Entre tentativas frustradas de incursão na política 

peruana (chegando a ser candidato à presidência do país) e o insucesso real dos programas 

vendidos pelo Instituto Libertad y Democracia, as ideias do economista peruano foram 

atropeladas pela onda gigante da “nova informalidade”, que fez da informalidade que ameaçava 

o “terceiro mundo” a normalidade do capitalismo no século XXI. 

O avanço inexpressivo na institucionalização de um marco legal durante o período áureo 

das políticas de economia solidária no Brasil parece confrontar, por si, a aposta no 

desmantelamento das relações de produção capitalistas por dentro do próprio Estado – que 

sempre, em alguma medida, releva como a pobreza, a desigualdade, a informalidade, o racismo, 

o papel feminino no mundo do trabalho são mecanismos importantes do metabolismo de 

reprodução e acumulação do capital. As mudanças no âmbito do Estado e da legislação parecem 

sempre etéreas – as leis falam em princípios, em intenções, em prioridades, mas sem 

mecanismos reais de concretização. Isto explica, por outro lado, a ausência de regras que 

desmontem, de fato – mesmo que em parte –, o artefato do sujeito de direito como mola 

essencial do fenômeno jurídico que espelha o capital.  

A proposta mais ousada de modificação legislativa, no que diz respeito à formalização 

dos grupos de trabalhadores/as, está em um dos artigos do Projeto de Lei que institucionaliza a 

Política Nacional de Economia Solidária. O histórico de sua tramitação, ainda em curso, é capaz 

de revelar o quanto se trata de uma questão central e incômoda. Ele começou a ser gestado já 

na I CONAES, em 2006. Em 2008, um Grupo de Trabalho foi constituído no âmbito do CNES 

                                                           

463 Para uma perspectiva crítica do pensamento de De Soto, ver Ray Bromley (1990) e Laura Coutinho (2010). 
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para elaboração do projeto, que foi aprovado na VIII reunião plenária do CNES, em novembro 

de 2009, voltando à baila na II CONAES, em 2009 (SENAES-MTE, 2012). Não se pode deixar 

de ressaltar o peculiar processo de construção do projeto, que envolveu efetiva participação de 

movimentos sociais, universidades e instituições de fomento – o que agrega um elemento a 

complexificar, dialeticamente, a análise do papel que assume o Direito e o Estado neste 

campo.464 Para ilustrá-lo, trecho do texto do Comitê Permanente do CNES, publicado sob o 

título Subsídio aos debates sobre anteprojeto de Lei para Institucionalização de uma Política 

Nacional de Economia Solidária: 

 [...] é importante destacar que institucionalizar uma política é muito mais 

do que lhe dar permanência no tempo. Mais do que uma estratégia particular 

de um governo, trata-se de compreendê-la enquanto direito dos milhões de 

homens e mulheres que vivem e fazem a economia solidária no Brasil, e, 

portanto, entender enquanto dever do Estado dispor dos meios que efetivem 

este direito.  

A história recente do Brasil também mostra que a lei em si não cria a realidade. 

Porém, a lei é a representação de uma realidade de lutas e processos históricos 

de mobilização social. Por isso, ela é um importante instrumento de luta para 

que a sociedade civil organizada possa reivindicar o reconhecimento de 

direitos perante a estrutura do Estado. 

 Mais do que um projeto de lei, a proposta pretende ser uma síntese do que os 

diferentes sujeitos sociais esperam da ação do Estado em relação à economia 

solidária (2009, p. 61).  

Esse mesmo documento esclarece que se previa para o projeto a existência de quatro 

grandes eixos: i) definições gerais; ii) política nacional de economia solidária; iii) sistema 

nacional de economia solidária; e iv) financiamento da política pública de economia solidária.  

É justamente no que diz respeito ao primeiro deles que se esperava algum posicionamento 

acerca da forma jurídica dos empreendimentos. Entendia-se, aliás, como o “ponto mais 

importante do capítulo [das definições]”, “uma conceituação adequada para a economia 

solidária, a fim de conferir identidade aos sujeitos que a fazem no Brasil, mas sem limitar a 

ampliação deste conjunto de organizações e formas econômicas solidárias” (COMITÊ..., 2009, 

p. 63, grifo nosso). Tratava-se, enfim, de fazer o Direito exercer o seu poder de nomeação 

(BOURDIEU, 2011), escolhendo os que serão abrigados sob suas asas (e, em consequência, os 

que não). O texto propõe a busca de um conceito “mínimo-máximo” – “nem tão restrito que 

deixe de fora parte da economia solidária, nem tão amplo que acarrete a perda da identidade 

                                                           

464 Sobre a complexa análise do papel do Conselho Nacional na construção das políticas públicas de Economia 

Solidária no Brasil, em especial em sua imbricação com os movimentos sociais, ver a precisa Tese de Gabriela 

Cavalcanti Cunha (2012). 
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(COMITÊ..., 2009, p. 63)465.  É neste sentido, então, que se propunha que “é necessário 

contemplar a economia solidária em suas diferentes formas societárias, traduzindo a 

preocupação de não engessar – e de não perder a identidade” (2009, p. 63, grifo nosso). 

Apresentava-se assim, desde o início, o problema da forma jurídica dos “empreendimentos 

econômico solidários”.  

Somente em novembro de 2012 o texto chega ao Congresso Nacional, na forma do 

Projeto de Lei 4.685/2012466, trazendo em sua justificativa o propósito, entre outros, de “sanar 

essa dificuldade legal, reconhecendo os empreendimentos econômicos solidários como sujeitos 

de direito”. Apresentado por deputados/as da Frente Parlamentar da Economia Solidária, o PL 

já chegou ao Congresso Nacional modificado, sendo excluída a proposta de criação obrigatória 

do Fundo Nacional de Economia Solidária (substituiu-se um “criará um fundo” por um “poderá 

ser criado”) como estratégia de negociação diante das resistências que já se apresentavam 

(FORTE, 2019, p. 207). A concretização do projeto é antecedida ainda da tumultuada tentativa 

de criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com a transferência para esta estrutura 

da SENAES e do CNES, no início do primeiro governo de Dilma Rousseff (PL n. 865/2011). 

O fato, já mencionado no capítulo 2, resultou em uma consistente mobilização nacional de 

trabalhadores/as, entidades de fomento e movimentos, que fizeram o Governo Federal 

retroceder em suas intenções. Para Joannes Paulus Forte as tensões em torno da proposta de 

extinção da SENAES “agitaram as instituições e os atores sociais do Movimento da Economia 

Solidária, influenciando diretamente a incorporação da então minuta do projeto de lei nacional 

da Economia Solidária pela Frente Parlamentar da Economia Solidária, na Câmara dos 

Deputados” (FORTE, 2014, p. 13). 

 Em mais de sete anos de tramitação, o texto original recebeu muitas modificações, 

sendo que o maior dissenso parece estar, justamente, em torno dos dispositivos que tratam de 

uma nova forma jurídica para os EES, os mais vezes alterados ao longo do processo legislativo. 

Entre 2012 e novembro de 2017, na Câmara dos Deputados, foram três emendas e dois 

diferentes textos substitutivos. No Senado, onde permaneceu até dezembro de 2019, foram dez 

emendas, resultando em um segundo texto substitutivo que retornou à Câmara dos Deputados 

para reexame. Ao tempo da finalização deste texto, em agosto de 2020, o projeto permanecia 

                                                           

465 Ainda sobre discussão em torno do processo de formulação do conceito de “empreendimento econômico 

solidário, ver Luiz Inácio Gaiger, Adriane Ferrarini e Marília Veronese (2018). 
466 Os documentos relativos ao processo legislativo do projeto de lei podem ser acessados em (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2019) e (SENADO FEDERAL, 2017). 
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parado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – 

CAPADR da Câmara, onde chegou em fevereiro de 2020.  

No texto original, fruto dos diversos anos de discussão na SENAES, no CNES, no FBES 

e outras instâncias do campo, os artigos 4º, 8º e 21 eram os responsáveis por tratar da forma 

jurídica dos EES. O art. 4º iniciava apresentando a definição de Empreendimento Econômico 

Solidário: 

Art. 4º São considerados Empreendimentos Econômicos Solidários aqueles 

que possuem concomitantemente as seguintes características: 

I - ser uma organização coletiva e democrática, singular ou complexa, cujos 

participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural; 

II - exercer atividades de natureza econômica como razão primordial de sua 

existência;  

III - ser uma organização autogestionária, cujos participantes ou associados 

exerçam coletivamente a gestão das atividades econômicas e a decisão sobre 

a partilha dos seus resultados, através da administração transparente e 

democrática, soberania assemblear e singularidade de voto dos sócios, 

conforme dispuser o seu estatuto ou regimento interno; 

IV - ter seus associados direta ou preponderantemente envolvidos na 

consecução de seu objetivo social; 

V - distribuir os resultados financeiros da atividade econômica de acordo com 

a deliberação de seus associados, considerando as operações econômicas 

realizadas pelo coletivo;  

VI - realizar pelo menos uma reunião ou assembleia trimestral para 

deliberação de questões relativas à organização das atividades realizadas pelo 

empreendimento; e 

VII - destinar parte do seu resultado operacional líquido para auxiliar outros 

empreendimentos equivalentes que estejam em situação precária de 

constituição ou consolidação, no desenvolvimento comunitário e para a 

formação política, econômica e social dos seus integrantes. 

§ 1º Para efeitos desta lei, os empreendimentos econômicos solidários podem 

assumir diferentes formas societárias, desde que contemplem as 

características do caput. 

Não obstante os diversos elementos presentes no texto, mantenho-me nos limites 

propostos nestas reflexões para destacar, em primeiro lugar, que o dispositivo não parecia ser 

capaz de criar, em caráter geral, um novo tipo de pessoa jurídica. Estabelecia-se uma série de 

características a serem identificadas em um coletivo de trabalhadores/as (inciso I), que se dedica 

a atividades de natureza econômica “como razão primordial de sua existência” (inciso II), mas 

que podia assumir “diferentes formas societárias”. Não seria, portanto, o EES uma “forma 

societária” – supõe-se, aliás, que seria possível acumularem-se ambas as condições (uma 

cooperativa, ou uma sociedade por responsabilidade limitada podem ser reconhecidas como um 

empreendimento econômico solidário). O dispositivo não parecia dispensar, pois, a 

personificação das iniciativas nos formatos previstos na lei civil, para o fim de assunção da 

condição de sujeito de direito coletivo. 
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Mais adiante, no entanto, o texto do caput do artigo 8º do PL n. 4.685/2012 

complementava: 

Art. 8º Os principais beneficiários das políticas públicas de economia solidária 

são os Empreendimentos Econômicos Solidários, que podem assumir 

diferentes formas societárias, inclusive a de grupos informais, desde que 

contemplem as características do artigo 4º desta Lei (grifo nosso). 

Em contraste com o art. 4º, o art. 8º abria aos “grupos informais” a possibilidade de 

assumirem a condição de EES. O art. 8º localizava-se no Capítulo III do Projeto, destinado à 

“Política Pública de Economia Solidária”, sugerindo uma razão para o aparente deslocamento 

do adendo contido no art. 8º: os EES “informais” assumiriam a condição de sujeitos de direito 

enquanto beneficiários de tais políticas, sem chegar a ganhar o status de pessoas jurídicas em 

caráter geral. A situação assemelha-se, por exemplo, ao caso dos grupos familiares no âmbito 

das políticas públicas voltadas para a Agricultura Familiar. Às famílias, devidamente 

cadastradas para este fim, admite-se, por exemplo, a condição de sujeitos de direito em relações 

jurídicas de compra e venda de alimentos no âmbito do PNAE e do PAA. Para outros tipos de 

relações jurídicas, em especial no âmbito privado, continuam “famílias” (podem, assim, ser 

titulares de uma Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP, mas seguem seu número de 

“CNPJ”). 

Não se pode negar que a proposta poderia representar um avanço, em especial se 

consideramos o estado de coisas já alvo de exposição e reflexão nos capítulos anteriores e se 

fosse possível contar com a boa vontade dos intérpretes do Direito e da burocracia responsável 

por regulamentar a concretização futura das normas (hipótese cada vez mais etérea, 

considerando-se o contexto político que hoje se vivencia no Brasil). Por outro lado, no texto 

parece ganhar intensidade o tom assistencialista do “governo moral dos pobres” (LAUTIER, 

2014), na medida em que o “título” de EES tem como único efeito o gozo de benefícios 

proporcionados pelo Estado. Desprovido do status de tipo específico de pessoa jurídica com 

efeitos gerais, a mudança não chega a alçar as iniciativas ao mesmo patamar dos demais sujeitos 

de direito de privado, representando pouco no que diz respeito à disputa, já desvantajosa, no 

mercado e à autonomia para enfrentamentos políticos em outros âmbitos que não o da economia 

solidária e do Estado. 

Outro ponto do projeto que entendo abrir espaço para divergências e problemas é o 

modo como seriam inseridas (ou não) as associações na lógica da Lei. O texto original do 

projeto não chegava a mencioná-las, muito embora, como se viu, seja este o tipo jurídico 

adotado pela maior parte das iniciativas hoje existentes no Brasil. Muito pelo contrário, entre 

as características exibidas para a configuração de um EES está a de “exercer atividades de 
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natureza econômica como razão primordial de sua existência” (art. 4º, II), o que conflita, em 

tese, com a própria definição legal (art. 53 do CCB) de associação como “união de pessoas que 

se organizem para fins não econômicos” (o que em geral está registrado nos estatutos 

reproduzidos quase mecanicamente país afora). O último dispositivo a se relacionar com o tema 

no projeto parece pretender solucionar esta aparente aporia: 

Art.  21. Os empreendimentos econômicos solidários serão classificados como 

sociedades de fins econômicos sem finalidade lucrativa. 

Como já visto no capítulo 3, associações não são, para a lei brasileira, sociedades (art. 

44 do CBB467). Abre-se assim um largo espaço para debates e desentendimentos, com um 

grande risco das milhares de associações que atuam como EES se verem obrigadas a alterar o 

seu formato jurídico para que possam gozar dos benefícios das políticas públicas previstas na 

futura lei. 

O PL n. 4.685 (ou “PL da Economia Solidária”) começou seu trâmite pela Câmara dos 

Deputados em novembro de 2012. Nos primeiros dois anos a tramitação seguiu lento, mas sem 

maiores sobressaltos, sendo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 

e Comércio (CDEIC) e na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Esta última, no entanto, 

aprovou duas emendas ao texto original, propostas pelo relator deputado Cláudio Puty (PT-

PA): 

 possibilitando o registro desses empreendimentos no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, de vez que são sociedades civis sem fins lucrativos e com 

fins econômicos, com base no Código Civil em vigor, reduzindo os custos e a 

burocracia que adviriam do registro em Juntas Comerciais; e 

 instituindo o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos 

Solidários – CADSOL, destinado ao reconhecimento públicos desses 

empreendimentos, para possibilitar o acesso às políticas públicas nacionais de 

economia solidária, programas de financiamento, compras governamentais, 

comercialização de produtos e serviços e demais ações de caráter público468 

(2014). 

Sem exatamente resolver as antinomias que antes apontei, os dispositivos 

acrescentados469, no entanto, aproximaram o texto da Lei do objetivo de criar um novo “sujeito 

                                                           

467 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as fundações. IV - 

as organizações religiosas; V - os partidos políticos. VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada 

(grifo nosso). 

468 Alguns meses depois do Relatório da CFT, o CADSOL viria a ser criado, por via infralegal, pela Portaria MTE 

n. 1.780, de 19.11.2014. 

469 As emendas resultaram no acréscimo de um §3º ao art. 4º e de um § 2º ao art. 8º, com o seguinte teor:  

Art. 4º...................................................................................................................... ..................................................... 

§ 3º Os empreendimentos econômicos solidários poderão registrar-se no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

independentemente de sua forma societária. 

Art.8º....................................................................................................................... .................................................... 
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de direito” no âmbito da economia solidária. Por um lado, o § 3º do art. 4º parecia querer atribuir 

aos EES a condição de uma pessoa jurídica peculiar, já que previa a possibilidade de seu 

registro civil. O fato de ele se dar no “Registro Civil das Pessoas Jurídicas”, e não nas Juntas 

Comerciais, como é a regra para as pessoas jurídicas de fins econômicos, estabelecia um 

diferencial que reforça a condição de “sociedades de fins econômicos sem finalidade lucrativa” 

(art. 21). As novas regras aproximavam os ESS das sociedades simples. Por outro lado, 

estabelecia-se um divisor de águas para as cooperativas caracterizadas como ESS, já que, até o 

momento, as cooperativas – a despeito de serem sociedades simples – têm seu registro realizado 

perante as Juntas Comerciais470. 

As emendas aprovadas chamaram atenção para o projeto, que provavelmente até então 

parecia inofensivo. Quando já contava com parecer favorável da Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ), o deputado federal Luis Carlos Heinze (PP/RS) apresentou requerimento, 

(deferido em 26.04.2014, cerca de apenas um mês após a aprovação das emendas pela CFT), 

no sentido de que o PL fosse também submetido à Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) – na qual a bancada ruralista e a OCB 

desequilibram a seu favor os trâmites.  

Considerando a proximidade simbólica entre economia solidária e cooperativismo, pode 

parecer inusitado aos/às desavisados/as que dentre os atores a dificultarem a aprovação do PL 

“o principal deles [seja] a Organização das Cooperativas do Brasil” (SILVA; SILVA, 2015, p. 

97). A OCB, no entanto, tem sua história vinculada às estratégias políticas da agroindústria 

brasileira.  Segundo Sonia Regina de Mendonça (2005), a entidade foi capaz de hegemonizar a 

representação política dos grupos agrários brasileiros, cada vez mais diversificados em virtude 

do processo de modernização da agricultura brasileira no último quarto do século XX. Fundada 

em 1969, a OCB contava com a vantagem de um discurso simbólico calcado na “igualdade” e 

“democracia”, muito conveniente –  inclusive para o próprio Estado - enquanto “negação do 

conflito social, mediante a propaganda da colaboração entre associados de portes diversos, que 

teriam em comum o fato de ‘não terem patrões’” (MENDONÇA, 2005, p. 4). Com uma 

estratégia política bem conduzida, que passa pela publicação de periódicos (Revista Nacional 

do Cooperativismo, Jornal do Cooperativismo, Informativo OCB, Revista Saber Cooperar) e se 

estende à eficiente articulação de forças no Parlamento brasileiro (sendo responsável pela 

                                                           
§ 2º Fica instituído o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, com a 

finalidade de dar reconhecimento público aos Empreendimentos Econômicos Solidários para o acesso às políticas 

públicas nacionais de economia solidária e demais políticas, programas públicos de financiamento, compras 

governamentais, comercialização de produtos e serviços e demais ações e políticas públicas a elas dirigidas. 

470 Sobre as sociedades simples e o problema de seu registro, remeto ao Capítulo 3. 
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criação pioneira, já em 1981, da Frente Parlamentar Cooperativista e, em 1986, da Frente Ampla 

da Agropecuária Brasileira), a OCB constituiu-se, de fato, em meio à crise do setor agrícola no 

início dos anos 1980, em “uma das mais significativas entidades patronais da agroindústria 

brasileira no período compreendido entre as décadas de 1970 e 1990” (MENDONÇA, 2005, p. 

1). Mesmo cedendo espaço para a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), criada por 

proposição de seus dirigentes em 1993, a OCB permanece ocupando um espaço importante na 

representação política do patronato rural e no rearranjo simbólico que “recriou” o próprio 

conceito de agricultura, imbricado agora, a partir da ofensiva neoliberal no campo, à noção de 

“agronegócio” ou agribusiness”.  

A disputa encampada pela OCB, portanto, diante do PL 4.685, gira em torno da quebra 

da unicidade de representação política das cooperativas, (garantida à OCB pela Lei Geral das 

Cooperativas – a Lei n 5.764/1971 – e pelo histórico acima remontado) e o anúncio de uma 

nova figura jurídica com fins econômicos que não as cooperativas. Regilane Fernandes da Silva 

e Sandro Pereira Silva reproduzem entrevista feita em 2014 em investigação sobre a trajetória 

do PL, em que se evidenciam os pontos de tensão: 

O principal embate em torno da aprovação do PL da Ecosol explicitamente 

reproduz o mesmo embate em torno da aprovação do PL de atualização da Lei 

Geral do Cooperativismo, que também tramita no Congresso Nacional. Num 

e noutro marco regulatório, a disputa em torno da quebra de unicidade de 

representação do cooperativismo brasileiro na figura da OCB é o grande 

elemento de disputa. Há no Brasil, um cooperativismo próprio da economia 

solidária, chamado Cooperativismo Solidário, que não reconhece a OCB 

como seu campo de organização, pois a identifica mais com o cooperativismo 

do agronegócio. E, portanto, esse Cooperativismo Solidário reivindica que as 

leis reconheçam suas organizações próprias como Unicafes, Unisol, Ancosol, 

Concrab etc., como sendo igualmente representativas do conjunto de 

cooperativas do meio rural e urbano articuladas em torno da economia 

solidária (informação verbal) (2015, p. 97).  

A partir desse momento, portanto, como seria de se esperar, a marcha do PL se 

desacelera. O texto chega à CAPADR em 01.07.2014 e é devolvido à Mesa Diretora em 

dezembro de 2014, sem manifestação, sendo arquivado em janeiro de 2015 pela Mesa Diretora 

da Câmara no fim da legislatura. Em fevereiro o deputado Padre João (PT-MG) requer o 

desarquivamento, retomando-se os trâmites na CAPADR. Seu relator nesta Comissão, o 

deputado Ronaldo Lessa (PDT-AL), apresenta finalmente, em julho de 2015, parecer e um 

substitutivo ao texto original, aprovado à unanimidade.  

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania-CCJC da Câmara (onde chegou 

em novembro de 2015), a tramitação do PL arrastou-se sem novidades durante todo o ano de 

2016, datando de 10.08.2017 o parecer da relatora, deputada Maria do Rosário, aprovando as 
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ementas e substitutivo até então apresentados, assim como uma nova emenda, que mais uma 

vez propõe alterações ao texto do art. 8º. No entanto, menos de um mês depois (em 31.08.2017), 

a deputada apresenta um novo parecer em complementação de voto, propondo ainda uma outra 

redação para o art. 8º.  

Já sob o governo Temer, o PL segue para o Senado em novembro de 2017, onde ganha 

o número 137/2017. Como era de se esperar, as disputas continuam sendo travadas, do que 

foram resultado diversas emendas (de autoria do senador Jacques Wagner, PT-BA, e da 

senadora Ana Amélia, PP-RS), aprovando-se afinal um substitutivo que retornou, em 

19.12.2019, à Câmara dos Deputados para reapreciação (ganhando o número atual, 

6.606/2019). 

A disputa em torno dos dispositivos que venho destacando dão conta, por si, do quanto 

é nodal a questão do sujeito de direito, o quanto ela pode representar, para o capital – mesmo 

considerando a pouca profundidade das mudanças envolvidas – uma ameaça. O embate entre o 

cooperativismo empresarial e o popular, e seus diferentes modos de produzir e de lidar com o 

trabalho, desnuda a estratégia simbólica que Sônia Regina de Mendonça destacava como um 

dos mais importantes cabedais políticos do cooperativismo do agronegócio, à medida que 

esvazia de significado a sua autodescrição como “opção ‘socialmente superior’ de organização 

das atividades agroindustriais” (MENDONÇA, 2005, p. 5) e, portanto, o seu efeito amortecedor 

dos conflitos sociais e laborais no campo. Isto se dá em um momento no qual o agronegócio 

assume uma relevância cada vez maior no cenário econômico brasileiro –  no que Plínio de 

Arruda Sampaio Jr. (2019) chama de “reversão neocolonial” – combinando-se fatores como um 

período de alta das commodities (entre 2004 e 2014, aproximadamente) (HENRIQUES, 2019), 

o crescente processo de desindustrialização do país e a retomada de sua vocação primário-

exportadora, contando agora com a entrada massiva do capital financeiro no processo de 

destruição da cobertura florestal e o uso intensivo de tecnologias predatórias da natureza e da 

saúde humana no campo471. A batalha não se dá apenas, assim, em razão do crescente avanço 

das cooperativas populares sobre os mercados472, mas também porque as alterações legislativas 

                                                           

471 Remeto aos vários textos publicados na obra coletiva A Marcha do Curupira: o aprofundamento da reversão 

neocolonial nos Governos Lula e Dilma (LUBLINER et al., 2019). 

472 Matéria do Valor Econômico, de dezembro de 2019, destaca o significativo aumento da produção de alimentos 

pelas cooperativas do MST: “Cooperativas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra produzem 

pelo país toneladas de grãos, além de frutas e hortaliças, leite e suco de uva, entre outros itens. Famílias assentadas 

são sócias de marcas próprias, têm gestão profissionalizada e vendem para governos e grandes redes varejistas, no 

país e no exterior. O MST diz não ter um levantamento sobre o faturamento total das 162 cooperativas com as 

quais mantêm ligações. Mas informa que quatro das mais bem estruturadas desse grupo registraram entre janeiro 

e outubro deste ano receita conjunta de quase R$ 300 milhões (SOUZA, 2019).  
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em discussão põem em xeque a destruição causada a vidas e à natureza pelo agronegócio, e o 

seu discurso calcado na produtividade, contrastando-a com práticas que valorizam a 

agroecologia e levam ao campo a discussão sobre a exploração do trabalho humano.  

Os impasses da aprovação do projeto, bem como as diferentes versões que ganharam os 

artigos destinados a disciplinar a questão da forma jurídica no PL (que podem ser visualizadas 

no quadro comparativo constante do Apêndice D), revelam o quanto a questão se situa no 

coração das relações de produção sob o domínio do capital. Entendo, por isso, que efetivos 

avanços sejam difíceis de se concretizar, já que é parte fundamental da dinâmica do capital 

manter em um espaço de exclusividade os que podem participar de sua “festa”. A história real, 

no entanto, é essa abertura para o acaso, que pode revelar surpresas à medida que os/as 

“barrados/as na festa” avançam no encadeamento e aprofundamento de suas lutas, produzindo 

a “vontade” que, mesmo não “espontânea”, e confrontada pelo fato de que certamente não 

“escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita”, impulsiona a ideia primeira de que “os 

homens [e as mulheres] fazem a sua própria história” (MARX, 2011b, p. 25). E é ainda Marx 

(desta feita com Engels) que lembra, em outro lugar, que “os homens têm de estar em condições 

de viver para poder fazer história” (2007b, p. 32-3): 

Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção 

dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida 

material, e este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de 

toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida 

diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos (2007b, 

p. 33).  

O que tem se chamado de “economia solidária” no Brasil, a despeito de suas profundas 

contradições, relaciona-se a um grande contingente de pessoas cuja energia é absorvida quase 

completamente na luta renhida para simplesmente sobreviver. São os/as protagonistas destas 

lutas que experimentam visceralmente o racismo, o machismo, os injustos arranjos geográficos 

do poder, o menosprezo ao conhecimento que produzem e acumulam, a destruição e 

expropriação dos recursos naturais – e, por isso, reúnem, de fato, as condições para guiar o 

processo do fazer uma outra história473. Como processo, entretanto, no tempo da história o 

presente e o futuro não têm seus limites demarcados, comunicam-se e mesclam-se ao sabor das 

                                                           

 

473 Lembrando aqui o que o poeta Paulo Leminski classifica como “uma das cruéis ironias da vida”: “só os bem 

alimentados podem lutar pelos famintos. Os muito miseráveis nem sequer se revoltam: deixam-se morrer à míngua. 

É preciso muita proteína para fazer uma revolução” (2013, p. 267). 
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lutas, de reformas e revoluções contínuas. É a própria Rosa Luxemburgo que, aliás, relativiza, 

já nas primeiras linhas do prefácio de seu clássico, a disjuntiva do título:  

O título ácido desta obra pode surpreender, à primeira vista. Pode então a 

social-democracia ser contra as reformas? Pode opor-se a revolução social, a 

transformação da ordem existente, que constituiu a sua finalidade, às reformas 

sociais? Certamente que não. A luta cotidiana pelas reformas, pela melhoria 

da situação do povo trabalhador no próprio quadro do regime existente, pelas 

instituições democráticas, constitui, mesmo para a social-democracia, o único 

meio de travar a luta de classe proletária e trabalhar no sentido de sua 

finalidade, isto é, a luta pela conquista do poder político e supressão do 

assalariado. Existe para a social-democracia um laço indissolúvel entre as 

reformas sociais e a revolução, sendo a luta pelas reformas o meio, mas a 

revolução social o fim (2015, p. 17). 

O Direito burguês e suas leis certamente não são o campo privilegiado desse fazer 

histórico popular – muito ao contrário, como pretendi demonstrar nos capítulos anteriores, ele 

se constitui em um de seus principais obstáculos, tanto mais poderoso quanto seus mecanismos 

são capazes de produzir concretamente resultados opostos aos enunciados que apregoam. Mas 

mesmo o antijuridicismo crítico de Engels e Kautsky, em sua oposição à concepção jurídica do 

mundo apregoada pela burguesia, admitem que “isso naturalmente não significa que os 

socialistas renunciem a propor determinadas reivindicações jurídicas” (2012, p. 47).  

Não se pode lançar mão do Direito, por certo, com ingenuidade. Os/as trabalhadores/as 

que conduziram meu olhar ao longo da pesquisa não parecem desconhecer esta advertência: ao 

reconstituirmos suas lutas fica claro que os recursos mistificadores do Estado e do Direito são 

menos eficientes que supõem as ciências sociais, ainda por suplantar a colonialidade do poder 

que informa sua perspectiva racista, elitista, urbana, eurocentrada da realidade. No entanto, 

tampouco estamos, todos/as, livres das suas garras. Caminhamos perigosamente sob uma corda-

bamba estendida  entre o “eu tenho direito”, que nasce como certeza a partir das lutas dos 

homens e das mulheres pela sobrevivência, e o Direito com maiúscula, aquele que o Estado 

produz como “ajuste permanente da relação capital/trabalho na própria estrutura da lei, ou 

melhor, que considera a relação capital/trabalho como uma relação jurídica, uma relação entre 

‘sujeitos’, [...]” que confere tão somente um “poder burguês, isto é, uma forma específica de 

organização e de representação, estruturada pelo direito, precisamente, e que o reproduz” 

(EDELMAN, 2016, p. 19). Mas é necessário caminhar. Como alerta E. P. Thompson, “a história 

não pode ser comparada a um túnel por onde um trem expresso corre até levar sua carga de 

passageiros em direção a planícies ensolaradas” – se fosse assim, “gerações após gerações 

nascem, vivem na escuridão e, enquanto o trem ainda está no interior do túnel, aí também 
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morrem” (2001, p. 171). O Direito também pode ser útil para colocar luz sobre os caminhos ao 

tempo em que eles vão sendo abertos por nossos pés. 

É tomando tudo isso em consideração que entendo importante pontuar que entre a versão 

inicial do PL e o substitutivo aprovado no Senado há retrocessos, mas também há avanços. No 

que diz respeito especificamente à forma jurídica dos EES, o balanço parece mesmo pender 

para os últimos, revelando, no meu entender, uma proposta ligeiramente mais ousada que a 

inaugural. Destaco o seguinte: 

- o §1 do artigo 4º, que propunha originalmente que “os  empreendimentos  econômicos  

solidários podem assumir diferentes formas societárias, desde que contemplem as 

características do caput”, passa a dizer que “o enquadramento do empreendimento como 

beneficiário da Política Nacional de Economia Solidária independe de sua forma societária”; 

fica agora ainda mais evidente, portanto, que a aparente liberdade de forma jurídica se restringe 

à questão do ser, ou não, beneficiário das políticas públicas da economia solidária, sem reflexo 

sobre a atribuição da condição de sujeito de direito de uma forma geral; 

- esta constatação se reforça na mudança do conteúdo do art. 21 da versão original do 

projeto, (que atribuía aos EES a condição de “sociedades de fins econômicos sem finalidade 

lucrativa”), que passa a corresponder ao § 2º do art. 4º, no qual se restringe esta condição aos 

EES “formalizados juridicamente”, desfazendo-se a certa abertura que o texto original concedia 

às iniciativas informais; 

- no mesmo sentido, o §2º do art. 9º do Substitutivo retorna à questão, determinando que 

“os grupos informais de economia solidária cadastrados no Cadastro Nacional de 

Empreendimentos Econômicos Solidários serão incentivados a buscar sua regularização 

jurídica para se inserirem plenamente no regime legal associativo” (grifo nosso);  

- enquanto a versão original do art. 4º, inciso IV exigia como característica dos EES 

“associados  direta  ou  preponderantemente  envolvidos  na consecução de seu objetivo social”, 

a versão do substitutivo (art. 4º, inciso II) não contempla a palavra “preponderantemente”, o 

que por certo, considerando a diversidade de atores e formas da economia solidária 

(VERONESE; GAIGER; FERRARINI, 2017) e a sua inevitável marginalidade econômica no 

contexto capitalista, certamente estimulará divergências na categorização das iniciativas; 

- o texto reflete também de forma clara a negociação com o cooperativismo empresarial: 

insere-se um § 4º ao art. 4º, onde as cooperativas enquadradas como EES mantêm-se submetidas 

à legislação específica do cooperativismo, quanto à forma jurídica,  

- a alteração mais relevante, no entanto, que pode ser considerada um avanço dentro dos 

escopos originais dos proponentes – tão significativa, a meu ver, que relativiza os retrocessos 
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acima apontados – , é a inserção de um dispositivo no projeto (art. 15) que promove a alteração 

do próprio Código Civil brasileiro, para incluir, entre “as pessoas jurídicas de direito privado”, 

os “empreendimentos de economia solidária” (inciso VII acrescido ao art. 44 do CCB), 

acrescentando ainda que “as disposições concernentes às associações aplicam-se 

subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária” (§ 2º do art. 44 do CCB). 

Mesmo que esta última novidade não represente exatamente um passo largo em relação 

ao texto original, onde tampouco os grupos informais chegavam a ser considerados sujeitos de 

direito de forma genérica, não se pode desprezar a forte simbologia que assume a proposta de 

alteração do próprio CCB neste contexto – como o cartunista André Dahmer nos permite 

aquilatar.  

 

 
Figura 25– Pessoa Jurídica (Malvados, por André Dahmer) 

 

Fonte: (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). 

A alteração proposta certamente estimulará discussões no Congresso Nacional. Não 

deixa de conter em si uma antinomia com os demais dispositivos da lei, já que tomar os EES 

como pessoa jurídica, ao mesmo tempo que se restringe aos grupos informais a condição de 

meros “beneficiários das políticas de economia solidária” (incapazes, ainda, de “se inserirem 

plenamente no regime legal associativo”, como diz o § 2º do art. 9º), relativiza bastante o que 

parece à primeira vista um grande avanço: os grupos formais (associações e cooperativas)  já 

são pessoas jurídicas, apenas passarão a sê-lo duplamente – o que certamente, além de 

esdrúxulo, não surte efeitos sobre os problemas que hoje enfrentam.  

No entanto, há de se reconhecer que a lógica do sujeito de direito não permanece intacta 

– já que, tal como os grupos familiares nas políticas voltadas à Agricultura Familiar, os EES 

passariam a ser admitidos, sem maiores malabarismos jurídicos, como sujeitos beneficiários 

das políticas públicas de economia solidária. E uma melhor distribuição dos benefícios que o 
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Estado entrega quase exclusivamente ao grande capital pode representar uma mudança 

importante na equação de forças em favor dos EES (a concessão de vantagens tributárias como 

imunidades, isenções ou reduções na carga tributária, ou a dispensa de obrigações acessórias, 

como exigência de escrituração contábil ou emissão de documentos fiscais, torna-se, por 

exemplo, tecnicamente mais fácil).  

A vitória pode ser de Pirro, é claro, se o Estado não produzir tais políticas. Certamente 

é com isso que podem contar os adversários do projeto, se ele chegar a ser aprovado. Como 

alerta Michel Miaille, “a ideologia jurídica é muito activa, frequentemente pronta para as 

reformas e ao mesmo tempo ineficaz, para nada mudar” (2005, p. 97). As histórias que registrei 

através desta pesquisa parecem me dizer que o jurista francês está certo, mas apenas em parte. 

Os detentores do capital “não são capazes de controlar um processo que é impulsionado pelas 

contradições internas de uma sociedade que tem na mercadoria a sua ‘célula germinal’ (JAPPE, 

2016, p. 91). Nem têm as rédeas de um processo em que a experiência histórica (THOMPSON, 

1981)474 pode conduzir a direções insuspeitas, reviravoltas ou lentas mudanças, complexas 

constelações de acontecimentos e alianças que não podem ser antecipadas idealmente pelos 

esquemas teóricos dos cientistas sociais ou mesmo pela “astúcia” dos legisladores. Esta 

perspectiva faz valer a pena cada luta, cada novo grupo de trabalho associado que se forma, 

seja na favela de uma grande capital, seja em um quilombo no sertão nordestino. Cada avanço 

que se arranca do retrocesso que acabou de acontecer (mesmo que seja para aparentemente 

permanecer no mesmo lugar). É neste sentido, assim, que o projeto em tramitação pode 

representar uma nova “brecha” nos livros brancos das leis (MOTTA, 2006). A história das 

incansáveis lutas da classe trabalhadora demonstra que as brechas têm sido aproveitadas para 

alargar as fissuras que deixam vislumbrar um mundo diferente. 

 

5.2 PARA ALÉM DA PESSOA JURÍDICA: A PRODUÇÃO DO COMUM E UM OUTRO 

DIREITO 

 

Como disse, esta última parte do texto tem o tom de um epílogo. Emprego a palavra em 

um dos sentidos que ela assume, especialmente no teatro – “cena, ger.[almente] breve, que, no 

                                                           

474 “E, quanto à ‘experiência’, fomos levados a reexaminar todos esses sistemas densos, complexos e elaborados 

pelos quais a vida familiar e social é estruturada e a consciência social encontra realização e expressão [...]: 

parentesco, costumes, as regras visíveis e invisíveis da regulação social, hegemonia e deferência, formas 

simbólicas de dominação e de resistência, fé religiosa e impulsos milenaristas, maneiras, leis, instituições e 

ideologias – tudo o que, em sua totalidade, compreende a ‘genética’ de todo o processo histórico, sistemas que se 

reúnem todos, num certo ponto, na experiência humana comum, que exerce ela própria (como experiências de 

classe peculiares) sua pressão sobre o conjunto” (THOMPSON, 1981, 188-189). 
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final de uma narrativa [...] revela fatos posteriores da ação, complementando-lhe o sentido” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 783). Minha intenção aqui é, assim, compartilhar novas 

questões que se abriam enquanto procurava as respostas à pergunta feita no início. Como a vida 

não respeita o tempo da universidade nem os limites teóricos que impomos ao nosso “objeto”, 

elas foram se esgueirando nos interstícios, apresentando-se como perspectiva instigante no 

entorno dos nossos trabalhos de incubação com os grupos dos Projetos Cantinas Solidárias. 

Mas o que ainda tenho a dizer, apesar de transbordar o limite proposto na pesquisa, arredonda 

as bordas das respostas que tentei formular, ao inseri-las num conjunto maior de questões de 

que fazem parte. 

Foi objetivo desta tese observar e refletir sobre como acontecia a personificação jurídica 

dos/as trabalhadores/as coletivamente organizados/as, sob o prisma de sua convivência com os 

limites, exigências e peculiaridades do ordenamento jurídico estatal. Acompanhar este 

processo, no entanto, me mostrava que ele era tão somente parte de algo mais abrangente, que 

diz respeito à forma como aquelas pessoas se reconheciam como um coletivo, como era tecido 

o trançado entre as peculiaridades individuais de cada integrante do grupo e as similaridades 

coletivas que os/as faziam, de alguma forma, ser um (ou uma, pois fica cada vez mais claro para 

mim como é feminino o tecido político do comum [GUTIÉRREZ, 2019] que resulta das 

iniciativas de trabalho associado popular).  

Desde a primeira experiência de incubação da IEPS-UEFS (com o grupo Copermasol) 

revelou-se para nós o quanto isso é um desafio. O conflito é uma característica marcante das 

experiências de trabalho autogestionário. Confrontando-se com ele, os/as trabalhadores/as 

pediam “ajuda” à Incubadora. A minha atuação foi também direcionada pelos próprios grupos, 

então, a pensar estratégias que tornassem possível uma convivência menos turbulenta. 

Tentamos fazê-lo antecipando as principais zonas de conflito (em especial, divisão do trabalho 

e dos ganhos, entrada e saída de integrantes, dinâmicas de exercício do poder interno), pensando 

mecanismos de mediação destes conflitos475, propondo uma “visualização” mais sistemática 

das regras que os/as trabalhadores/as iam criando à medida que conviviam.  

Foi esta a origem do que acabamos chamando, meio de improviso, de “regras de 

convivência”. O “subprojeto regras de convivência”476 vem então se repetindo em cada uma 

                                                           

475O que deu origem a outro subprojeto – “Mediação de conflitos no trabalho autogestionário” –, que contou com 

a participação das então estudantes do Curso de Graduação da UEFS e bolsistas de iniciação científica, Liziany 

Cerqueira Santos e Vera Letícia de Oliveira Silva. Ver (SANTOS, 2014) (SILVA 2016). 

476 Basicamente, o processo consiste em reuniões, com a participação dos/as trabalhadores/as, professores/as e 

estudantes, em que se discutem temas previamente sistematizados, a partir da observação do processo de trabalho, 

das demandas do grupo (“a gente está tendo dificuldade em dividir os turnos” ou “a gente precisa de ajuda para 
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das versões do Projeto Cantinas Solidárias477 e mesmo fora deles, como aconteceu no projeto 

da Feira de Saberes e Sabores478. Talvez o seu início tenha se dado mesmo antes, enquanto a 

própria Incubadora formulava sua “carta de princípios”, decidindo coletivamente seu nome, os 

valores que nos uniam, o amálgama que torna um alguém coletivo algo além dos indivíduos 

que o integram.  

No calor dos acontecimentos e demandas que caracterizam a pesquisa participante, no 

entanto, o tempo da reflexão tarda mais do que se gostaria, é em si um processo lento e 

descontínuo. Só agora, após várias experimentações em torno das “regras de convivência”, e 

com o alargamento da base teórica para compreender o sentido que assumem, o processo se 

apresenta com maior clareza para nós, abrindo-se perspectivas diferentes de reflexão. Revela-

se, em especial, o quanto se está lidando com questões que guardam homologia e continuidade 

com o meu problema de pesquisa nesta Tese. São, no entanto, novas perguntas, novos 

caminhos. 

As experiências nos fazem ver que pessoas reunidas para exercer uma atividade comum 

pactuam entre si regras, implícita ou explicitamente. Os encontros e desencontros, estratégias, 

sentimentos e recursos simbólicos que compartilham os/as trabalhadores/as nos seus coletivos 

de trabalho fazem parte do processo de instituição de um comum, em seu esforço coletivo para 

dividir espaço, tempo, bens, propósitos e afetos, ao tempo em que se inventam formas de 

participação de todos/as nas decisões e atividades do grupo. Não se trata de um movimento que 

                                                           
fazer as contas na hora de dividir o dinheiro”) ou mesmo acontecia em rodas de conversa realizadas em outras 

frentes do processo de incubação (a exemplo do acompanhamento econômico-contábil ou das boas práticas na 

produção de alimentos). Para maiores detalhes, remeto a (PITA; LIMA; LIMA, 2015) (PITA, 2105) (PITA, 

2019b). 

477 À exceção do que envolveu o grupo Sabores. O caso do Projeto Cantina Solidária II, no entanto, foi importante 

para pensar esta dimensão por contraste: como expliquei anteriormente, o projeto foi extinto prematuramente, já 

que as observações feitas pela equipe da IEPS apontavam para o mascaramento de relações de trabalho 

subordinado, em torno da “líder” do grupo. Havia, em consequência, muita resistência à participação nas atividades 

propostas pela Incubadora e o grupo não demonstrou interesse em repetir a experiência das “regras de convivência” 

– as regras pareciam pré-estabelecidas, fora de discussão; as reuniões aconteciam preenchidas de silêncio da maior 

parte do grupo, em contraste com a participação da sua “líder”. 

Atualmente o subprojeto está em curso com os grupos Sabores do Quilombo e Delícias da Formiga, onde destaco 

a participação das estudantes de Direito e bolsistas de extensão e pesquisa da IEPS-UEFS, Géssica Cerqueira da 

Silva Santos, Rebeca da Silva Lima e Renata de Oliveira Teixeira. Ver (SANTOS; LIMA; TEIXEIRA; LIMA, 

2019). Antes dela, ressalto a participação de Vera Letícia de Oliveira Silva, que produziu seu Trabalho de 

Conclusão do Curso de Direito (2017) a partir da experiência com o grupo Sabores do Quilombo (Pluralismo 

Jurídico e Economia Popular Solidária: reflexões a partir da construção coletiva de regras de convivência).  

478 A Feira corresponde igualmente a um coletivo autogestionário formado pelos/as feirantes, entre os/as  quais 

estão também trabalhadores/as dos demais projetos da IEPS-UEFS. O coletivo produziu, a partir da mesma 

metodologia, suas “regras de convivência”. Neste caso, considerando a rotatividade dos/as componentes, e da 

possibilidade aberta à inscrição e admissão de novos/as  integrantes, a elaboração de um documento escrito – e 

publicizável – foi um objetivo inicial (o que não ocorre nas demais versões), já que era importante para o projeto 

dar transparência ao processo. Neste caso, as regras podem ser consultadas em sua íntegra na página da IEPS-

UEFS na internet (IEPS-UEFS, 2019a). 
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se dá de forma “natural” – ele é assumido, de fato, como um esforço, uma reação a práticas 

contrárias e que estão inscritas na história, nos corpos, nas subjetividades de todos/as. O projeto 

“regras de convivência” foi sendo pensado a partir deste contexto, partindo-se da hipótese de 

que a reflexão coletiva sobre as regras que são a liga de cada grupo autogestionário poderia 

encorpar este (difícil) acontecer contra-hegemônico. 

O conflito assume um lugar importante e ambíguo no cotidiano do trabalho coletivo 

autogestionário. Por um lado, ele tem se apresentado em nossa experiência, ao contrário que se 

supõe à primeira vista, como um elemento favorável: mais conflito é sinal de mais autonomia. 

A apatia e aparente concordância reinante entre as participantes do grupo Sabores – que, como 

indiquei, pareciam se sujeitar479 ao comando de D. Alzira – negava a presença de autogestão. 

Ao contrário, à medida que os/as trabalhadores/as parecem “acreditar” que ali se pode fazer 

“diferente”, no sentido de construírem espaços de autonomia, a tendência é o acirramento dos 

conflitos480. Por outro lado, “brigar”, “discutir”, “agredir”, “desconhecer” corroem a 

experiência da convivência: de forma ambígua e complexa, o mesmo conflito que sinaliza a 

autonomia contribui para enfraquecimento de aspectos como confiança, respeito, afeto, 

solidariedade, prazer em compartir e conviver.  

As regras do grupo vão sendo produzidas com a convivência, com a prática do trabalho, 

sem que ocorra necessariamente a sua explicitação por palavras. O exercício de trazer à tona 

este processo, falar sobre ele, reconhecer as regras produzidas coletivamente e avaliá-las tem 

assumido, na nossa experiência, um papel construtivo no processo de elaboração dos laços que 

fazem o grupo “valer a pena”. Em casos como os da AQCOMAQ, COOBAF/FS, o da 

Associação Comunitária de Olhos D’Água de Formiga481, coletivos com os quais convivemos 

mas de cuja formação inicial não participamos, a nossa convivência aponta, no mesmo sentido, 

                                                           

479 Interessante pensar que o verbo sujeitar vem do latim “subjecto, as, āvi, actum, āre, ‘pôr debaixo do pé, 

aproximar, avizinhar”. Eis porque, em um dos significados que pode assumir, a palavra sujeito indica “indivíduo 

subordinado a um suserano, no regime feudal, súdito, vassalo” – do latim, “subjectus, a, um ‘posto debaixo, 

colocado, situado abaixo’”. É só na modernidade, em especial a partir do cartesianismo, que a palavra assume o 

sentido de “eu pensante, consciência, espírito ou mente enquanto faculdade cognoscente e princípio fundador do 

conhecimento” (em oposição a objeto) (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1.787 verbetes sujeitar e sujeito), 

transmutação que também parece explicar o sentido que sujeito de direito assume para a teoria jurídica burguesa. 

480 Foi o que entendemos tenha acontecido, por exemplo, no caso do grupo Delícias da Formiga, em que um 

crescendo de desentendimentos resultou na saída da participante que exercia uma posição de hierarquia e comando 

no grupo. O rearranjo posterior claramente foi muito significativo – a ponto de duas das trabalhadoras, em suas 

próprias palavras, “tomarem coragem”, candidatarem-se e hoje comporem o quadro diretor da Associação 

Comunitária de que participam, ocupando os cargos de presidente e tesoureira.  

481 A que se vinculam as trabalhadoras do Projeto Cantina Solidária IV, que não chegou a ser objeto de reflexão 

específica nesta tese. 
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para a existência de “regras de convivência” que se configuram para além, e mesmo a despeito, 

de seus “estatutos” formalizados sob as regras do Direito estatal. 

O processo de personificação jurídica de que tratei nesta tese, mesmo com os problemas 

que decorrem do caráter fetichista e pleno de colonialidade do Direito produzido pelo Estado, 

certamente se inscreve, numa perspectiva mais ampla, no caminhar dos grupos em busca de sua 

identidade, de sua nomeação enquanto um signo da rede de sentidos de que participam. Penso, 

por exemplo, no que significou a institucionalização formal da “AQCOMAQ” (inclusive da 

inclusão formal do novo “Q” à sigla, em 2020), que integra – e não de forma insignificante – o 

conjunto de acontecimentos que formularam e continuam a formular o todo que é a Comunidade 

Quilombola da Lagoa Grande. Ao mesmo tempo, a pesquisa revelou o quanto a imposição da 

“fôrma” do Estado também se configura, dialeticamente, em obstáculo áspero, a arranhar, 

descascar, enfraquecer as fibras que fazem do trabalho coletivo popular um espaço de 

resistência à lógica utilitarista e alienante da forma-valor capitalista. 

O que significaria pensar, então, o que chamamos de “personificação” sob uma 

perspectiva que faça jus ao novo que se inscreve em tais experiências? Como se dão os 

processos de constituição de uma comunidade de sentidos que congrega pessoas em torno das 

mesmas vontades, valores, ações, para além das fôrmas decalcadas da sociabilidade capitalista 

e burguesa (hierarquizada, fragmentada, anquilosante, incapaz de se fazer espaço político de 

genuína decisão coletiva)? Quais são os procedimentos de que os grupos se utilizam para criá-

la?  Que recursos simbólicos podem substituir a metáfora da pessoa, persona, máscara, como 

unidade significativa destes coletivos que nos apontam a novidade de outros modos de produção 

da existência?  

Estas questões foram sendo abertas ao longo do processo de pesquisa e de partilha dos 

desafios que vivenciam, em seus mínimos movimentos, os/as trabalhadores/as. Não temos 

respostas para elas e não pretendíamos tê-las ao final desta pesquisa – que aponta, no entanto, 

para a importância de continuar neste caminho, reunindo esforços em torno delas.  

Na tradição dos estudos marxistas do Direito são conhecidas as discussões em torno da 

relação supostamente necessária entre a “forma jurídica” e o modo de produção capitalista (o 

Direito no marxismo é, em si, tema árido e de muitas divergências482). Para Pachukanis, neste 

                                                           

482 Roberto Lyra Filho faz uma síntese dos obstáculos que tornam a tarefa de falar sobre Marx e o Direito um 

“vespeiro ameaçador e fervente” (1983, p. 10). Chama de “obstáculo lógico” (1983, p. 13) o que derivaria da 

inconclusa sistematização do método dialético pelo próprio Marx, salientando em seguida a ausência de um 

tratamento teórico específico por Marx sobre o Direito (1983, p. 22). Lyra Filho também retoma o problema 

cronológico, apontando (e criticando) a conhecida periodicização do “jovem” e do “velho” Marx, a dificultar a 

leitura processual e integral do pensador alemão (1983, p. 29), e menciona até mesmo um “obstáculo psicológico” 
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sentido, “a extinção das categorias do direito burguês [...] significará a extinção do direito em 

geral, ou seja, o desaparecimento gradual do momento jurídico nas relações humanas” (2017 p. 

78). A discussão estende-se ao Direito crítico contemporâneo e à produção brasileira483, que 

certamente não poderia ser desenvolvida aqui a fundo.  

Os tortuosos caminhos trilhados pelos/as trabalhadores/as para traduzirem a diversidade 

em uma unidade comum reforçam em mim a aposta no sentido contrário ao de Pachukanis484. 

A perspectiva de um além-capitalismo nos defronta com o desafio de vivenciar tanto novas 

relações sociais de produção quanto de formular “os princípios da prática social” (GODELIER, 

1989, p. 279) que lhes correspondem. Não se trata, por certo, de uma formulação como 

“fórmula” fechada, um “livro de leis” que se entrega pronto, a partir da “razão” de 

“iluminados/as” (esta receita já sabemos indigesta). Ela somente poderá ser fruto, no meu 

entender, das experimentações, práticas, lutas, antagonismos, sentimentos, idas e vindas que os 

seres humanos fazem acontecer à medida em que se encontram, produzindo e reproduzindo 

suas existências – ou, no mesmo passo, produzindo novas redes de sentido. 

Nesse sentido, entendo que o jurídico não desapareceria do horizonte da sociabilidade 

humana com a substituição do capitalismo por outras formas de reproduzir a existência. 

                                                           
(1983, p. 40), que derivaria da desilusão e rompimento de Marx com sua carreira jurídica como elemento que deve 

ser aquilatado na interpretação de seus posicionamentos sobre o Direito. 

483 Destaco nela os seguintes nomes:  de Roberto Lyra Filho e seu “Direito achado na Rua” (cuja tradição é levada 

adiante especialmente pela produção que vem da Universidade de Brasília-UnB, com o professor José Geraldo da 

Sousa Júnior; Luis Alberto Warat, cuja singularidade de pensamento me faz preferir não vinculá-lo a um grupo 

específico; o movimento do Direito Alternativo (de Rui Portanova, Amilton Bueno de Carvalho e Edmundo Lima 

Arruda Júnior, entre outros); o Pluralismo Jurídico de Antônio Carlos Wolkmer e do português Boaventura de 

Souza Santos (incluído entre os brasileiros em razão da conhecida e influente pesquisa realizada em uma favela 

carioca); o movimento do Direito Insurgente, gestado a partir da produção do Instituto Apoio Jurídico Popular – 

AJUP, no Rio de Janeiro, pela tradição da assessoria jurídica popular de Miguel Pressburger, Miguel Baldez e 

Jacques Alfonsin; e, por fim, a produção da escola paulista formada em torno, especialmente, de Alysson Mascaro 

e Márcio Bilharinho Naves (onde é importante a influência do pensamento de Pachukanis). Para um balanço crítico 

do pensamento da maior parte destas correntes das teorias críticas sobre o Direito, remeto a Maria José Andrade 

de Souza (2019).   

484 O que substituiria, para Pachukanis, o vácuo deixado pela extinção da forma jurídica? O jurista soviético parecia 

limitar a sua ideia de Direito ao âmbito dos litígios obrigacionais privados. Para ele o “antagonismo dos interesses 

privados” é a “premissa lógica da forma jurídica e uma causa real do desenvolvimento da superestrutura jurídica”. 

Fora deste âmbito estaria, para ele, o espaço da “unidade de finalidade” que, por sua vez, representaria “ a premissa 

da regulação técnica”. Ele explica, com o seguinte exemplo: “as normas jurídicas da responsabilidade sobre as 

estradas de ferro pressupõem uma pretensão privada, interesses privados isolados, enquanto as normas técnicas do 

tráfego ferroviário pressupõem uma unidade de finalidade, como atingir a máxima capacidade de carga”. 

Prossegue, neste mesmo sentido, estabelecendo uma analogia entre as “normas técnicas” e a medicina, ambas 

relacionadas a ações “tecnicamente raciona[is], e só” (2017, p. 94, todos os trechos citados). O privilégio de uma 

visão retrospectiva nos mostra, hoje, que o argumento da racionalidade técnica faz uma grande volta para nos levar 

ao mesmo lugar de partida: a encarnação da vontade de apenas alguns, que impõem, de cima para baixo, escolhas 

políticas que jamais são “tecnicamente racionais, e só”. Um mundo sem antagonismos e de certezas “cirúrgicas” 

não parece pertencer ao horizonte dos seres humanos (Alain Supiot, comentando este mesmo trecho a obra do 

jurista soviético, lembra, aliás, que por “ironia da história, o infeliz desaparecerá, sem processo, vítima das purgas 

estalinistas” [2016, p. 286, nota 1, grifo do autor]. 
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Palavras como economia, religião, política e direito são ferramentas do pensamento para 

compreender o passado e o presente, mas também imaginar o futuro em suas potencialidades e 

desafios, na medida em que nomeiam aspectos da sociabilidade humana que estão presentes, 

em suas diferentes e múltiplas manifestações, em diferentes tempos e lugares. Apostar que o 

fim do capitalismo não é o fim do direito significa, ainda, se dar conta de que o mundo da 

“associação de homens livres, que trabalhem com meios de produção coletivos e que 

conscientemente despendam suas forças individuais como uma única força social de trabalho” 

(MARX, 2017, p. 153), ou do princípio jurídico do “cada um segundo suas capacidades, a cada 

um segundo suas necessidades” (MARX, 2012, p. 33) não pode ser uma abstração que irá pairar 

no céu de um futuro paraíso de concordâncias – “toda sociedade – incluídas as sociedades 

primitivas mais igualitárias – contém interesses comuns e interesses particulares que se opõem 

e se complementam cotidianamente. Se não fosse assim não teria havido história”485 

(GODELIER, 1989, p. 187).  Este futuro diferente pelo qual se luta não será, tampouco, no meu 

entender, fruto de uma decisão, ato ou acontecimento isolado no tempo e no espaço, mas de 

muitos deles, contínuos, insistentes, resistentes, capazes de confrontar a lógica que subjaz ao 

modo de produção hoje predominante. Do contrário, será não mais que a reprodução, de cima 

para baixo, do que temos hoje, colonizando-se o futuro a partir das armaduras ideais do 

presente. 

O que poderia significar o direito das lógicas produtivas que, nas frestas do capital, 

anunciam outros modos de produzir, circular e consumir que têm no centro o valor de uso do 

que é produzido, e não o seu valor de troca (e acumulação aparentemente infinita que ele 

proporciona)? O palpite que a pesquisa que agora finalizo me permite fazer é que as “regras de 

convivência” dos grupos e comunidades são um campo fecundo para apreender e aprender esse 

outro direito – no que incluo, como parte dele, o exercício de imaginar uma outra forma de 

personificação jurídica, condizente com o contexto significativo de relações sociais de 

produção alternativas que muitas experiências de trabalho associado popular trazem em germe.  

Não se trata apenas de assumir de si para si um compromisso moral com os/as outros/as, 

nem de criar regras “técnicas” de “gestão”, mas de se reapropriar do poder de estabelecer as 

regras que tornam possível o espaço coletivo, de discutir sobre os desencontros e produzir o 

encontro das vontades, de exercitar a assembleia, de valorizar o que há de comum em 

detrimento do fragmentário, do individual. De exercitar a sabedoria de alterar as regras, ou 

                                                           

485 “Toda sociedad —incluidas las sociedades primitivas más igualitarias— contiene intereses comunes e intereses 

particulares que se oponen y se complementan cotidianamente. De no ser así no habría habido historia”. 
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suspender sua aplicação, quando a multiplicidade e maleabilidade da própria vida mostram que 

isto é o melhor para a convivência. De fazer, afinal, ao menos na extensão possível do dia-a-

dia de reprodução da vida, o que o modo capitalista expropriou em favor da abstração que é o 

Estado e o “seu” Direito. A aposta é que este exercício tenha a potência de contaminar outras 

esferas do político e estender-se e generalizar para as outras lutas. 

Arrisco, nesse sentido, falar em um direito do comum.  Tomo aqui o comum como 

categoria agregadora da multiplicidade aberta desse além-capital:  nela cabem as alternativas 

que se contrapõem ao modo hegemônico de produzir e trabalhar, que combinam, mesmo que 

de forma parcial, tensa e contraditória, elementos como a coletivização e horizontalidade dos 

meios de produção, de sua gestão e da execução do trabalho, prioridade do valor de uso em 

detrimento da abstração alienante do valor de troca, prevalência do comunitário sobre o 

individual, da comunhão de esforços sobre a competitividade. Assumo, nesse sentido, com 

Lucia Linsalata (2015), que o comum, tanto quanto o capital, é uma relação social, produzida 

histórica e continuamente através de “um sistema articulado de relações de colaboração, 

reciprocidade, ajuda mútua e responsabilidade recíproca”486 (2015, p. 304, tradução nossa), que 

se estabelecem pelo exercício repetido da deliberação e autodeterminação coletiva e tornam 

realidade a partir das lutas contínuas que constroem comunidade – seja em um quilombo, numa 

favela, num assentamento do MST ou em uma comunidade andina que luta contra a 

privatização da água (como a Cochabamba que inspirou a pesquisadora mexicana). Lucia 

Linsalata e Huáscar Salazar reforçam a função pragmática e transformadora do conceito:  

 

Perguntar-se o “para quê” do comum significa, para nós, refletir sobre as 

múltiplas relações de cooperação que homens e mulheres tecemos 

cotidianamente, em diferentes lugares do mundo, para reproduzir nossa vida 

de forma satisfatória; refletir sobre as formas históricas destas relações, suas 

razões, suas potências, seus limites, suas fragilidades, seus futuros. Significa 

refletir sobre as possibilidades de emancipação social aninhadas no fazer 

cotidiano de mulheres e homens que, a partir de distintas latitudes do planeta, 

estão lutando para conservar, cuidar, amplificar o reapropriar-se das condições 

materiais e simbólicas necessárias para garantir a reprodução digna de suas 

vidas. Significa voltar a centrar o olhar nas variadas e coloridas tramas 

associativas ao largo das quais homens e mulheres entrelaçamos nossos 

fazeres de forma autônoma, recuperando – ao menos em parte – a capacidade 

de estabelecer os sentidos, os ritmos e as causas de nossa vida prática. 

Finalmente, perguntar-se o “para quê” do comum significa, para nós, 

                                                           

486 “un articulado sistema de relaciones de colaboración, reciprocidad, ayuda mutua y responsabilidad 

recíproca”. 
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perguntar pelos caminhos da autonomia e da autodeterminação487 (2015, p. 

10). 

Alerto, no entanto, que a disseminação acadêmica do comum enquanto categoria 

analítica se dá a partir de diferentes vertentes. Muito embora o sentido de um espaço político 

de negação da apropriação privada de bens e de comunhão horizontal de exercício do poder 

encontre raízes em doutrinas religiosas no ocidente e oriente, no modo de vida de populações 

originárias das Américas e da África, nos soviets russos, no pensamento comunista e anarquista, 

a disseminação do uso acadêmico e político da palavra (no plural ou no singular) é 

contemporânea dos movimentos altermundistas do final do século XX, que disseminaram a 

metáfora do “cercamento dos comuns” (MARX, 2017, capítulo XXIV) para apontar a 

permanência dos movimentos expropriatórios que são uma presença necessária e constante no 

capitalismo (expropriação dos recursos naturais, dos serviços públicos, das garantias coletivas 

conquistadas nos Estados de bem-estar social, dos corpos e desejos dos/as trabalhadores/as, das 

mulheres [FEDERICI, 2017], dos não-brancos/as).  

Pierre Dardot e Christian Laval, identificando o comum como “o princípio das lutas 

atuais contra o capitalismo” (2017, p. 24) e propondo-se a fazer sua arqueologia, citam os 

trabalhados de economia política institucional de Elinor Ostrom e demais pesquisadores 

estadunidenses, a partir do debate iniciado com “The Tragedy of the Commons”, de Garrett 

Hardin (1968). Laval e Dardot atribuem a Ostrom um lugar de destaque no surgimento do 

“paradigma dos comuns”, na medida em que, voltando-se seus olhos para o modo como as 

experiências reais de comum são instituídas enquanto modo específico de gestão de atividades 

e coisas, “ela realiza um deslocamento decisivo, situando a questão do comum no campo da 

ação coletiva e de suas condições políticas” (2017, p.197-198). Os franceses dedicam-se 

sobretudo, no entanto, ao pensamento Michael Hardt e Antonio Negri, a quem tributam “a 

introdução da categoria ‘comum’ (no singular) no pensamento político crítico e sua difusão 

entre o público militante” (2017, p. 199). É deles que Dardot e Laval partem, finalmente 

                                                           

487 “Preguntarse el “¿para qué?” de lo común significa, para nosotrxs, reflexionar sobre las múltiples relaciones 

de cooperación que hombres y mujeres tejemos cotidianamente, en diferentes lugares del mundo, para reproducir 

nuestra vida de forma satisfactoria; reflexionar sobre las formas históricas de estas relaciones, sus razones, sus 

potencias, sus límites, sus fragilidades, sus futuros. Significa reflexionar sobre las posibilidades de emancipación 

social anidadas en el hacer cotidiano de mujeres y hombres que, desde distintas latitudes del planeta, están 

luchando para conservar, cuidar, amplificar o reapropiarse de las condiciones materiales y simbólicas necesarias 

para garantizar la reproducción digna de sus vidas. Significa volver a centrar la mirada en las variopintas y 

coloridas tramas asociativas a lo largo de las cuales hombres y mujeres entrelazamos nuestros haceres de forma 

autónoma, recuperando – por lo menos en parte – la capacidad de establecer los sentidos, los ritmos y los causes 

de nuestra vida práctica. Finalmente, preguntarse el “¿para qué?” de lo común significa, para nosotrxs, 

preguntar por los caminos de la autonomía y la audeterminación”. 
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(valendo-se também de variada gama de outras referências teóricas, que vão dos diálogos entre 

Proudhon e Marx aos vieses institucionalistas de Marcel Mauss, Cornelius Castoriadis e Sartre, 

em sua Crítica à Razão Dialética) para propor a categoria de práxis instituinte e uma série de 

proposições políticas cujo âmago é a proposta de uma “política do comum” – da qual resulta, 

igualmente, um “direito do comum”: “a práxis instituinte produz seu próprio sujeito na 

continuidade de um exercício que deve se renovar para além do ato criador, [...] ela é 

autoprodução de um sujeito coletivo na e pela coprodução continuada de regras de direito” 

(2017, p. 472). 

Apesar da consistente empreitada teórica e da ousadia do formato propositivo, entendo 

que o pensamento de Dardot e Laval não dá conta da realidade com que me defronto: não é 

possível traçar uma história fidedigna do comum, nem refletir sobre suas potencialidades, sem 

um descentramento do olhar da Europa em direção ao sul global. À exceção de rápidas menções 

à Guerra da Água cochabambina ou às experiências das fábricas recuperadas argentinas, os 

franceses não chegam a explorar as ricas experiências e lutas em que o comum já se faz realidade 

(mesmo que em sua barroca pragmática vitalista [GAGO, 2018] e abigarrada [ZAVALETA, 

2009]) ou mesmo as reflexões produzidas a partir delas, fora da Europa. O predomínio da 

abstração em detrimento da reflexão a partir das lutas e experiências concretas desde abajo dá-

lhes um tom etéreo e estrutural, minando, a nosso ver, o pretendido potencial político de suas 

ideias. Os autores não chegam, por exemplo, a tratar – mesmo que abstratamente – das 

contradições enfrentadas pela práxis instituinte do comum diante de problemas como a urgência 

da luta miúda pela sobrevivência em contextos de grande desigualdade, a crescente violência 

da expropriação dos bens comuns (de regra patrocinada pelos próprios Estados), a luta contra a 

invisibilidade produzida pelo racismo e patriarcado que estruturam subjetividades e 

sociabilidades  – questões centrais e determinantes para a realidade da maior parte das lutas 

pelo comum, em especial ao sul do Equador. Ao desconsiderarem ou, ao menos, 

subvalorizarem, na produção do comum, a questão das “condições materiais da autonomia”, 

Dardot e Laval acabam por amputar  

[...] a discussão política de seu caráter concreto para a reinstalar nos nebulosos 

terrenos da coerência abstrata. Neste sentido, desde uma política da 

autonomia, não se trata de prescrever aquilo que se ‘deve’ fazer em geral, mas 

de refletir em profundidade sobre as dificuldades eminentemente práticas do 

caminho a percorrer para construir o que em comum se projeta e de encontrar 

a cada vez, procurando não se perder, maneiras de evitar obstáculos 

(GUTIÉRREZ, 2017, p. 63)488. 

                                                           

488 “[…] la discusión política de su carácter concreto para reinstalarla em los nebulosos terrenos de la coherencia 

abstracta. En este sentido, desde una política desde la autonomía no se trata de prescribir aquello que «debe» 
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O que proponho é que as “regras de convivência” são direito, ou, ao menos, uma janela 

para experimentar e refletir como seria este outro direito e, no que me importa aqui em especial, 

como se comportaria este direito quando o que está em jogo é produzir as regras que tornam o 

comum uma totalidade comunicativa possível, tanto semântica (novos significados para o que 

produzimos), quanto sintática (novas relações que se estabelecem a partir destes significados). 

A convivência nos grupos de trabalho associado popular submete-se a uma lógica própria, que 

envolve, a meu ver, uma regulação jurídica muito peculiar. Esta ordem normativa, estranha ao 

Estado, faz as vezes de “liga” que torna o grupo um espaço comum de formulação, decisão e 

execução de ideias e ações coletivas, a instância de formulação de sua autonomia identitária e 

política. Elas abrem espaço para pensar como se formulam novas formas de institucionalização:  

como se dá a relação entre indivíduo e o grupo? Como se preenche o espaço entre diferença e 

igualdade? Como convivem criatividade e a autonomia, de um lado, e, do outro, a sinergia do 

coletivo que igualmente nos torna partes e dependentes de um todo? Como este todo pode 

potencializar as criatividades em sua transposição para a esfera coletiva? Como se administram 

e se regulam os conflitos internos? Como são tomadas as decisões e como elas são refeitas, 

sempre que as mudanças da vida assim o exigem? Como se regula o uso coletivo de bens, 

espaços e tempos comuns e se produzem compromissos coletivos e recíprocos em prol deste 

mesmo comum? Como produzir consenso de baixo para cima? Como instituir sem enrijecer ou 

hierarquizar? Como manter acesa a chama da luta, da contestação e da criticidade e, ao mesmo 

tempo, criar o consenso que faz a comunidade e a partilha valerem a pena? 

June Alfred Melo Alves, companheiro do grupo de pesquisa “Rede de Sentidos”, tem 

compartilhado comigo a curiosidade em torno das últimas perguntas em particular. Em sua 

dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, ele mobiliza 

categorias desenvolvidas por Sartre, em sua Crítica à Razão Dialética, para refletir sobre o 

horizonte de possibilidades para a liberdade e o engajamento produzirem o que ele propõe 

chamar de “reagrupamento anti-institucional” (2019). June Alves pensa filosoficamente o 

engajamento no contexto da práxis do comum, em suas potencialidades para suplantar a 

tendência de segmentação, hierarquização, enrijecimento e, afinal, perda de autonomia, que 

aparecem para Sartre como quase irresistíveis para os grupos que, institucionalizando-se por 

meio de regras e rituais, afastam-se paulatinamente do viço revolucionário do “grupo-em-

fusão”. No extremo da institucionalização, afinal, “a liberdade individual é reduzida a 

                                                           
hacerse en general, sino de reflexionar en profundidad sobre las dificultades eminentemente prácticas del camino 

a recorrer para construir lo que en común se proyecta y de encontrar cada vez, procurando no perderse, maneras 

de sortear obstáculos”. 
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impotência ante a [...] totalização” (2019, p. 72). Já “o reagrupamento anti-institucional se 

encontra nesse enclave no qual se está mais distante da passividade serial e dos objetivos de 

reprodução institucionais, é o ponto no qual a dispersão e a inércia estão mais arrefecidas” 

(2019, p. 88). Neste sentido, pensamos o desafio: como pavimentar o meio-termo entre a 

produção das regras que personificam, que institucionalizam o grupo (produzindo nele um 

sentido de totalidade, dividindo funções, estabelecendo relações de autoridade e, em especial, 

introduzindo a lógica do controle e da sanção) e a pura serialidade individualista que faz do 

coletivo apenas uma coleção de sujeitos inertes, sem razões para o engajamento e para as lutas 

comuns?  

Estas reflexões aproximam-se, também, do que Raquel Gutiérrez observa ao tratar do 

caso da Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara (CECOSESOLA), longeva 

organização venezuelana (rede cooperativa que proporciona diferentes tipos de ligação entre 

produtores e consumidores, espaços de comercialização, serviços cooperativos de saúde, por 

exemplo). Sobre ela, a filósofa mexicana diz:  

O mais interessante […] é seu funcionamento interno e o sistemático esforço 

realizado para não ser unicamente uma ‘organização’ no sentido rígido que se 

costuma relacionar a tal noção; propósitos explícitos – e portanto limitados –, 

estatutos definidos rigorosamente, modos de funcionamento instituídos como 

procedimentos gerais, etc. São “organização em momento” logo uma das 

atividades internas que com mais cuidado cultivam e cuidam é a reunião 

coletiva e a conversação489 (2017, p. 104, tradução nossa). 

 A noção de “organização em movimento” (como se autodefine a CECOSESOLA) é 

contraposta ao sentido liberal-estatal da instituição, que remete a um momento instituidor 

reificado no tempo e no espaço (o Estatuto, o Contrato, a Constituição490). Observo que o 

movimento adjetiva a organização, mas não a nega – a CECOSESOLA “não é unicamente uma 

organização”, mas ainda o é. Pensar na simultaneidade e equilíbrio entre permanências e 

movimentos, em essência e contingência parece ser uma chave para dosar a centralidade que 

podem assumir as “regras de convivência” na produção do comum, de modo que elas possam 

ser auxiliares, e não obstáculos, dos “cotidianos e persistentes esforços para seguir produzindo 

sua existência ao referendar acordos coletivos vezes sem conta, estabelecer limites internos e 

externos das práticas admissíveis, melhorar e aperfeiçoar práticas de colaboração e ‘resolução’ 

                                                           

489 “Lo más interesante […] es su funcionamiento interno y el sistemático esfuerzo realizado por no ser únicamente 

una ‘organización’ en el sentido rígido que suele asignarse a tal noción: propósitos explícitos – y por lo tanto 

acotados –, estatutos definidos rigurosamente, modos de funcionamiento instituidos como procedimientos 

generales, etc. Son ‘organización en movimiento’ en tanto una de las actividades internas que con más cuidado 

cultivan y cuidan es la reunión colectiva y la conversación”. 

490 As maiúsculas são propositais. 
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de conflitos internos, etc.”491 (GUTIÉRREZ 2017, p. 104, tradução nossa). Este parece ser um 

caminho para aproximar o fazer comum (e o seu Direito) do próprio ritmo da vida. 

Esses problemas já estão postos no presente sob os termos da fraseologia burguesa – 

democracia, igualdade, liberdade (ou mesmo, em certa medida, autogestão, proletário, Estado, 

solidariedade), ideias que certamente continuam a ser inscritas nas bandeiras, mobilizando lutas 

e resistência. Elas carregam, no entanto, toda uma gama de limitações e falseamentos 

produzidos na sua construção histórica, já que, por mais que os/as subalternizados/as estejam 

sempre presentes, com suas lutas, na sua produção, a narrativa que se hegemoniza vem sendo 

contada de cima para baixo. E nela não ficam registradas as coisas “pequenas-grandes” que o 

capitalismo inviabiliza sob a lente distorcida da mercadoria: o valor do tempo, do afeto, do 

cuidado, os ritmos da natureza, o direito de (verdadeiramente) escolher um ofício, a substituição 

do trabalho pelo fazer (HOLLOWAY 2013), a preservação da memória, o domínio sobre o 

nosso próprio corpo (o que diz respeito em especial às mulheres, mas não só a elas) e sobre o 

que comemos e bebemos, o respeito à multiplicidade de formas de aprender e do que deve ser 

aprendido, o prazer do encontro festivo e da arte, do ócio, da contestação e do transbordamento.  

Pensar como jurídicas as “regras de convivência” gestadas nos coletivos populares 

parece assumir, então, um importante sentido político: a ressignificação do direito enquanto 

espaço concreto de produção de autonomia, do justo, do ponderado, do equilíbrio entre o 

indivíduo e o coletivo, lugar de tessitura de comunidade enquanto um alguém coletivo que é 

resultado de lutas e resistências contestadoras da forma social predominante no capitalismo, 

das suas formas de acesso aos recursos e meios de produção, de organização dos processos 

laborais e de distribuição e circulação dos produtos do trabalho social.  

  

                                                           

491 “cotidianos y persistentes esfuerzos para seguir produciendo su existencia con base en refrendar acuerdos 

colectivos una y otra vez, establecer límites internos y externos de las prácticas admisibles, mejorar y perfeccionar 

prácticas de colaboración y «resolución» de conflictos internos, etc.” 
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De que forma a personificação jurídica acontece para os grupos de trabalho associado 

popular? Como se dá a sua convivência com os limites, exigências e peculiaridades do 

ordenamento jurídico estatal?  

O caminho em busca desta resposta foi reconstituído ao longo deste trabalho e começou 

pela reflexão sobre como produzir o próprio caminho. A pesquisa participante ainda é um 

desafio para a equipe da IEPS-UEFS e permanece aquém, certamente, de libertar a produção 

de conhecimento científico dos muros que separam os/as de “dentro” e os/as de “fora” (entre 

as razões para chegar a esta conclusão está o fato de que a leitura desta tese não é acessível a 

todos/as os trabalhadores/as que contribuíram para que ela fosse produzida). Penso, no entanto, 

que conseguimos avançar de algum modo, ajudando a desvelar os muitos problemas do fazer 

científico, diminuindo a sua distância das questões que se abrem para o viver que acontece para 

além da universidade e de seu costumeiro entorno simbólico. Mesmo que a participação inscrita 

no nome da metodologia continue a ser construída vagarosamente, em meio a desconfiança e 

obstáculos de diversas ordens: tempos que seguem relógios diferentes, as urgências da luta pela 

sobrevivência, os muitos “dialetos” do português que só aparentemente é apenas um, o modo 

como reproduzimos em nosso corpo e nas entrelinhas de nossas relações, a despeito de nosso 

esforço, racismo, machismo, menosprezo pelo que não é urbano, “letrado”, matematicamente 

projetado e ordenado em sistemas fechados e completamente explicáveis. São desafios que não 

apenas dizem respeito à relação estabelecida entre pesquisadores/as profissionais e os/as que 

vivenciam diretamente os problemas investigados. Eles também se fazem presentes na 

construção do próprio coletivo “interno” da Incubadora, enquanto lugar de questionamento de 

hierarquias acadêmicas e disciplinaridade e exercício da difícil arte de compartilhar espaço, 

tempo, afetos, diferenças, reconhecimento. Esta investigação reflete apenas alguns dos passos 

que continuamos a trilhar. 

Em seguida, foi necessário situar o tempo e o espaço do que chamei de trabalho 

associado popular ou, como apresentado no capítulo 3 por meio do processo de discussão e 

construção de sua “carta de princípios”, o que a Incubadora da UEFS preferiu nomear economia 
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popular e solidária. Não obstante trate-se de expressões que aparecem de forma relativamente 

recente como construtos teórico-acadêmicos e políticas públicas, elas tentam apreender práticas 

relacionais – econômicas, sociais, políticas, culturais – que se fazem aqui presentes desde que, 

com o processo colonizatório, se elege uma forma de trabalhar tida como normal, universal, 

enquadrável na “fôrma” que o Direito do Estado chancela (no que se inclui o trabalho escravo, 

funcional ao papel que os povos colonizados exerceram na dinâmica global de paulatina 

consolidação do modo de produção capitalista). É desta parte do mundo do trabalho que “não 

cabe na fôrma”, afinal, que trata esta tese. O que não coube/cabe na “fôrma”, portanto – o não 

formal, o informal – teve que se fazer luta e resistência, inventando formas de driblar o destino 

mórbido que lhe era traçado de cima para baixo. Mas se trata de um processo histórico pleno 

de ambiguidades, que se dá de forma abigarrada, premido entre resistir à lógica utilitarista da 

sociabilidade capitalista, ou produzir novas lógicas insurgentes, e fazer-se funcional ao moto 

contínuo do capital, submetendo-se à superexploração na produção de bens e serviços, que 

rebaixa o valor da força de trabalho em proveito da multiplicação e acumulação infinita de 

riquezas e avanços de que tais trabalhadores/as não chegam a usufruir. 

No movimento dialético da história, a “Economia Solidária” da SENAES, seus 

mapeamentos e Incubadoras podem ser compreendidos tanto como conquistas das lutas a que 

me referi no parágrafo anterior quanto como parte das estratégias de amortecimento das 

crescentes tensões do capitalismo em crise. O sistema jurídico do Estado é parte importante 

disto e nele se reproduz a marcha ambígua e sinuosa dos acontecimentos: os avanços do 

discurso das políticas públicas refletem-se timidamente na legislação, que permanece presa à 

lógica da mercadoria, do contrato, da “igualdade” e “liberdade” de papel; as instituições e seus 

procedimentos (com sua predileção pelo homem branco, urbano, letrado e com dinheiro no 

bolso) relativizam, por sua vez, as conquistas no campo do discurso legislativo. 

Os/As trabalhadores/as da Copermasol e a história do seu processo de personificação 

jurídica foram uma janela para compreender a complexidade deste cenário. A luta pela 

sobrevivência daqueles/as trabalhadores/as representa um contínuo que não se explica apenas 

pela agressiva onda de precarização neoliberal, mas se faz, atravessando séculos, na reprodução 

da vida a despeito do extermínio, da escravidão, do racismo, do patriarcado. Do encontro entre 

o conjunto simbólico destes/as trabalhadores/as e aquele trazido pelas “instituições de fomento” 

da economia solidária nasceu a “Cooperativa de Mãos Solidárias”. Com ela, a personificação 

jurídica torna-se uma questão a acompanhar o grupo, assumindo diferentes matizes: de um lado, 

a perspectiva de gozo de direitos, valorização do trabalho, reconhecimento – tornar-se, afinal, 

sujeito de direito; de outro, a constatação concreta da distância entre a igualdade que a lei 
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promete e a que de fato entrega em seus textos inacessíveis, na obscuridade do sistema contábil-

fiscal, na complexidade dos formatos jurídicos disponíveis para a personificação (suas 

hierarquias, procedimentos cerimoniosos, livros, siglas e boletos, de que não se tem como dar 

conta sem pagar os preços altos dos técnicos), na exclusão que se faz também pelo descaso e 

desrespeito das repartições públicas, a devolver ao Direito os privilégios concretos que a lei 

disfarça com seu discurso abstrato. 

O percurso pelos diferentes formatos disponíveis no Direito brasileiro demonstra, ao 

final, que nenhum deles foi capaz de “vestir” a Copermasol. A “roupa” não é feita para aquelas 

pessoas, que, no entanto, retratam, considerando suas características socioeconômicas, a maior 

parte da população brasileira. Ser sujeito de direito coletivo (ou, em outras palavras, tornar-se 

uma pessoa jurídica) permanece privilégio de poucos, não muito diferente do tempo em que a 

lei atribuía a parte dos seres humanos a condição de coisas. 

Disso se pode inferir, contraditoriamente, a importância da tarefa de investigar os 

meandros da legislação, em busca das brechas possíveis, dos formatos menos desvantajosos 

para as pessoas jurídicas do trabalho associado popular. É possível comprovar, ainda, a 

importância de levar adiante a luta por mudanças legislativas em torno de formatos jurídicos 

mais adequados (sem se desconhecer as suas limitações e armadilhas, como discutido na 

primeira parte do capítulo 5). Este processo também produz releituras e novas formas de 

escrever e fazer o Direito, na medida em que se combinam com a insistente dinâmica da vida, 

que resiste, mimetizando e modificando as práticas, fazendo um pouco mais distantes os 

obstáculos, fazendo-os de alavanca para outros movimentos. Sociedades simples, associações, 

cooperativas, empreendimento econômico solidário? Ou o simples “disfarce” de um grupo sob 

a roupa de um/a “microempreendedor/a individual”? Seguir em frente sem forma jurídica 

alguma? Em todas estas opções está sempre presente a possibilidade de desvelar a exclusão que 

o Direito produz em suas práticas, assim como extrair dele também a mensagem de justiça e 

igualdade que fermenta resistência e luta.  

Os casos dos grupos Sabores e Sabores do Quilombo, em seguida, tornaram possível 

complexificar a análise do problema, mirando-o já por um outro prisma. Tanto em um quanto 

em outro, evidencia-se que o que chamamos de Direito é tão somente uma determinada 

dimensão da sociabilidade a proporcionar sua específica leitura dos encontros e desencontros 

dos seres humanos no encadear o “real” e o “ideal” de suas existências. Se o Direito do 

capitalismo revela o modo como a lógica da mercadoria e da exploração do trabalho pelo capital 

conforma a reprodução da vida (o acesso aos recursos e ao controle das condições de produção, 

a distribuição das funções no processo de trabalho, a forma social de circulação e redistribuição 
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dos produtos do trabalho individual e coletivo [GODELIER, 1989, p. 39), contribuindo para 

sua manutenção, nele também se reproduzem e vibram os antagonismos e contradições que esta 

forma social traz também em si. A forma jurídica é também “encenada” de baixo para cima, e 

o Direito demonstra ser não só um espaço de opressão, mas também lugar estratégico de lutas 

e resistências,  

No caso do grupo Sabores, a encenação mimética de uma associação comunitária ou 

mesmo de um “grupo da economia popular e solidária” demonstram que  “de baixo para cima” 

o Direito é subvertido, manipulado, reinventado, com resultados que não podem ser “julgados” 

de maneira simplista: se os/as trabalhadores/as parecem reproduzir individualismo, exploração 

e mercantilização da existência, simultaneamente os interrogam, os enfrentam, os desafiam, 

fazendo pouco caso do destino de submissão que a lógica do capital impõe ao feminino, ao não-

branco, aos/às que vêm das periferias urbanas, aos circuitos fechados de poder do Estado.   

Por sua vez, rememorar a história da Comunidade Quilombola de Lagoa Grande – de 

que, entre muitos outros/as, fazem parte o Sabores do Quilombo, a AQMOCAQ, COOBAF/FS 

– faz-se janela ainda mais larga para observar o quanto a leitura simplista do problema da 

personificação jurídica trai a realidade concreta. Ela contradiz, aliás, muito antes, a narrativa 

que conta a história dos/as trabalhadores/as de Feira de Santana a partir apenas do “não” e da 

“falta”, confirmando a rica teia de caminhos e possibilidades que se fizeram realidade na luta, 

de fartura onde se esperavam “territórios primitivos e vazios” (PRADO Jr., 2012, p. 15), de 

gente altiva, criativa e forte, onde a narrativa racista predominante imaginava “populações 

marginais de baixo teor de vida” (PRADO Jr., 2011, p. 169).  

As histórias das dificuldades enfrentadas pela comunidade nos processos de criação e 

manutenção da associação e da cooperativa (e mesmo na concretização comunitária da titulação 

jurídica quilombola), segundo os ritos impostos de cima para baixo, retratam a repetição da 

lógica que constitui o cerne do Direito burguês, enquanto discurso legitimador do capital: tal 

qual Ariadne, o mercado e de seus mecanismos de exploração e espoliação parecem desfazer 

os frágeis fios que vão sendo tecidos nas camadas mais aparentes do discurso jurídico. As boas 

intenções da Lei, em sua narrativa de universalidade e igualdade, são traídas pelo motor da 

mercantilização, cujos controles, afinal, mantêm-se sob o domínio do capital. Ao mesmo tempo, 

este domínio não se dá de forma absoluta e pacífica, pois há luta, fissuras, contradições, que se 

estabelecem em vários cenários: na pressão pelos avanços na legislação, a partir das 

organizações dos/as trabalhadores e movimentos sociais; nas articulações em torno da 

instrumentalização das políticas nas instâncias executivas locais; nas adaptações que são feitas 

nas práticas reais, a partir do aprendizado da linguagem do outro, da busca de aliados (como a 
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própria Incubadora, por exemplo), na confrontação subversiva da regra para modificá-la 

enquanto prática (como quando o formato associativo assume função econômica para a 

comunidade, preenchendo a lacuna de um Direito que não tem espaço para o trabalho coletivo 

popular). Assim, desvendam-se e suplantam-se as armadilhas legais (como a própria criação da 

cooperativa demonstra) e segue-se em frente, de maneira incansável, apostando nas voltas que 

o mundo dá.  

Figura 26 – As voltas que o mundo dá: “Nossa lagoa como está rica de novo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fonte: Wecileide Santos Silva, Lagoa Grande, 26 jun. 2020. 

 

Recebi estas fotografias quando já arrematava os últimos detalhes deste texto, no final 

de junho de 2020. Em meu telefone a mensagem enviada por Sr. José Carlos Santana de 

Almeida, ex-presidente da AQCOMAQ, os peixinhos pareciam uma miragem. A Lagoa 

Grande, que dá nome à comunidade, não havia “morrido”, como ouvi muitas vezes? “Nossa 
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lagoa como está rica de novo”, explicava Sr. José Carlos. A Lagoa Grande renasceu em sua 

riqueza, com as chuvas que se fizeram abundantes como há muito tempo não acontecia. Este 

“milagre” sertanejo traduz a força dessa comunidade e sua gente, que permanece subvertendo 

a história que se conta de cima para baixo e de frente para trás. 

Embora esta investigação tenha se circunscrito à “personificação” ditada pelo Direito 

do Estado, por todo o trajeto a realidade nos interrogava para além dele: o desafio de pensar a 

reprodução da vida em um além-capitalismo parece nos confrontar com o desafio homólogo de 

costurar a roupa capaz de vestir, sob outra forma de sociabilidade, um coletivo de pessoas que 

se propõe a produzir um comum.  Parece ser também uma relação jurídica a que se estabelece 

através de “um sistema articulado de relações de colaboração, reciprocidade, ajuda mútua e 

responsabilidade recíproca” (LINSALATA, 2015, p. 304, tradução nossa). Mas se trata de um 

outro Direito, certamente, um Direito a ser inventado, capaz de produzir uma outra 

institucionalidade. Se esta tese produziu algumas respostas, ela deixa em aberto muitas 

perguntas, que transitam o mesmo espaço simbólico do que resolvi chamar de personificação:  

como se dá a relação entre indivíduo e o grupo? Como se preenche o espaço entre diferença e 

igualdade? Como convivem criatividade e a autonomia, de um lado, e, do outro, a sinergia do 

coletivo que igualmente nos torna partes e dependentes de um todo? Como este todo pode 

potencializar as criatividades em sua transposição para a esfera coletiva? Como se administram 

e se regulam os conflitos internos? Como são tomadas as decisões e como elas são refeitas, 

sempre que as mudanças da vida assim o exigem? Como se regula o uso coletivo de bens, 

espaços e tempos comuns e se produzem compromissos coletivos e recíprocos em prol deste 

mesmo comum? Como produzir consenso de baixo para cima? Como instituir sem enrijecer ou 

hierarquizar? Como manter acesa a chama da luta, da contestação e da criticidade e, ao mesmo 

tempo, criar o consenso que faz a comunidade e a partilha valerem a pena? 

As vivências e sínteses teóricas que me proporcionaram esta pesquisa reforçam a ideia 

de que o modo hoje hegemônico de reproduzir a vida humana põe em risco a própria 

humanidade – seja no que diz respeito ao meio físico de que ela depende, seja no atendimento 

das necessidades que lhe constituem de maneira mais fundamental (bem-estar, saúde, afeto, 

conforto). É um desafio cada vez mais premente encorpar os esforços em torno do produzir 

novas formas de confrontar esta ordem de coisas e construir o novo. Como um grupo de pessoas 

resiste à total abstração do valor, exercita a autogestão, desafia a alienação no trabalho, por que 

decide fazê-lo, como procede, quais são suas dificuldades e como se relaciona com o seu 

entorno? Como fazê-lo, tendo em conta que tal projeto acontece em meio a contradições e 
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ambivalências, tendo como pano de fundo um colorido disforme que não cabe nas linhas retas 

e nas abstrações monocromáticas da ciência burguesa?  

Fica também evidente, por outro lado, que este projeto nunca deixou de disputar espaço 

com o capitalismo. Em Feira de Santana, no Brasil, na América Latina, ele esteve e continua 

presente na secular e aguerrida resistência de suas classes populares, apesar de tudo. Elas 

resistiram e resistem, tecendo outras formas de existência, mesmo que lhes seja imposta, em 

desvantagem, a convivência com a lógica do capital. É delas que devem partir, portanto, os que 

entendem, como nós, que à ciência também cumpre um papel nessa construção. Estas lutas não 

são o lugar da ausência, da não-forma, mas a fôrma que molda uma outra presente-futura forma 

de existir. O molde que guardam os que conseguiram “escapar”, como diz Ailton Krenak, 

experimentando “uma existência que não se rendeu ao sentido utilitário da vida” (2020, n. p.). 

Esta tese foi produzida, assim, com a intenção de se juntar aos esforços, comum a tantos/as 

outros/as, dentro e fora das universidades, de encontrar, fortalecer ou inventar estes moldes.  
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APÊNDICE A - ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DE 

PESQUISADORES/AS E EXTENSIONISTAS DA IEPS-UEFS, MOBILIZADAS NA 

PESQUISA 

 

ATIVIDADES ANTERIORES AO PERÍODO DA PESQUISA DE DOUTORAMENTO 492 

(2008-2016.I) 

 
2008 

Data Atividade 

29.02  Reunião convocada pela Coordenação de Extensão da PROEX-UEFS (Prof. Genival Correa de 

Souza) com a  pauta a “Política interna de apoio ao setor produtivo – implantação de incubadora 

tecnológica de cooperativas”, em parceria com a Coordenação do Território Portal do Sertão 

04.04  Seminário “Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares”, realizado pela PROEX-UEFS. 

Foram aplicados questionários com os/as participantes (38 pessoas inscritas, entre professores/as 

e comunidade externa) 

18.06  Reunião para discussão da proposta de criação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares 
a partir de 

jul. 2008 
Reuniões mensais organizadas pela SETRE/CODES – Território Portal do Sertão/Movimentos 

Sociais, com o objetivo de implantar o Centro Público de Economia Solidária em Feira de 

Santana 

03.08 Seminário “Economia Solidária e Popular: apresentação da Incubadora Solidária da UEFS” – 

realizado pelo Curso de Ciências Econômicas  

07.08  Primeira reunião ordinária do grupo de trabalho, formado  a partir do Seminário, destinado à 

consolidação e execução da proposta de criação da Incubadora 

22-23.08  Participação de membros do grupo na Oficina sobre Economia Solidária, realizada na UFRB 

(Prof. Antônio Cruz)  

01.09  Reunião ordinária da equipe onde é apresentado o Edital FAPESB 07/2008 

11.09  Reunião ordinária da equipe para discussão das propostas em torno do edital 

24 a 

27.09  

Participação de membros do grupo no Seminário Nacional do Programa Nacional de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – PRONINC 

out. e 

nov.  

Participação de Prof. Genival Souza no Seminários Estaduais 2008 – Formação de Gestores de 

Políticas Públicas em Economia Solidária  

19 a 

21.11  

Participação de membros do grupo na BAHIATEC Feira de Tecnologia e Simpósio Internacional 

de Inovação 

nov-dez 

2008 

Reuniões e mensagens trocadas em torno da construção de rede vinculada à Unitrabalho para 

proposta na Chamada Pública MCT/MTE/FINEP SIES 01/2008 

04-05.12  I Encontro Baiano de Tecnologias Sociais: a equipe trabalhou na organização em conjunto com a 

SECTI 

09-10.12  Participação de membros do grupo no Curso Diagnóstico Participativo SEBRAE – Salvador 

10-11.12  Participação de membros do grupo no Seminário Economia Solidária e Comércio Justo 

(Salvador) 

 

2009 

Data Atividade 

jan. Proposição do Projeto de implantação da Incubadora à FAPESB (Edital 007/2008) 

26 a 

30.01  

Participação de membros do grupo no Curso de Extensão em Viabilidade Econômica e Gestão 

Democrática de Empreendimentos Associativos (Módulo I) 

19.02  Reunião da equipe para tratar do Projeto de Implantação da Incubadora, aprovado pela FAPESB, 

e estabelecer agenda de trabalho 

                                                           
492 O levantamento foi feito a partir da pesquisa documental do acervo da IEPS-UEFS e das experiências e registros 

pessoais da Autora (a partir de 2010). A relação não é exaustiva: foram selecionadas as atividades de alguma forma 

significativas para as reflexões desenvolvidas ao longo da Tese.  

O maior detalhamento nos anos iniciais (2009 a 2010) explica-se pelo aproveitamento de elementos revelados pelo 

esforço de pesquisa documental, registrando-se e sistematizando-se informações que poderão instigar e facilitar 

novas reflexões e pesquisas. 
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Constitui-se o grupo responsável pela elaboração do Estatuto/Regimento/Carta de Princípios 

(Profs. Genival, Eufrosina Cerqueira, Sônia Carvalho, Aurea, Gerinaldo e a servidora técnica 

Jucineide) 

08.05  Reunião ordinária: socialização do curso de viabilidade econômica e gestão ; encaminhamentos 

dos trabalhos com a Copermasol; discussão do texto: “Economia dos setores populares: entre a 

realidade e utopia”, de Gabriel Kraychete 

23 a 

27.03  

Participação de membros do grupo no Curso de Extensão em Viabilidade Econômica e Gestão 

Democrática de Empreendimentos Associativos (Módulo II) 

27 a 

30.04  

Participação de Prof. Genival Souza no 4º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 

apresentando a comunicação “Incubadora Universitária de Empreendimentos Associativos 

Populares: uma aliada na consolidação da extensão e no estabelecimento de elos orgânicos entre 

extensão, pesquisa e ensino”, em coautoria com Maria Helena da Rocha Besnosik e Jucineide 

Gonçalves Moreira (primeira produção acadêmica textual da Incubadora) 

22.05  Reunião ordinária: tratou-se do Curso de Gestão de Cooperativas, da tramitação do projeto nas 

instâncias da UEFS, do trabalho com a Copermasol; discussão de capítulos da dissertação 

“Economia Popular: origem, natureza, dimensão e significado das formas emergentes de auto-

ocupação econômica dos excluídos do trabalho assalariado no Brasil”, de Aloize Gogola  

29.05  Reunião ordinária: prossegue-se tratando do curso de gestão de cooperativas e a discutir a leitura 

do texto mencionado na reunião na anterior; discussão das atribuições da equipe 

05.06  Reunião ordinária: apresentação do bolsista de Iniciação tecnológica; prossegue a discussão do 

texto já mencionado 

19.06  Reunião ordinária: discussão edital FINEP-Proninc; estudo de viabilidade do grupo Coopermasol 

(visita); apresentação e discussão das propostas de regimento interno (tema: qual o público da 

Incubadora?) 

26.06  Reunião ordinária: discussão sobre o trabalho com a Copermasol e outros temas; no final, ouve 

visita à Copermasol, no bairro Queimadinha 

jun. 2009 Trabalho de organização de banco de dados de grupos da região a partir de dados do SIES  2005-

2007 

10.07  Reunião ordinária: discussão sobre os trabalhos da Copermasol – definição da abordagem e plano 

de ação 

17.07  Reunião ordinária: discussão sobre os trabalhos da Copermasol -  definição da abordagem e plano 

de ação 

23.07  Reunião ordinária: estudo e plano dos trabalhos com a Copermasol 

24.07  Reunião ordinária: estratégias para continuidade de execução da implantação da Incubadora 

30.07  Reunião ordinária: discussão sobre técnicas de diagnóstico participativo 

13.08  Reunião ordinária: definição de estratégias para incubação da Coopermasol (diagnóstico 

participativo) 

14.08  Reunião ordinária: estratégias de incubação da Copermasol; mapeamento; curso de Gestão de 

Cooperativas 

18.08  Reunião ordinária: discussão sobre regimento (critérios para seleção dos grupos para incubação) 

20.08  Reunião ordinária: discussão sobre elaboração do plano de trabalho para incubação 

21 a 

24.08  

Participação de membros da equipe no Seminário Nacional do SIES (Salvador) (6 pessoas 

participaram) 

27.08  Reunião ordinária: apresentação do relatório à SETRE em 26.08.2009; discussão do texto: 

“Análise sobre processos de formação de incubadoras universitárias da Unitrabalho e 

metodologias de incubação de empreendimentos de economia solidária”, de  Farid Eid 

11.09  Reunião ordinária: prossegue a discussão do plano de ação junto Copermasol 

18.09  Reunião ordinária: idem; continuação da discussão do texto de Farid Eid. Continuação plano da 

Copermasol 

25.09  Reunião ordinária: continuação da discussão do texto de Farid Eid; questões administrativas 

01.10  Co-organização do Seminário “O Projeto de Desenvolvimento Integrado em Áreas Urbanas 

Carentes do Estado da Bahia – Poligonal de Intervenção Social – Feira de Santana-Mangabeira 

(UEFS/SEDUR) 

02.10  Reunião ordinária: participação da Incubadora em Oficina de Tecnologia Social; tratou-se do 

Mapeamento SIES; outros assuntos. 

03 e 

15.10  

I e II Oficina de Tecnologias Sociais, Territórios Portal do Sertão e Sisal (Feira de Santana e 

Conceição do Coité) 

09.10  Reunião ordinária: planejamento de encontros a serem realizados com a Copermasol; ações 

relativas à Oficina de Tecnologia Social 
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13.10  Reunião com a Copermasol (“Tempestade de ideias” – aprofundamento da relação com o grupo 

refletindo sobre o trajeto até ali) 

20.10  Reunião com a Copermasol (uso da técnica do Diagrama de Bolas ou de Venn – situar o grupo 

nas suas relações) 

12-13.11  Co-organização da Jornada de Extensão Universitária da Bahia, com coordenação de trabalhos 

(Prof. Genival e a técnica Ana Rocha) 

04.11  a 

13.03 

Participação em rede da equipe na elaboração da oferta do Curso de Extensão em Gestão de 

Cooperativas (Unitrabalho, UEFS, UNEB, UESB, UFRB, MDA/SEAGRI-SUAG/UNISOL 

Brasil/UNICAFES 

O projeto envolvia a oferta de 09 turmas com 40 vagas, agrupadas por territórios. A 1ª turma, 

constituída de 04 módulos com 4 dias cada, sediado na UEFS, contou com a participação de 19 

cooperativas, e foi realizado entre novembro de 2009 e março de 2010 

15.12  Reunião com a Copermasol (discussão sobre o processo de incubação, possibilidades e 

dificuldades de continuidade do grupo produtivo) 

 

2010 

Data Atividade 

02.03  Reunião ordinária: participação de grupo da Comunidade de Lagoa Grande e da AQCOMAC 

(José Caciano, Janaína, Emilio, Maria do Carmo, Silveria), no que parece ser o primeiro contato 

da Comunidade com a Incubadora 

mar.  Foram realizadas duas reuniões com a Copermasol (sem identificação da data): questões em torno 

da indefinição do grupo, saída de integrantes, falta de perspectiva para o desenvolvimento de 

atividade econômica 

29 a 

31.03  

Participação de membros da equipe e de uma integrante da Copermasol no Seminário Nacional de 

Avaliação do PRONINC, Brasília 

03.04  Membros da equipe acompanham grupo que realizava o trabalho de mapeamento de EES nos 

municípios de Irará e Santanópolis (SENAES) 

08.04  Participação de membro da equipe no I Seminário Lutas Sociais em Feira de Santana: debatendo 

“mundos do trabalho”. O Prof. José Raimundo Lima apresenta trabalho: “Economia Popular e 

Solidária como possibilidade para Desenvolvimento Sustentável do Município de Feira de 

Santana” 

14.04  Reunião ordinária: discussão sobre implementação de feira de produtos da agricultura familiar na 

UEFS; discussão sobre o regimento da incubadora (tema: programa? centro? que atividades serão 

desenvolvidas? apenas incubação?) 

15.04  Participação de membros da equipe na solenidade de inauguração da sede do Conselho Territorial 

do Recôncavo da Bahia, da Incubadora de Empreendimentos Solidários da UFRB e Feira 

Territorial de Economia Solidária. 

17-18.04  Colaboração da equipe na organização da II Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

21-22.04  Participação de membros da equipe na Conferência Territorial de Economia Solidária do Portão 

do Sertão  

23.04  Reunião da equipe com a Copermasol (expectativas, dificuldades, atividades possíveis) 

04 a 

06.05  

Participação de membros da equipe no II Conferência Estadual de Economia Solidária. 

06.05  Reunião ordinária: planejamento das atividades com a Copermasol 

07.05 Reunião da equipe com a Copermasol (expectativas, dificuldades, atividades possíveis) 

14.05 Reunião da equipe com a Copermasol (início da realização de estudo de viabilidade econômica) 

28.05  Reunião ordinária: assuntos diversos; agenda de leituras e discussão de textos de Paulo Freire 

(Educar para a Mudança), Paul Singer e Kátia Aguiar 

08.06 Reunião da equipe com a Copermasol (segunda parte das atividades voltadas ao estudo de 

viabilidade econômica) 

11.06  Reunião ordinária: discussões sobre regimento interno (tema: conceito de extensão, a partir das 

diretrizes do FORPROEX) 

09.07  Reunião ordinária: assuntos diversos; leitura e discussão do texto “As raízes históricas da 

Economia Solidária e seu aparecimento no Brasil”, de Noëlle Marie Paule Lechat 

13.07  Reunião da equipe com a Copermasol (definição dos equipamentos a serem adquiridos com os 

recursos da FAPESB) 

22.07  Reunião ordinária: assuntos diversos; primeira atividade da Incubadora de que participei 



412 

11.08  Reunião ordinária: assuntos diversos; leitura e discussão do texto “A Economia Popular Solidária 

como possibilidade de desenvolvimento local sustentável”, de José Raimundo Lima. 

13.08  Reunião ordinária: assuntos diversos; leitura e discussão do texto “Interdisciplinaridade: o que é 

isso?”, de Jairo Gonçalves Carlos 

02.09  Oficina para elaboração de planos de trabalho com a participação de estudantes interessados em 

concorrer a bolsas de iniciação extensionista (PIBEX) 

08.10  Reunião da equipe com a Copermasol (este foi o meu primeiro encontro com o grupo 

Copermasol; a reunião ocorreu na sede do grupo, que ficava na casa de uma das integrantes, no 

bairro da Queimadinha) 

15.10  Participação de membros da equipe no Curso de Extensão de Viabilidade Econômica e 

Sustentabilidade dos EES, oferecido pela ITCP UCSAL   

04.11  Início de vigência do Plano de Trabalho “Construção participativa das normas de instalação e 

funcionamento da Incubadora de Empreendimentos da Economia Solidária da UEFS ”, da 

estudante de Direito Thaise Nascimento Silva, primeira bolsista de extensão sob minha orientação 

na Incubadora  

09.11 Reunião da equipe com a Copermasol 

15 a 

17.12  

Participação da equipe da Incubadora na organização e realização da VII Feira do Semiárido da 

UEFS  

 

2011 

Data Atividade 

17.03 Reunião com a Copermasol (definição do equipamento a ser comprado com os recursos das 

FAPESB) 

18.03.20

11 

Reunião ordinária: início da discussão em torno da proposta de realizar atividades de incubação 

na cantina do módulo VII da UEFS 

mar. a 

nov 

Discussões e formulação do termo de referência para a Chamada Pública destinada à seleção de 

grupo para a Cantina do módulo VII 

mar. a 

mai 

Realização de dez reuniões para discutir a proposta de realização de uma feira permanente de 

agricultura familiar e economia solidária no campus da UEFS, com a participação de 

representantes de associações e cooperativas rurais da região de Feira de Santana (inclusive já 

com a presença da AQCOMAQ, prenunciando a nossa maior aproximação posterior), do Centro 

Público de Economia Solidária e da Federação dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras 

Familiares do Estado da Bahia (FETAG-BA) 

nov. Conclusão da elaboração da “Carta de Princípios” da Incubadora 

dez Publicação do edital de Chamada Pública 01/2011 para “Permissão de uso gratuita do espaço 

físico correspondente à Cantina do módulo VII do campus central da UEFS a Empreendimento 

Econômico Solidário” 

 

2012 

Data Atividade 

abr. Resultado da seleção dos grupos para a Cantina do módulo VII, sem interessados 

mai. Início das discussões e formulação do Projeto Cantina Solidária I, com a participação do grupo 

Copermasol e destinação do espaço da Cantina VII como espaço pedagógico da Incubadora 

11.09 Reunião com a Copermasol para apresentação do projeto Cantina Solidária e início das tratativas 

para a recomposição do grupo 

18.10 Reunião com a Copermasol sobre o Projeto Cantina Solidária 

04 a 

07.12 

Participação da equipe da Incubadora na organização e realização da VIII Feira do Semiárido da 

UEFS 

 

2013 

Data Atividade 

21.02 Reunião de preparação com o novo coletivo da Copermasol, com vistas ao Projeto Cantina 

Solidária I 

05.03 Reunião de preparação com o novo coletivo da Copermasol, com vistas ao Projeto Cantina 

Solidária I 

11.03 Início das atividades do grupo Copermasol na Cantina dos módulo VII  
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mar./abr. Equipe da Incubadora realiza entrevistas com os/as componentes do grupo Copermasol  

20.04 Primeira reunião da equipe com o grupo Copermasol em que se colocou em pauta a discussão das 

“regras de convivência”  

14.05 Viagem de campo, com a equipe da Incubadora e o grupo Copermasol, para visita ao campus da 

UFRB, em Cruz das Almas, para contato com a experiência da cooperativa popular que também 

participava de processo de incubação nas cantinas daquela Universidade 

18.05 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

06.07 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

20.08 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

06.09 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

17.09 Reunião com o grupo Copermasol em que se levantou o problema da abertura de conta em banco 

e a necessidade de um “CNPJ” 

11.10 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

26.10 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

23.11 Reunião com o grupo Copermasol (entre os pontos da pauta,  “regras de convivência”) 

 

2014 

Data Atividade 

25.02 Reunião ordinária: iniciam discussões em torno da possibilidade do novo Projeto Cantina 

Solidária, a ser realizado no espaço da cantina do módulo I 

21.03 Reunião de incubação com a Copermasol: – desenvolvimento de questões levantadas pelo grupo 

em torno da sua possível formalização jurídica 

17.05 Reunião com o grupo Copermasol em cuja pauta já se identifica a discussão das “regras de 

convivência” 

jun. Conclusão da elaboração do compilado escrito das “regras de convivência” da Copermasol 

01.08 Reunião com o grupo Copermasol em cuja pauta já se identificam questões em torno da 

formalização 

14.11 Reunião ordinária: participação do Prof. Sérgio, do curso de Ciências Contábeis da UNEB, e de 

integrantes da Copermasol, discutindo-se dúvidas em torno da formalização 

18.11 Reunião com o grupo Copermasol em cuja pauta já se identificam questões em torno da 

formalização, tendo em conta a proximidade do fim do projeto; há solicitação das trabalhadoras 

no sentido de retomar as atividades formativas em torno das várias possibilidades de formalização 

21.11 Reunião de incubação com a Copermasol: mediação de conflitos 

out 2014 Publicado o edital da chamada pública para o Projeto Cantina Solidária II 

2014 Aplicação de questionários, pela equipe da Incubadora, da pesquisa de satisfação da comunidade 

universitária em relação ao trabalho realizado pelo grupo Copermasol, que foi parte do relatório 

final do projeto 

05 a 

07.11 
Participação da equipe da Incubadora na organização e realização da IX Feira do Semiárido 

25.11 Visitas da equipe da Incubadora aos dois grupos inscritos na seleção para o Projeto Cantina 

Solidária II. 

03.12 Publicação do resultado da seleção do Projeto Cantina Solidária II 

16.12 Primeira reunião de pré-incubação do grupo Sabores (Cantina Solidária II) 

 

2015 

Data Atividade 

14.01 Reunião conjunta dos grupos dos Projetos Cantina Solidária I e II 

10.02 Reunião conjunta dos grupos dos Projetos Cantina Solidária I e II 

27.02 Realização de oficinas formativas com os grupos dos Projetos Cantina Solidária I e II 

30.03 Início das atividades do grupo Sabores na Cantina dos módulo I 

ago. Início da vigência do Plano de Trabalho de IC de Emile Lima Oliveira (“A busca da formalização 

jurídica como forma de suplantar os freios capitalistas à consolidação da economia solidária”), 

por meio do qual a estudante de direito acompanhou o processo de formalização do grupo 

Copermasol 

02 a 

05.09 

Participação da equipe da Incubadora na organização e realização da II Feira de Culturas e 

Produção Camponesa, no campus da UEFS (junto ao II Seminário Internacional de Educação do 

Campo) 
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set. Equipe da Incubadora realiza entrevistas com os/as componentes do grupo Sabores (Projeto 

Cantina Solidária II) 

nov. Redação final e assinatura do contrato social da sociedade simples “Copermasol - Companheiras 

de Mãos Solidárias” 

dez. Providências relativas ao registro, junto do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do 

contrato social da Copermasol; início, ainda, das providências para a inscrição da pessoa jurídica 

no CNPJ 

17.12 Reunião ordinária: decide-se pelo fim antecipado do Projeto Cantina Solidária II 

 

2016.I 

Data Atividade 

jan.-fev. Participação da Copermasol da licitação para cessão de uso da cantina do IFBA-Feira de Santana. 

O grupo não é selecionado 

16 a 

18.03 

Realização, pela equipe da Incubadora, do I CIEPS - Congresso Internacional de Economia 

Popular e Solidária e Desenvolvimento Local: diálogo Brasil-Cuba, simultaneamente à Feira de 

Economia Popular e Solidária. O grupo de mulheres “Quilombolas da Lagoa Grande” participa da 

Feira 

mar. Pré-seleção, a partir de grupos participantes da Feira de Culturas e Produção Camponesa (2015) e 

da Feira de Economia Solidária do I CIEPS de grupos para o Projeto Cantina Solidária III. Foram 

realizadas visitas a alguns grupos e selecionado o grupo de mulheres “Quilombolas da Lagoa 

Grande” (participante da feira do I CIEPS) 

17.04  Reunião com a AQCOMAQ e grupo de mulheres “Quilombolas da Lagoa Grande”:  

Apresentação do projeto e início do processo de incubação 

19.04  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo 

20.04  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo 

27.04  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo 

05.05  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo: planejamento das atividades da cantina 

12.05  Visita do grupo Sabores do Quilombo à UEFS, ao espaço físico da Cantina e encontro com a 

Copermasol 

31.05  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo: planejamento das atividades da cantina. 

(Casa de D. Maria Parteira) 

08.06  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo: planejamento das atividades da cantina. 

(casa de Tia Maria) 

15.06  Atividade com o grupo Sabores do Quilombo: construção da identidade visual do grupo 

20.06  Oficina de boas práticas no preparo e conservação de alimentos com o grupo Sabores do 

Quilombo 

31.06  Reunião de pré-incubação: grupo Sabores do Quilombo: organização das atividades da cantina 

(casa D. Maria Parteira) 

04.07  Início das atividades do Grupo Sabores do Quilombo na Cantina o módulo I da UEFS. 

11.07 1ª edição da Feira de Iniciativas Produtivas da IEPS-UEFS (FIPIEPS) 

14.07  Visita Técnica com participação dos grupos vinculados à Incubadora (Projeto CNPq 

metodologia) 

20.07  Reunião de incubação (casa de D. Maria Parteira) grupo Sabores do Quilombo. 

21.07  Atividade de observação do funcionamento da Cantina I pela equipe da IEPS 

23.07  Oficina de incubação realizada no espaço da IEPS com o grupo Sabores do Quilombo 

27.07  Atividade de observação do funcionamento da Cantina I pela equipe da IEPS 

27.07  Reunião sobre planejamento do Fórum de Iniciativas da IEPS-UEFS 

28.07  Atividade de observação do funcionamento da Cantina I pela equipe da IEPS 

29.07  Atividade de observação do funcionamento da Cantina I pela equipe da IEPS 

30.07  Reunião de incubação (casa D. Maria Parteira) do grupo Sabores do Quilombo 

 

 

 

 



415 

ATIVIDADES OCORRIDAS DURANTE O PERÍODO DA PESQUISA DE 

DOUTORAMENTO (2016.II a 2020.I) 

2016.II 

Data Atividade 

11.08 2ª edição da FIPIEPS – com a participação do grupo e de outras pessoas da Lagoa Grande (no 

espaço da Cantina do módulo cantina I 

19.08 Reunião com o grupo Copermasol em que foram discutidas questões em torno da formalização do 

grupo (providências relativas à inscrição no CNPJ, que haviam sido descontinuadas) 

27.08 Atividade de incubação do grupo Sabores de Quilombo: regras de convivência  

03.09 Atividade de incubação do grupo Sabores de Quilombo: regras de convivência  

15.09 3ª FIPIEPS - – com a participação do grupo e de outras pessoas da Lagoa Grande – realizada na 

cantina VII 

17.09 Atividade de incubação do grupo Sabores de Quilombo: regras de convivência (casa D. Maria 

Parteira) 

24.09 Atividade de incubação do grupo Sabores de Quilombo: regras de convivência 

27.09 Oficina sobre formação de preços com o grupo Sabores do Quilombo 

30.09 Oficina metodológica com a equipe da IEPS-UEFS: entrevista  

(preparação da equipe para as entrevistas das trabalhadoras do Sabores do Quilombo) 

15.10 Reunião discussão do  termo de compromisso do Grupo Sabores do Quilombo 

25 a 

28.10 

Participação da equipe da Incubadora na organização e realização da X Feira do Semiárido 

27.10 Visita a Lagoa Grande e reunião realizada com pessoas ligadas à AQCOMAQ, com a presença 

das Professoras Lia Tiriba e Ana Motta 

27.10 Reunião de preparação para o Novembro Negro com a AQCOMAQ 

26.11 Realização das festividade do Novembro Negro 2017 

03 a 

07.10 

Entrevistas com as trabalhadoras do Sabores do Quilombo 

dez. Finalização do Projeto Cantina Solidária I, com a saída do grupo Copermasol do espaço da 

cantina 

 

2017 

Data Atividade 

10.01  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo 

04.02  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo 

fev./mar. Entrevistas realizadas pela equipe da Incubadora com pequenos/as produtores/as rurais da 

Comunidade de Lagoa Grande, com o objetiva de caracterizar a produção da comunidade 

(atividade vinculada ao Projeto Cantina Solidária III) 

14.03  Planejamento geral da IEPS com a participação dos grupos participantes dos projetos 

abr./mai. Pré-seleção, a partir dos participantes das feiras realizadas pela IEPS, de prováveis grupos para o 

Projeto Cantina Solidária IV. Visitas aos grupos pré-selecionados.   

11.04  Fórum das Iniciativas da IEPS 

28.04  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (prossegue discussão sobre o termo de 

compromisso) 

06.05  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (prossegue discussão sobre o termo de 

compromisso) 

09.05 Reunião ordinária: decisão final do processo seletivo do Projeto Cantina Solidária IV, com a 

escolha do grupo de mulheres de Olhos D’Água de Formiga 

27.05  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (regras de convivência) 

31.05 Reunião de pré-incubação do Projeto Cantina Solidária IV – grupo Delícias da Formiga 

03.06  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (regras de convivência) 

06.07 Oficina de formação de preços – grupo Delícias da Formiga 

09.06 Reunião de pré-incubação do Projeto Cantina Solidária IV – grupo Delícias da Formiga 

08.07 Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (fundos solidários) 

13.07 4ª FIPIEPS 

18.08 Visita aos setores administrativos da UEFS com o grupo Delícias da Formiga 

19.08 Oficina com o Sabores do Quilombo: mediação de conflitos 

24.08 5ª FIPIEPS 
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05.10 1ª edição da Feira Permanente da UEFS – Saberes e Sabores 

21.10 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

09.11 Feira de Saberes e Sabores 

11.11 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

25.11 V Novembro Negro da Comunidade Quilombola da Lagoa Grande, com participação de 

integrantes da Incubadora 

08.12 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

14-15.12 Feira de Saberes e Sabores 

 

2018 

Data Atividade 

15.02 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga: após saída de algumas integrantes, processo de 

reorganização; entre os pontos de pauta, “regras de convivência” do grupo 

20.02 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

27.02 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga  

07.03 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

14.04 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

28.04  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (mediação de conflitos) 

01.05 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

19.05  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (autogestão) 

23 a 

25.05 

Realização, pela equipe da Incubadora, do “II CIEPS - Congresso Internacional de Economia 

Popular e Solidária e Desenvolvimento Local: como trabalhar e produzir na contramão do 

empreendedorismo?”, simultaneamente à XI Feira do Semiárido   

16.06  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (dúvidas em torno da metodologia de incubação) 

jul. Início da execução do plano de trabalho de extensão “A construção coletiva de regras de 

convivência para o processo de trabalho autogestionário no contexto da economia popular e 

solidária”, da estudante de Direito Rebeca da Silva Lima 

ago. Início da execução do plano de trabalho de iniciação científica “Caminhos para formalização 

jurídica de grupos integrantes do processo de trabalho da economia popular e solidária”, da 

estudante de Direito Géssica Cerqueira da Silva Santos  

15.08  Recebo a primeira versão minuta de alteração do estatuto da AQCOMAC, construído por Isabel 

de Jesus Santos e José Raimundo dos Santos 

23.08  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (regras de convivência) 

set. Feira de Saberes e Sabores passa a acontecer no canteiro da avenida central do campus da UEFS 

15.09  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (planejamento compras e estoque)  

28.09  Reunião de incubação: Sabores do Quilombo  (leitura do texto: “Do quilombo à Universidade”) 

29.09  Reunião com a diretoria da AQCOMAC, em Lagoa Grande, para uma primeira discussão sobre a 

alteração do estatuto (a pauta da reunião incluía também as discussões sobre o Novembro Negro 

de 2018) 

10.11 Participação da assembleia da AFADFAL, para discussão do processo de alteração do estatuto da 

associação 

27.10 Reunião de incubação grupo Delícias da Formiga 

19.10  Reunião da AQCOMAC para organização do Novembro Negro 2018, na Lagoa Grande 

09.11  Reunião da AQCOMAC para organização do Novembro Negro 2018, na Lagoa Grande 

23-24.11  Festividades do VI Novembro Negro da Lagoa Grande  

 

2019 

Data Atividade 

24.01 Reunião para planejamento coletivo das atividades dos Projetos Cantinas Solidárias III e IV 

25.01 Reunião da AQCOMAQ para avaliação do Novembro Negro 2018 e retomada da discussão do 

estatuto 

fev. Entrevistas realizadas pela equipe da Incubadora com as trabalhadoras do grupo Delícias da 

Formiga 

27.02 Reunião para discussão e formulação das regras de convivência do coletivo da Feira de Saberes e 

Sabores 

22.03 Reunião da AQCOMAQ – prossegue avaliação do Novembro Negro 2018  
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23.03 Entrevistas com Sr. Paulino Moreira dos Santos, Sra. Noberta Ferreira e Cristina Pereira Lima, 

em Olhos D’Água da Formiga 

15.04 Reunião dos grupos envolvidos com a IEPS e a ADUFS, para discussão da importância política 

da greve dos professores (que se deu entre os meses de abril e junho) 

27.08 Reunião para constituição do GT Conflitos Socioambientais (as atividades do GT aconteceram de 

forma intensa no segundo semestre de 2019) 

31.08 Reunião com o grupo Sabores – levantamento de demandas, organização da produção, relações 

interpessoais 

21.09 Participação da assembleia da AFADFAL, dando-se continuidade à discussão do processo de 

alteração do estatuto da associação 

24.09 Reunião com a COOBAF/FS 

03.08 Reunião com Isabel de Jesus Santos e José Raimundo dos Santos, para redação do projeto do 

Novembro Negro 2019 da Lagoa Grande 

10.10 Reunião com a COOBAF/FS 

18.10 Reunião para planejamento e organização do Novembro Negro 2019 

19.10 Atividade com grupo Sabores do Quilombo: regras de convivência; as trabalhadoras apresentam 

demanda no sentido de formalização jurídica do grupo 

22.10 Reunião do GT Conflitos Socioambientais, realizada no SINTRAF-Feira, em torno o problema da 

LT 500kv Porto Sergipe-Sapeaçu. No início da reunião, no entanto, registro no caderno de campo 

diversas manifestações de representes de Associações Comunitárias rurais presentes, sobre 

questões relacionadas ao PAA e PNAE 

25.10 Reunião para planejamento e organização do Novembro Negro 2019 
01.11 Reunião para planejamento e organização do Novembro Negro 2019 
09.11 Atividade com grupo Sabores do Quilombo: regras de convivência (manhã) 

Assembleia da ACRMODAF (Olhos D’Água de Formiga) – posse da nova diretoria (integrada 

por trabalhadores do Grupo Delícias da Formiga)  

11.11 Atividade realizada na Ocupação Lucas da Feira para discussão de questões em torno da 

formalização de uma Associação dos moradores do local 

14.11 Reunião para planejamento e organização do novembro negro 2019 
22-23.11 Festividades da 7ª edição do Novembro Negro da Lagoa Grande 

27.11 Atividade com grupo Delícias da Formiga: regras de convivência 

 

2020 

Data Atividade 

11.01  Reunião AQCOMAQ – apresentação aos associados da minuta a alteração do estatuto, 

esclarecimentos e discussão 

22.01  Atividade com grupo Sabores do Quilombo: regras de convivência 

24.01  Avaliação do Novembro Negro 2019 pela manhã e continuação da apresentação da minuta de 

alteração do estatuto à tarde. 

29.01 Atividade com grupo Sabores do Quilombo: regras de convivência 

08.02  Assembleia de aprovação do novo estatuto da AQCOMAC 

28.02  Atividade com grupo Sabores do Quilombo: regras de convivência 

05.03  Reunião ordinária da Incubadora com a participação de integrantes do Sabores do Quilombo, que 

apresentaram requerimento de prorrogação do prazo do projeto 

07.03 Atividade com grupo Delícias da Formiga: regras de convivência 

17.03  Começa o período de afastamento social, em razão da pandemia do COVID19493 (março 2020 a 

agosto 2020). 

Atividades realizadas: 

- Assessoramento de trabalhadores/as participante dos projetos da IEPS/UEFS relacionadas ao 

Auxílio Emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia 

- Assessoramento da AQCOMAC na elaboração de proposta ao edital de apoio a pessoas e 

comunidades no combate ao coronavírus (Fundo para Equidade Racial) 

- Assessoramento da COOBAF-FS e da Associação Comunitária de Gavião (Comunidade 

Quilombola situada no município de Antônio Cardoso-BA) na apresentação de projetos ao Edital 

                                                           
493 O período abrangido pela pesquisa, no entanto, encerra-se com o início das medidas de isolamento social 

impostos pela pandemia, em 17 de março de 2020. 
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Emergencial de Chamada Pública CAR n. 05/2020 (Seleção de Subprojetos Socioambientais 

voltados para Segurança Alimentar e Nutricional) 

- Participação em atividades virtuais realizadas pela Teia dos Povos: a) Conflitos Agrários e 

Soberania Alimentar no Portão do Sertão, realizado em 21/05/2020, com a participação de Mestre 

Caciano, da Lagoa Grande (com quem contribui na sistematização da fala); b) Linha de 

Transmissão de energia e os impactos do Portal do Sertão, em 07/06/2020 (em que participei com 

uma fala em nome do GT Conflitos Socioambientais) 
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APÊNDICE B - SISTEMATIZAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA SOBRE OS QUILOMBOS 

DO PORTAL DO SERTÃO E SOBRE FEIRA DE SANTANA 

 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE FEIRA DE SANTANA E REGIÃO 

ARAÚJO, Luciéte Duarte. A ineficácia da política de titulação das terras quilombolas no INCRA: um estudo 

sobre a Bahia. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Curso de Direito, 

Universidade Estadual da Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. 

ARAUJO, Luciéte Duarte. Terra Preta de Quilombo: mobilização para o reconhecimento de comunidades 

quilombolas no entorno social do município de Antônio Cardoso, Bahia. 2018. Projeto de Desenvolvimento 

(Master in Social Administration em Gestão do Desenvolvimento Territorial) –  Programa de Desenvolvimento 

e Gestão Social da Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. 

ARAÚJO, Roberta Lima Machado de Souza. Determinantes sociais de doenças e agravos nas Comunidades 

Quilombolas de Feira de Santana –BA. 2017. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Departamento de 

Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. 

CARVALHO, Maria Cristina Machado de. Comunidades Negras Rurais e Memórias de Quilombos. 2008. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira 

de Santana, 2008.  

FERREIRA, Carlos Augusto Lima. SOUZA, Adriana Pedreira de. PINHEIRO, Sandra Cristina Queiroz. 

História e memória: tecendo caminhos do documentário Os Guardiões da Lagoa. Anais do VIII Encontro 

Estadual de História – ANPUH BA, Feira de Santana, 2016. 
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APÊNDICE C - ENTIDADES REPRESENTADAS NAS FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DO LEVANTAMENTO REALIZADO PELO NÚCLEO UNITRABALHO DA UEFS, 

EM 2003 (DENOMINAÇÃO, MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO E ANO DE 

FUNDAÇÃO) 

 

A organização foi elaborada pela Autora a partir das poucas informações constantes das fichas 

e tendo em conta inclusive a denominação da entidade, pelo que certamente é imperfeita 

(destaco, em especial, a distinção entre “urbano” e “rural”). Pretendia-se, no entanto, e a 

despeito das imperfeições, visualizar o panorama mais geral que as fichas revelavam. 

 DENOMINAÇÃO MUNICÍPIO ANO DE 

FUNDAÇÃO 

 Associações comunitárias/beneficentes rurais   

1.  Associação dos Moradores do Povoado de Serra Vermelha [Euclides da 

Cunha] 

1990 

2.  Associação Comunitária de Pau-Seco Araci  2003494  

3.  Associação Comunitária dos Agricultores de Baxinha de Fora Araci ? 

4.  Associação Comunitária de Balagão Conceição do 

Coité 

1986 

5.  Associação Beneficente Projeto JOBAN Feira de Santana 2000 

6.  Associação Comunitária de Bom Jesus Feira de Santana 1987 

7.  Associação Comunitária de Lagoa da Pedra Feira de Santana 1987 

8.  Associação Comunitária de Maria Quitéria Feira de Santana 1974 

9.  Associação Comunitária dos Moradores de Moita da Onça “Unidos 

Venceremos” 

Feira de Santana 1994 

10.  Associação Comunitária União e Progresso Feira de Santana 1995 

11.  Centro Comunitário de Ovo da Ema Feira de Santana 1977 

12.  Associação Comunitária Beneficente do Povoado de Ramal Quixabeira 2000 

13.  Associação da Famílias Carentes do Município de Quixabeira Quixabeira 1996 

14.  Associação Comunitária de Campinas  Riachão do 

Jacuípe 

1998 

15.  Associação Comunitária de Chapada Riachão do 

Jacuípe 

1984 

16.  Associação dos Moradores do Povoado de Campo Alegre Riachão do 

Jacuípe 

1985 

17.  Associação dos Moradores de Sítio Novo III Santa Luz 1994 

18.  Associação Comunitária de Altamira Santo Estevão 1977 

19.  Associação Comunitária Rural Beneficente de Modelo Santo Estevão 1996 

20.  Associação Comunitária da Boa Fé São Domingos 1999 

21.  Associação Comunitária de Lagoa da Torre São Domingos 2002 

22.  Associação Comunitária de Pedra Bonita São Domingos 2000 

23.  Associação Comunitária de Riacho do Sedro São Domingos 1999 

24.  Associação Comunitária de São Pedro São Domingos 2000 

25.  Associação Comunitária Unidos Venceremos do Povoado de 

Ouro Verde 
São Domingos ? 

26.  Associação Bem Estar de Campo de São João Várzea da Roça 1994 

27.  Associação Beneficente de Tanque de Dentro Várzea da Roça 1990 

28.  Associação Comunitária de Cruz de Alma Várzea da Roça 1987 

29.  Associação Comunitária de Lagoa da Preta e Capoeira do Milho Várzea da Roça 1992 

30.  Associação Comunitária de Nova Esperança Várzea da Roça 1988 

31.  Associação Comunitária de Poço do Quilombo Várzea da Roça 1994 

32.  Associação Comunitária de Várzea do Meio Várzea da Roça 1994 

33.  Associação Comunitária de Várzea Grande Várzea da Roça 1988 

34.  Associação Comunitária dos Moradores de Barracas Várzea da Roça 1993 

                                                           
494 “A fundação será no dia 01-05-2003, pois estamos organizando. É a primeira a existir na comunidade”. 
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35.  Associação Comunitária de Canudos Várzea da Roça 1987 

 Associações que explicitam categorias econômicas/políticas 

vinculadas ao mundo do trabalho (“agricultura”, “produtores”, 

“trabalhadores rurais”, “desenvolvimento”, “empreendedores”) 

  

36.  Associação de Desenvolvimento Alternativo Comunitários dos 

Trabalhadores de Cajazeiras 

[Feira de 

Santana] 

2001 

37.  Associação dos Pequenos Agricultores do Poço do Capim Araci  2002 

38.  Associação dos Pequenos Agricultores e Moradores do Povoado 

Lagoa do Frade 

Cansanção 1986 

39.  Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores de Tigre Capim Grosso 2000 

40.  Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da 

Fazenda Nuvilhas 

Capim Grosso 1999 

41.  Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de 

Pitiá e Região 

Coração de 

Maria 

2002 

42.  Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores de Lameiro e 

Adjacências 

Feira de Santana 1994 

43.  Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores de Quixaba e 

Região 

Feira de Santana 1999 

44.  Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Quixabeira Quixabeira 1988 

45.  Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Sitio 

Novo 

Riachão do 

Jacuípe 

1988 

46.  Associação dos Moradores e Pequenos Agricultores de Queimada 

do Milho 

Santa Luz ? 

47.  Associação dos Moradores e Pequenos Produtores de Alagadiço do 

Gato e Adjacências 

Santa Luz 2000 

48.  Associação dos Moradores e Produtores do Povoado de Novo 

Horizonte 

Santa Luz 1995 

49.  Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Rose Santa Luz 1990 

50.  Associação dos Pequenos Produtores de Sítio Novo I Santa Luz 1993 

51.  Associação dos Pequenos Produtores do Projeto Mucambinho Santa Luz 1992 

52.  Associação Comunitária de Desenvolvimento de Morro Branco São Domingos 2003 

53.  Associação de Desenvolvimento Comunitário a União Faz a 

Força de Morro do Mamote 
São Domingos 1988 

54.  Associação dos Pequenos Empreendedores de São Domingos São Domingos 1995 

55.  Associação Sitionovense de Desenvolvimento e Assistência 

Comunitária 
São Domingos 1998 

56.  Associação de Desenvolvimento Comunitário da Fazenda Cabana sem 

identificação 

1986 

57.  Associação dos Pequenos Agricultores do Município de Valente - 

APAEB 

Valente 1980 

58.  Associação Comunitária de Agricultores de Pau de Colher Várzea da Roça 1995 

59.  Associação dos Pequenos Produtores de Baixa do Morro e Alto do 

Angico 

Várzea da Roça 1994 

60.  Associação dos Produtores de Ouricuri do Município de Várzea da 

Roça 

Várzea da Roça 1994 

61.  Associação dos Trabalhadores Rurais de Gameleira Várzea da Roça 1994 

62.  Associação dos Trabalhadores Rurais de Lameiro I Várzea da Roça 1994 

63.  Entidades de caráter sindical   

64.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Várzea do Poço sem 

identificação 

1971 

65.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçás Araçás 1995 

66.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araci Araci 1974 

67.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cansanção Cansanção 1977 

68.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capim Grosso Capim Grosso 1985 

69.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Coité Conceição do 

Coité 

1969 

70.  Polo Sindical das Regiões de Feira de Santana, Recôncavo e Litoral 

Norte 

Feira de Santana 1998 

71.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Filadelfia Filadelfia 1986 
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72.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gavião Gavião 1985 

73.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de 

Monte Santo 

Monte Santo 1978 

74.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nordestina Nordestina 1987 

75.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Fátima Nova Fátima 1989 

76.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Queimadas Queimadas 1971 

77.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quijingue Quijingue 1978 

78.  Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ligada ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais) 

Retirolândia? 1987 

79.  Departamento Sindical de Mulheres Trabalhadoras Rurais de 

Riachão do Jacuípe 

Riachão do 

Jacuípe 

1987 

80.  Sindicato dos Trabalhadores de Extração de Produtos Minerais de 

Santa Luz 

Santa Luz 1987 

81.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Estevão Santo Estevão 1973 

82.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixabeira sem 

identificação 

1989 

83.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tanquinho Tanquinho 1986 

84.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucano Tucano 1971 

85.  Polo Sindical da Região do Sisal Valente 1996 

86.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de 

Valente 

Valente 1971 

87.  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Várzea da Roça Várzea da Roça 1986 

88.  Cooperativas   

89.  Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária da Serra 

Geral 

Caculé 2002 

90.  Cooperativa Mista Agropecuária para o Desenvolvimento Auto-

sustentável de Caetité 

Caetité  2000 

91.  Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária do Sub-médio 

São Francisco 

Curaçá 2002 

92.  Cooperativa Agropecuária do Projeto Pedra Branca Curaçá 1998 

93.  Cooperativa de Crédito Rural de Feira de Santana Ltda. Feira de Santana 1999 

94.  Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária de Oliveira 

dos Brejinhos 

Oliveira dos 

Brejinhos 

2002 

95.  Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária da Região de 

Senhor do Bonfim 

Ponto Novo 2002 

96.  Cooperativa de Produção dos Jovens da Região do Sisal Retirolândia 2000 

97.  Cooperativa de Desenvolvimento da Região da Chapada Riachão do 

Jacuípe 

2001 

98.  Cooperativa dos Trabalhadores da Extração da Pedra de Santa Luz Santa Luz 1997 

99.  Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária de Tabocas 

do Brejo Velho 

Tabocas do 

Brejo Velho 

2002 

100.  Cooperativa Valentense de Crédito Rural Ltda. Valente 1993 

 Outras entidades de organização política    

101.  Fórum da Cidadania de Quixabeira Quixabeira 2002 

102.  Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Retirolândia 1997 

103.  Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ligada ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais) 

Retirolândia  1987 

104.  Centro de Apoio aos Interesses Comunitários Santa Luz 1993 

105.  Central Única das Associações de São Domingos São Domingos 2001 

106.  União das Associações de Várzea da Roça Várzea da Roça 1995 

 Associações comunitárias/beneficentes urbanas   

107.  Associação de Desenvolvimento Social e Comunitária do Bairro 

Santa Mônica 

Feira de Santana 1998 

108.  Associação Feminina do Município de Queimadas Queimadas 1994 

109.  AMBASP – Associação dos Moradores do Bairro São Pedro Santa Luz 1999 
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 Entidades que explicitam características de caráter religioso   

110.  Associação Comunitária Católica de Pinhões São Domingos 2003 

111.  Associação Comunitária Evangélica de São Domingos São Domingos 1995 

112.  Associação Cristã Je. Marie Feira de Santana 1999 

 Entidades de caráter educacional   

113.  Centro de Assistência Social Santo Antônio Feira de Santana 1963 

114.  Associação São José de Assistência ao Menor Guarda Mirim Feira de Santana ? 

115.  Grêmio Estudantil Paulo Ernesto Duarte Feira de Santana 1999 

116.  Grêmio Estudantil Tiradentes Santa Luz 1988 

117.  Grupo de Jovem Nova Geração Santa Luz 2002 

118.  Sociedade Colégio São José Várzea da Roça 1972 

 Entidades de radiodifusão comunitárias   

119.  Associação de Radiodifusão Comunitária de Feira de Santana Feira de Santana 2001 

120.  Associação Beneficente de Radiodifusão Comunitária Santa Luz 

FM 

Santa Luz 1998 

 

 

 

 



429 

APÊNDICE D - PROJETO DE LEI N. 6.060/2019: QUADRO COMPARATIVO DAS DIFERENTES VERSÕES DOS DISPOSITIVOS 

QUE TRATAM DO FORMATO JURÍDICO DOS EES, AO LONGO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (2012 - AGOSTO 2020)  

 
Redação original  PL 

6.685/2012 (Câmara dos 

Deputados 

Emendas da Comissão 

de Finanças e Tributação 

da Câmara dos 

Deputados 

(Deputado Claudio Puty 

PT/PA) 

1º e 2º Substitutivos da 

Comissão de 

Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural 

da Câmara dos 

Deputados 

(Deputado Ronaldo 

Lessa PDT-AL) 

Subemenda da 

Comissão de 

Constituição e Justiça e 

de Cidadania da Câmara 

dos Deputados 

(Deputada Maria do 

Rosário PT-RS) 

Emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça do 

Senado 

(Senadora Ana Amélia 

PP/RS) 

Emendas da Comissão 

de Desenvolvimento 

Regional e Turismo do 

Senado 

(Senador Jacques 

Wagner – PT/BA) 

Substitutivo do Senado 

Federal (n. 6.606/2019) 

Art. 4º São considerados 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

aqueles que possuem 

concomitantemente as 

seguintes características: 

 Art. 4º São beneficiários 

da Política Nacional de 

Economia Solidária os 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

que apresentem as 

seguintes características: 

 Art. 5º São beneficiários 

da Política Nacional de 

Economia Solidária os  

empreendimentos 

econômicos solidários  

que sejam organizações 

autogestionárias, cujos 

membros exerçam 

coletivamente a gestão 

das atividades 

econômicas e a decisão 

sobre a partilha dos seus 

resultados, por meio de 

administração 

transparente e 

democrática. 

Art. 5º São 

empreendimentos de 

economia solidária e 

beneficiários da Política 

Nacional de Economia 

Solidária os que 

apresentem as seguintes 

características: 

 

Art. 4° São 

empreendimentos de 

economia solidária e 

beneficiários da  Política 

Nacional de Economia 

Solidária os que 

apresentem as seguintes 

características: 

I - ser uma organização 

coletiva e  democrática, 

singular ou complexa, 

cujos participantes ou 

sócios são trabalhadores 

do meio urbano ou rural; 

I - ser uma organização 

coletiva e democrática, 

singular ou complexa, 

cujos membros sejam 

trabalhadores urbanos e 

ou rurais 

(sem incisos) I - sejam organizações 

autogestionárias cujos 

membros exerçam 

coletivamente a gestão 

das atividades 

econômicas e a decisão 

sobre a  partilha dos  seus 

resultados, por meio da 

administração 

transparente e 

democrática, da 

soberania assemblear e 

da singularidade de voto 

dos associados; 

I - sejam organizações 

autogestionárias cujos 

membros exerçam 

coletivamente a gestão 

das atividades 

econômicas e a decisão 

sobre a partilha dos seus 

resultados, por meio da 

administração 

transparente  e 

democrática, da 

soberania assemblear e 

da singularidade de voto 

dos associados; 
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II - exercer atividades de 

natureza econômica 

como razão primordial 

de sua existência;  

II - exercer atividades de 

natureza econômica; 

II - tenham seus 

membros diretamente 

envolvidos na 

consecução de seu 

objetivo social; 

II - tenham seus 

membros diretamente 

envolvidos na 

consecução de seu 

objetivo social; 

III - ser uma organização 

autogestionária, cujos 

participantes ou 

associados exerçam 

coletivamente a gestão 

das atividades 

econômicas e a decisão 

sobre a partilha dos seus 

resultados, através da 

administração 

transparente e 

democrática, soberania 

assemblear e 

singularidade de voto 

dos sócios, conforme 

dispuser o seu estatuto 

ou regimento interno; 

III - ser uma organização 

autogestionária, cujos 

membros exerçam 

coletivamente a gestão 

das atividades 

econômicas e a decisão 

sobre a partilha dos seus 

resultados, através da 

administração 

transparente e 

democrática, soberania 

assemblear e 

singularidade de voto 

dos sócios; 

III - pratiquem o 

comércio de bens ou 

prestação de serviços de 

forma justa e solidária; 

 

III - pratiquem o 

comércio de bens ou 

prestação de serviços de 

forma justa e solidária;  

IV - ter seus associados 

direta ou 

preponderantemente 

envolvidos na 

consecução de seu 

objetivo social; 

IV - ter seus membros 

diretamente envolvidos 

na consecução de seu 

objetivo social; 

IV- distribuam os 

resultados financeiros da 

atividade econômica de 

acordo com a 

deliberação de seus 

membros, considerada a 

proporcionalidade das 

operações e atividades 

econômicas realizadas 

individual e 

coletivamente; 

IV - distribuam os 

resultados financeiros da 

atividade econômica de 

acordo com a 

deliberação de seus 

membros, considerada a 

proporcionalidade das 

operações e atividades 

econômicas realizadas 

individual e 

coletivamente;  

V - distribuir os 

resultados financeiros da 

atividade econômica de 

acordo com a 

deliberação de seus 

associados, 

considerando as 

operações econômicas 

realizadas pelo coletivo;  

V - distribuir os 

resultados financeiros da 

atividade econômica de 

acordo com a 

deliberação de seus 

membros, considerando  

a proporcionalidade  das 

operações e atividades 

econômicas realizadas 

V -  

destinem resultado 

operacional líquido, 

quando houver, à 

consecução das suas 

finalidades e parte dele 

para auxiliar outros 

empreendimentos 

equivalentes que estejam 

em situação precária de 

V - destinem o resultado 

operacional líquido, 

quando houver, à 

consecução de suas 

finalidades, bem como  

ao auxílio a outros 

empreendimentos 

equivalentes que estejam 

em situação precária de 

constituição ou 
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individualmente e pelo 

coletivo; 

constituição ou 

consolidação, e ao 

desenvolvimento 

comunitário ou à 

qualificação profissional 

e social dos seus 

integrantes. 

consolidação, e ao 

desenvolvimento 

comunitário ou à 

qualificação profissional 

e social de seus 

integrantes. 

VI - realizar pelo menos 

uma reunião ou 

assembleia trimestral 

para deliberação de 

questões relativas à 

organização das 

atividades realizadas 

pelo empreendimento; e 

 

VI - realizar pelo menos 

uma reunião ou 

assembleia trimestral 

para deliberação de 

questões relativas à 

organização das 

atividades realizadas 

pelo empreendimento, 

ressalvado o disposto 

nas legislações 

específicas;  

(excluído o inciso VI) (excluído o inciso VI) 

VII – destinar parte do 

seu resultado 

operacional líquido para 

auxiliar outros 

empreendimentos 

equivalentes que estejam 

em situação precária de 

constituição ou 

consolidação, no 

desenvolvimento 

comunitário e para a 

formação política, 

econômica e social dos 

seus integrantes. 

VII - destinar o resultado 

operacional líquido na 

consecução das suas 

finalidades e parte para 

auxiliar outros 

empreendimentos 

equivalentes 

que estejam em situação 

precária de constituição 

ou consolidação, no 

desenvolvimento 

comunitário ou para a 

qualificação profissional 

e social dos seus 

integrantes. 

(excluído o inciso VII) (excluído o inciso VII) 

§ 1º Para efeitos desta 

lei, os empreendimentos 

econômicos solidários 

podem assumir 

diferentes formas 

societárias, desde que 

contemplem as 

características do caput. 

§ 1º O enquadramento 

do empreendimento 

como beneficiário da 

Política Nacional de 

Economia Solidária 

independe da sua forma 

societária, observado o 

disposto em legislação 

específica. 

§ 1º O enquadramento 

do empreendimento 

como beneficiário da 

Política Nacional de 

Economia Solidária 

independe da sua forma 

societária.  

§ 2º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

§ 1º O enquadramento 

do empreendimento 

como beneficiário da 

Política Nacional de 

Economia Solidária 

independe da sua forma 

societária. 

§ 2º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

§ 1º O enquadramento 

do empreendimento 

como beneficiário da 

Política Nacional 

de Economia Solidária 

independe de sua forma 

societária. 
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formalizados 

juridicamente serão 

classificados como 

pessoas jurídicas de fins 

econômicos sem 

finalidade lucrativa. 

formalizados 

juridicamente serão 

classificados como 

pessoas jurídicas de fins 

econômicos sem 

finalidade lucrativa. 

 

 § 3º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

poderão registrar-se no 

Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, 

independentemente de 

sua forma societária. 

 

§ 3º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

poderão registrar-se no 

Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, 

independentemente de 

sua forma societária, 

ressalvada a legislação 

específica relativa às 

sociedades cooperativas 

§ 4º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

que adotarem o tipo 

societário de cooperativa 

serão constituídos e 

terão seu funcionamento 

disciplinado na forma de 

sua legislação 

específica. 

§ 4º Os 

empreendimentos 

econômico solidários 

que adotarem o tipo 

societário de cooperativa 

serão constituídos e 

terão seu funcionamento 

disciplinado na forma de 

sua legislação específica 

§ 2º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

formalizados 

juridicamente serão 

classificados como 

pessoas jurídicas de fins 

econômicos sem 

finalidade lucrativa. 

§ 4º Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

que adotarem o tipo 

societário de cooperativa 

serão  constituídos e 

terão seu funcionamento 

disciplinado na forma da 

legislação específica. 

Art. 8º Os principais 

beneficiários das 

políticas públicas de 

economia solidária são 

os Empreendimentos 

Econômicos Solidários, 

que podem assumir 

diferentes formas 

societárias, inclusive a 

de grupos informais, 

desde que contemplem 

as características do 

artigo 4º desta Lei 

 

Art. 8º ............... Art. 8º Fica instituído o 

Cadastro Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários –

CADSOL, com a 

finalidade de dar 

reconhecimento público 

aos Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

para o acesso às políticas 

públicas nacionais de 

economia solidária e 

demais políticas, 

programas públicos de 

financiamento, compras 

governamentais, 

comercialização de 

produtos e serviços e 

Art. 8º O órgão 

competente da União 

instituirá Cadastro 

Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários, 

com a finalidade de dar 

reconhecimento público 

aos empreendimentos 

econômicos solidários 

para o acesso às políticas 

públicas nacionais de 

economia solidária e 

demais políticas, 

programas públicos de 

financiamento, compras 

governamentais, 

comercialização de 

Art. 10. O Cadastro   

Nacional de   

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

identificará 

empreendimentos 

econômicos solidários 

para o acesso às políticas 

públicas, nos termos do 

regulamento.  

 Art. 9° O Cadastro 

Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

identificará 

empreendimentos 

econômicos solidários 

para o acesso às políticas 

públicas, nos termos de 

regulamento.  
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demais ações e políticas 

públicas a elas dirigidas. 

produtos e serviços e 

demais ações e políticas 

públicas a elas dirigidas. 

Parágrafo Único. A 

política pública de 

economia solidária 

poderá também atender 

aos beneficiários de 

programas sociais 

desenvolvidos por 

órgãos governamentais, 

com prioridade para 

aqueles que vivem em 

situação de 

vulnerabilidade social, 

desde que desejem se 

organizar em 

empreendimentos 

econômicos solidários. 

§1º A política pública de 

economia solidária 

poderá também atender 

aos beneficiários de 

programas sociais 

desenvolvidos por 

órgãos governamentais, 

com prioridade para 

aqueles que vivem em 

situação de 

vulnerabilidade social, 

desde que desejem se 

organizar em 

empreendimentos 

econômicos solidários. 

§ 2º Fica instituído o 

Cadastro Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários –

CADSOL, com a 

finalidade de dar 

reconhecimento público 

aos Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

para o acesso às políticas 

públicas nacionais de 

economia solidária e 

demais políticas, 

programas públicos de 

financiamento, compras 

governamentais, 

comercialização de 

produtos e serviços e 

demais ações e políticas 

públicas a elas dirigidas. 

Parágrafo Único. Os 

grupos informais 

qualificados como de 

economia solidária nos 

termos desta lei e 

cadastrados no 

CADSOL, serão 

incentivados a buscar 

gradativamente a sua 

regularização jurídica 

para se inserirem 

plenamente no regime 

legal associativo e nas 

determinações desta lei. 

Parágrafo único. Os 

grupos informais 

qualificados como de 

economia solidária nos 

termos desta Lei e 

cadastrados no Cadastro 

Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

serão incentivados a 

buscar gradativamente a 

sua regularização 

jurídica para se 

inserirem plenamente no 

regime legal associativo 

e nas determinações 

desta Lei. 

§1º Fica assegurado a 

todos os integrantes do 

SINAES enumerados no 

art. 14 desta lei o acesso 

a informações do 

cadastro referido no 

caput.  

§ 2º Os grupos informais 

de economia solidária 

cadastrados no Cadastro 

Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

serão incentivados a 

buscar sua regularização 

jurídica para se 

inserirem plenamente no 

regime legal associativo 

 § 1º É assegurado a 

todos os integrantes do 

Sinaes enumerados no 

art. 13 desta Lei o acesso 

a informações do 

cadastro referido no 

caput.  

§ 2º Os grupos informais 

de economia solidária 

cadastrados no Cadastro 

Nacional de 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 

serão incentivados a 

buscar  sua regularização 

jurídica para se 

inserirem plenamente no 

regime legal associativo. 

Art. 21. Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

serão classificados como 

sociedades de fins 

 Art. 23. Os 

empreendimentos 

econômicos solidários 

formalizados 

juridicamente serão 

  “Art.16.O artigo 44 da 

Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2012, passa a 

vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 15. O art.  44 da Lei 

n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código 

Civil), passa a vigorar 

com a seguinte redação:  
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econômicos sem 

finalidade lucrativa. 

 

classificados  como 

sociedades de fins 

econômicos sem 

finalidade lucrativa. 

"Art. 44...................... 

................................... 

VII -  os 

empreendimentos de 

economia solidária. 

................................... 

§ 2ºAs disposições 

concernentes às 

associações aplicam-se 

subsidiariamente aos 

empreendimentos de 

economia solidária e às 

sociedades que são 

objeto do Livro II  da 

Parte Especial deste 

Código.” 

"Art. 44...................... 

................................... 

VII -  os 

empreendimentos de 

economia solidária. 

................................... 

§ 2° As disposições 

concernentes às 

associações aplicam-se 

subsidiariamente aos 

empreendimentos de 

economia solidária e às 

sociedades que  são 

objeto do Livro II  da 

Parte Especial deste 

Código"  
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ANEXO A - CARTA DE PRINCÍPIOS IEPS/UEFS 

 

1 - Da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária - IEPS-UEFS  

A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, IEPS-UEFS, constitui-se em um programa interdisciplinar de caráter permanente, 

desenvolvido por servidores, docentes e técnicos administrativos, e discentes da UEFS, com 

possibilidade de participação da comunidade externa, por meio de projetos de extensão e ou 

pesquisa e outras atividades de caráter continuado junto à comunidade externa, no âmbito da 

economia popular e solidária. A IEPS-UEFS deve trilhar um caminho de diálogo 

potencializador da resistência e de experiências voltadas à consolidação de um novo modo de 

produção e organização do trabalho e da sociedade, dando ênfase à mobilização e 

fortalecimento das organizações sociais que trabalham de modo coletivo, cooperativo, 

associativo e autogestionário considerando a economia popular e solidária enquanto movimento 

de economia política dos setores populares. 

 2 - Dos Objetivos da IEPS-UEFS 

Estimular a geração de trabalho e renda de iniciativas da economia popular e solidária visando 

à construção da autonomia dos sujeitos envolvidos no processo e sua inserção econômica e 

social:  

I. Contribuindo para o desenvolvimento econômico local e regional, especialmente por meio 

do processo educativo de incubação de iniciativas da economia popular e solidária;  

II. Consolidando um espaço para realização de trabalhos por parte dos servidores docentes e 

técnicos administrativos, discentes (bolsistas ou voluntários), no âmbito da economia popular 

e solidária com a articulação do tripé ensino-pesquisa-extensão;  

III. Fortalecendo as ações institucionais com a comunidade regional e a sociedade em geral, 

buscando uma relação dialógica horizontal, crítica e construtiva;  

IV. Contribuindo para que a UEFS se consolide como um espaço de produção e socialização 

de conhecimento qualificado e socialmente relevante;  

V. Atuar na economia popular e solidária priorizando o circuito das redes solidárias ao invés 

dos mercados;  

VI. Estabelecer um diálogo complementar entre o saber científico e o saber popular, visando a 

integralidade dos processos educativos da economia popular e solidária voltado para o 

desenvolvimento territorial;  

VII. Participar da implementação de políticas públicas que apresentem caráter articulador e 

integrador do circuito econômico popular e solidário. 

3 – Das ações estratégias gerais 

A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, IEPS-UEFS, desenvolverá as suas ações em três níveis, aqui denominados de ações 

estratégicas gerais:  
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I. Desenvolvimento de projetos, fruto da interação entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa, com objetivos e dotação orçamentária específicos, aprovados pela sua 

equipe de acordo com as orientações estabelecidas nesta carta de princípios da IEPS-UEFS. Na 

forma de projetos, a IEPS-UEFS desenvolverá processos de incubação, os quais devem ser 

compreendidos como um processo político, prático-educativo de organização e 

acompanhamento sistêmico a grupos envolvidos no processo econômico popular e solidário. 

Na incubação a IEPS-UEFS adotará os fundamentos da economia popular e solidária 

possibilitando a integração solidária dos sujeitos, colocando como valores principais o trabalho 

coletivo, o conhecimento e o atendimento às necessidades sociais da população. Buscar-se-á 

um sistema solidário de produção, com benefícios divididos equitativamente, redistribuindo a 

renda e constituindo-se num sistema sócio-produtivo mais justo e igualitário fomentando o 

comércio justo dos bens e serviços e o consumo consciente para alcançar a sustentabilidade e 

justiça social;  

II. Desenvolvimento, de forma continuada, de atividades de interação com a comunidade 

interna da UEFS fomentando a discussão e projetos sobre economia popular e solidária e 

tecnologias sociais no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação e entre os professores 

e funcionários;  

III. Desenvolvimento, de forma continuada, de atividades de interação com a comunidade 

externa, produtores rurais e urbanos ligados à economia popular e solidária, movimentos 

sociais, ONGs e instituições diversas com objetivos convergentes aos da Incubadora.  

Cada uma das ações estratégicas gerais, consideradas as suas especificidades, serão 

implementadas utilizando uma ou mais das chamadas ações estratégicas específicas, a saber:  

1. Realização de processos de incubação, além de ações pontuais, em que se privilegie:  

1.1. A utilização da relação trabalho-educação como base fundamental dos processos 

educativos populares, transversalizados por temas como gênero, etnia, meio ambiente, 

consumo, direitos fundamentais e cidadania; 

 1.2. A utilização de metodologias participativas com vistas à complementariedade de 

saberes entre os grupos produtivos e as instituições envolvidas nos processos de 

incubação; 

 1.3. Atividades realizadas preferencialmente no espaço real das iniciativas, que 

possibilitem aos grupos a compreensão do conjunto do seu funcionamento e estimulem a 

formação da identidade de grupo, a democracia interna e sua autonomia frente à IEPS-

UEFS; 

1.4. Ações de transferência e apropriação de tecnologia relacionadas com as dinâmicas 

da produção do conhecimento e geração de tecnologias sociais; 

 1.5. Identificar e fortalecer as tecnologias sociais existentes no Território de Identidade 

Portal do Sertão;  

1.6. Replicar os conhecimentos construídos nas experiências de incubação, estimulando 

a cooperação entre universidades, instituições de pesquisa, organizações públicas ou 

privadas, cooperativas ou outras organizações;  
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1.7. A adoção de grupos para incubação atenderá critérios e procedimentos específicos 

condizentes com os princípios da Incubadora de acordo com normatização própria a ser 

estabelecida pela equipe;  

1.8. As atividades de cada projeto serão objeto de avaliação periódica pela equipe da 

Incubadora;  

1.9. Os projetos ou ações não amparados por esta carta serão submetidos à avaliação da 

equipe da Incubadora e aprovados por maioria simples em reunião e, caso necessário, 

remetidos a apreciação de quorum qualificado de (2/3) dos participantes.  

2. Promoção da articulação de redes sócio-econômicas de produção, comercialização e 

consumo impulsionando o desenvolvimento local solidário;  

3. Realização de ações educativas, culturais e de disseminação do conhecimento com vistas a 

sensibilização e formação, no âmbito da comunidade universitária e externa, de sujeitos capazes 

de atuar no campo da economia popular e solidária;  

4. Realização de ações visando inserir nos programas institucionais da UEFS e nas suas práticas 

administrativas os princípios e objetivos da Economia Popular e Solidária, inclusive por meio 

de parcerias entre Universidade, Comunidade e Poder Público;  

5. Articulação, na UEFS, das iniciativas já existentes no âmbito da Economia Popular e 

Solidária; 

6. Realização de ações com vistas a articular as iniciativas estudantis que traduzam os anseios 

populares por uma sociedade mais justa;  

7. Articular junto aos poderes públicos mecanismos para a viabilidade das Compras Públicas 

(PAA, PNAE etc.) nas comunidades locais, bem como a constituição de cooperativas para 

atuação nas diversas áreas como alimentação, transportes, segurança, limpeza e conservação de 

bens e serviços públicos, entre outros.  

4 - Das parcerias 

I. As parcerias pressupõem ações e/ou atividades através de contratos, convênios, termos de 

outorga, entre outras modalidades que permitem desenvolver a articulação de conhecimentos 

convergentes a indissociabilidade entre extensão, pesquisa e ensino;  

II. Buscar interagir e fortalecer nas Redes de Economia Popular e Solidária relações 

institucionais no desenvolvimento dos processos de incubação de iniciativas Econômicas 

Populares Solidárias;  

III. Identificar elementos potencializadores do desenvolvimento local solidário para formação 

e desenvolvimento de parcerias com organizações sociais, associações, sindicatos, 

universidades públicas e privadas, outras instituições de pesquisa e empresas recuperadas.  

5 - Da organização administrativa e do processo deliberativo 

I. A IEPS-UEFS organiza-se em uma estrutura simplificada, sem priorizar a hierarquização, 

amparada em um processo de construção interativo/dialógico dentro da própria IEPS-UEFS, 

entre a IEPS-UEFS e os grupos envolvidos na incubação, com vistas à união e interação de 
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saberes, compreensão do conjunto do funcionamento na iniciativa (visão de totalidade 

integrada) e estímulo a formação da identidade de grupo, democracia interna e sua autonomia 

frente à IEPS-UEFS;  

II. A IEPS–UEFS será dirigida de forma autogestionária com caráter deliberativo e executivo 

e será composta por um número variável de membros pertencentes à comunidade universitária, 

com possibilidade de participação de membros da comunidade externa, compreendendo neste 

caso a participação individual, de instituições e de organizações coletivas. A discussão e 

deliberação acerca das matérias em geral se darão por representação simples, salvo os casos 

descritos abaixo:  

a) O ingresso no grupo dar-se-á por aprovação em reunião com quorum qualificado (2/3), 

quando o consenso não for possível na equipe, e ponto de pauta específico, convocada 

com antecedência mínima de 72 horas;  

b) Eleição de 01 um coordenador geral, servidor, docente ou não docente, em reunião 

com quorum qualificado (2/3), quando o consenso não for possível na equipe, e ponto de 

pauta específico, convocada com antecedência mínima de 72 horas;  

c) Coordenadores de projetos, em número variável, servidor, docente ou não docente, em 

reunião com quorum qualificado (2/3), quando o consenso não for possível na equipe, e 

ponto de pauta específico, convocada com antecedência mínima de 72 horas;  

d) Os projetos, com prazo determinados, objetivos e dotação orçamentária específicos, 

serão aprovados em reunião com quorum qualificado (2/3), quando o consenso não for 

possível na equipe, e ponto de pauta específico, convocada com antecedência mínima de 

72 horas;  

e) O desligamento de participantes do grupo dar-se-á por solicitação do interessado ou 

por iniciativa do grupo mediante aprovação em reunião com quorum qualificado (2/3), 

quando o consenso não for possível na equipe, e ponto de pauta específico, convocada 

com antecedência mínima de 72 horas;  

III. Em se tratando da coordenação geral do programa e de projetos o grupo deverá observar as 

implicações decorrentes do fato de o quadro normativo vigente da UEFS não prevê a 

coordenação destes por servidor não docente;  

IV. A participação da comunidade externa terá uma representação assegurada de forma a não 

ultrapassar um percentual máximo de 20% do total de membros. 

6 - Dos Bolsistas  

I. A incubadora deverá se constituir num espaço de atuação efetiva dos estudantes da UEFS e 

da comunidade externa e estes poderão participar das ações na condição de bolsistas ou de 

voluntários sendo devidamente certificados em ambos os casos;  

II. O ingresso de bolsistas dar-se-á por meio de programas institucionais de concessão de bolsa 

geridos pelas Pró-reitorias e outras instâncias da UEFS e ainda por bolsas financiadas pelas 

agências públicas de fomento (FAPESB, CAPES, CNPq e outras);  

III. A seleção de bolsistas, tanto para concorrer às bolsas da instituição quanto a bolsas de 

agência financiadora externa, deverá priorizar metodologia desenvolvida pela própria 
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incubadora que possibilite a realização de processos que contemplem, sempre que possível, o 

universo dos estudantes de maneira justa e democrática.  
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                             ANEXO B - PROJETO CANTINA SOLIDÁRIA  
 

IDENTIFICAÇÃO DO(s) RESPONSÁVEL (eis) PELO PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

PROGRAMA INCUBADORA DE INICIATIVAS DA 

ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA (PIEPS-UEFS) 

Departamento: DCIS/DTEC 

E-mail: incubadora.popular.uefs@gmail.com 

Título: PROJETO CANTINA SOLIDÁRIA  

I. IDENTIFICAÇÃO 

Tipo: Programa (   ) Projeto ( X ) Curso ( ) 

Vinculações: Isolado (X) Vinculado a Programa ( ) Vinculado a Núcleo ( ) 

Nome do Programa ou Núcleo ao qual se vincula: PIEPS 

Depto de origem: 

Interdepartamental: Não ( ) Sim ( X ) Quais: DTEC-DCIS 

( X ) Institucional ( ) Interinstitucional 

Área Temática de Enquadramento Institucional do Projeto 

( ) Comunicação ( ) Meio Ambiente 

( ) Cultura ( ) Saúde 

( ) Direitos Humanos e Justiça ( ) Tecnologia e Produção 

(X) Educação (X) Trabalho 

Período de realização: Indeterminado ( ) Determinado ( X ) 

Início 05/2012 / término 05 /2015 

Local de realização: Feira de Santana e região 

Recebe financiamento de outra(s) Instituição(ões) ? 

Não ( X ) Sim ( ) Qual (is)? _______________________________________ 

Carga Horária Semanal do Projeto: 20 Número de Semanas: 48 

Carga Horária Total do Projeto: 960 

Horário de Funcionamento do Projeto 

Dias/ 

Turno 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado C.H. semanal total 

Matutino x    x  8 

Vespertino  x  X   8 

Noturno   x    4 

 

Resumo: O Programa de Iniciativas da Economia Popular e Solidária (IEPS) da UEFS, consolidado através da 

resolução CONSEPE 150/2010, vem juntamente com a UNDEC (Unidade de Desenvolvimento Comunitário) 

tentando implementar no espaço de alimentação Cantina do Módulo VII, desde 2008, um projeto de Incubação 

de Iniciativas Econômicas Populares Solidárias que trabalhe com alimentação, especialmente, lanches para o 

público interno da comunidade universitária, cujo público, em parte, pela sua natureza de esclarecimento, 

aprecia o consumo consciente de produtos e serviços da Economia Popular e Solidária e possibilita potencializar 

um espaço integrado de aprendizagem na perspectiva do trabalho coletivo, cooperação, solidariedade, 

associação entre outros princípios, visando o desenvolvimento de ações de capacitação profissional, 

empoderamento dos sujeitos, com vistas à inserção sócio produtiva e à promoção da cidadania aos participantes 

de iniciativas municipais de Economia Popular e Solidária no âmbito da comunidade universitária. Desta forma, 

busca a partir da inserção do grupo COPERMASOL (Cooperativa em Rede Mãos Solidárias), que já vinha 

sendo acompanhado pela IEPS-UEFS desde 2008, promover a sua incubação no espaço pedagógico 

conquistado junto a Administração Central da UEFS, durante o período de dois anos. Para implementar tal 

iniciativa a IEPS-UEFS está mobilizando esforços no sentido de iniciar o processo sobre sua coordenação, 

compartilhada com um Fórum de Autogestão do Projeto, que será desenvolvido a partir de cursos, reuniões e 

entendimentos diversos as atividades econômicas solidárias. 

Órgãos Envolvidos: 

 Proponentes: Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária (IEPS-UEFS) 

 Apoio: PPPG. 

II - RECURSOS HUMANOS: 

A. Docentes 

NOME MATRÍCULA DEPTO E-MAIL CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

FUNÇÃO 
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Genival Corrêa de Souza 7101365-4 DTEC x 20h Colaborador 

Áurea Chateuabriand Andrade 

Campos 

71001336-1 DTEC x 20h Colaboradora 

Emanuel Oguri Freitas 71516784-8 DCIS x 20h Colaborador 

Flávia Almeida Pita 71339083-5 DCIS x 20h Colaboradora 

José Raimundo Oliveira Lima 74426900-9 DCIS x 20h Coordenador 

 

B. Discentes 

NÚMERO APROXIMADO DE 

DISCENTES 

CURSO CARGA HOR. SEM. FUNÇÃO 

Davi Mendes Leite Economia 3h Estagiário Bolsista 

Rosilene Germano Santos Biologia 3h Estagiário Bolsista 

Sara da Silva Araújo Economia 3h Estagiário Bolsista 

Diego Roberto de Almeida Adorno Engenharia Civil 3h Estagiário Bolsista 

Liziany Cerqueira Direito 3h Estagiário Voluntária 

Lucivania da Silva Moura Agronomia 3h Estagiário Voluntária 

Juliana de Freitas Silva Economia 3h Estagiário Voluntária 

Vera Leticia de Oliveira Silva Direito 3h Estagiário Voluntária 

Raphael Alves Araujo Administração 3h Estagiário Bolsista 

Wallace Silva dos Santos Biologia 3h Estagiário Bolsista 

Paloma Santana de Souza Filosofia 3h Estagiário Voluntária 

Gleidson Santos Araujo Economia 3h Estagiário Bolsista 

 

C. Técnico-Administrativos 

NOME MATRÍCULA ÓRGÃO E-MAIL CARGA HOR. 

SEM. 

CARGO 

Cléo Emidio dos Santos Lima PRO2436 UEFS x 10h Bolsista Apoio 

Técnico 

Jucineide Gonçalves Moreira  UEFS x 3h Técnico 

Administrativo 

Ana Regina Messias  UEFS x 3h Técnico 

Administrativo 

 

D. Participantes Externos 

NOME E-MAIL ENTIDADE C.H. HORÁRIA 

SEMANAL 

FUNÇÃO 

     

III - CARACTERIZAÇÃO: 

Localização: O grupo COOPERMASOL domicilia-se no bairro da Queimadinha, tem origem de um grupo 

grande de igreja evangélica da cidade, reuniu-se inicialmente no MULHERIBUS, Núcleo de Estudos do 

DCHF/UEFS, já contou com a participação de aproximadamente 20 trabalhadoras/es, atualmente, reúne-se 

em 15 (quinze) pessoas. O Projeto será desenvolvido primordialmente no espaço da Cantina existente no 

Módulo VII do campus central da UEFS. 

Justificativa: Há muitos anos o município de Feira de Santana vem sendo um dos que mais cresce 

economicamente no Estado da Bahia. Impulsionado pelo contínuo crescimento do comercio e dos serviços que 

o credencia a ser um dos maiores do Brasil, ocupando o 31º lugar em PIB de uma economia local. Maior que 

algumas capitais do país, Feira de Santana representa, atualmente, a 4ª economia do Estado, tornando-se um 

centro de atração de investimentos de mega corporações, de produção de riquezas industrializadas e de alta 

produtividade econômica com garantia de lucratividade acima das médias regionais e nacionais, registrando 

crescimento médio 7,2% entre os anos de 2002 a 2009. 

Paradoxalmente, trata-se de um crescimento que não é usufruído por uma parcela significativa da população 

com baixa qualificação profissional, particularmente, da faixa etária ingressante no processo produtivo, pessoas 

com idade avançada, além de analfabetos e semialfabetizados que são obrigados, por não restar outra opção, a 

participarem das Feiras Livres espalhadas por toda parte da Cidade, permanecendo por longos períodos às 

margens do crescimento e desenvolvimento econômicos, reproduzindo-se a revelia dos benefícios 

governamentais e mercadológicos que uma economia dessa natureza poderia proporcionar. 
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Com efeito, o município de Feira carece de programas e iniciativas que busquem não somente o crescimento 

econômico, mas também a consolidação de oportunidades que possibilitem a inserção sócio produtiva desses 

grupos marginalizados. 

Nesta esteira, no intuito de possibilitar outras oportunidades a seguimentos marginalizados pelas regras 

estabelecidas pelo mercado de trabalho tradicional, o Programa de Iniciativas da Economia Popular e Solidária 

(IEPS-UEFS) propõe implementar, no espaço de alimentação Cantina do módulo VII, um projeto de Incubação 

de Iniciativas Econômicas Populares Solidárias que trabalhe com alimentação, especialmente, lanches para o 

público interno da comunidade universitária, cujo o interesse, em parte pela sua natureza de esclarecimento, é 

a apreciação do consumo consciente de produtos e serviços da Economia Popular e Solidária. Deste modo, o 

Projeto revela-se um espaço integrado de aprendizagem, na perspectiva do trabalho coletivo, cooperação, 

solidariedade, associação, entre outros princípios, visando o desenvolvimento de ações de capacitação 

profissional, com vistas à inserção sócio-produtiva e à promoção da cidadania aos participantes de iniciativas 

municipais de Economia Popular e Solidária. 

Nesta linha, merece destaque o fato de o Estado da Bahia, por meio da Lei n. 12.638, de 12.12.2011, ter 

assumido o compromisso de adotar uma “Política Estadual de Fomento à Economia Solidária”, reconhecendo-

a como “estratégia de desenvolvimento sustentável, democrático, includente e socialmente justo (caput do seu 

art. 3º), para o que elege objetivos a serem alcançados, no âmbito do Estado da Bahia, que claramente coincidem 

com os resultados que se pretende alcançar com o Projeto e com a circunstância de ser ele desenvolvido no  

espaço de uma Universidade Pública Estadual: 

Art. 3º ..................................................................................................................... ........ 

I - contribuir para a concretização dos preceitos constitucionais que garantem aos cidadãos e 

cidadãs o direito a uma vida digna; 

II - fortalecer e estimular a organização e participação social e política da economia solidária; 

III - reconhecer e fomentar as diferentes formas organizativas da economia solidária; 

IV - contribuir para a geração de riqueza, melhoria da qualidade de vida e promoção da justiça 

social; 

V - contribuir para a equidade de gênero, de raça, de etnia e de geração, propiciando condições 

concretas para a participação de todos; 

VI - democratizar e promover o acesso da economia solidária aos fundos públicos, aos 

instrumentos de fomento, aos meios de produção e às tecnologias sociais necessárias ao seu 

desenvolvimento; 

VII - promover a integração, interação e intersetorialidade das várias políticas públicas que 

possam fomentar a economia solidária; 

VIII - apoiar ações que aproximem consumidores e produtores, impulsionando, na sociedade, 

reflexões e práticas relacionadas ao consumo consciente, inclusive através de campanhas 

educativas; 

IX - contribuir para a redução das desigualdades regionais com políticas de desenvolvimento 

territorial sustentável; 

X - promover práticas produtivas ambientalmente sustentáveis; 

XI - promover o trabalho decente nos empreendimentos econômicos solidários; XII - 

fomentar a articulação em redes entre os grupos de economia solidária; 

XIII - propiciar a formação para autogestão, tendo em vista que esta forma de relação se 

diferencia fundamentalmente das relações que se estabelecem no sistema capitalista; 

XIV - agregar o conhecimento e a incorporação de tecnologias sociais nos Empreendimentos 

de Economia Solidária, com vistas a promover a redução da vulnerabilidade, a prevenção da 

falência e a consolidação daqueles que tenham potencial de crescimento, buscando construir, 

com os Empreendimentos, outro ambiente econômico e tornar suas atividades sustentáveis; 

XV - estimular a associação entre pesquisadores, parceiros e empreendimentos, estimulando a 

produção intelectual sobre o tema, como estudos, pesquisas, publicações e material didático de 

apoio aos Empreendimentos de Economia Solidária. 

Referencial Teórico: A Economia Popular e Solidária encarrega-se de satisfazer as necessidades de reprodução 

da vida manifestando-se sobre a ótica das diversas dimensões de atuação dos sujeitos, seja social, política, 

educacional, ambiental, cultural, bem como se organiza sobre a lógica de outras tipologias como associações, 

cooperativas, grupos informais, no intuito de agir sobre os princípios do trabalho coletivo, comercio justo, 

consumo consciente, associativismo, cooperação, solidariedade e ação econômica (LIMA, 2011). Organizando-

se desta maneira esta economia se configura como uma organização de sujeitos em uma perspectiva 

socioprodutiva em contraposição a lógica da economia tradicional que se organiza sobre a ótica da produção 

em que o capital configura-se como o centro de convergências de interesses manifestados nas unidades de 

produção e de consumo, regidas por princípios da competitividade e individualismo visando a otimização na 

combinação de fatores de produção capital e trabalho, sobre o comando do primeiro com o fim da maximização 
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do lucro (LIMA,  2012). Para operacionalizar este modo de trabalhar é preciso lidar com uma educação em que 

todos ensinam e todos aprendam de forma natural numa interação dialogada sem a preocupação com a divisão 

do trabalho e das especialidades, ou seja, o trabalho, as rotinas, os postos circulam entre os sujeitos sem haver 

a necessidade formativa cursista ou externa. Para Brandão (1996) houve primeiro um saber de todos que se 

tornou sábio e erudito e que, por oposição, estabelece como popular o saber do consenso onde se originou, 

tratando o erudito como a forma própria, centralizada e associada à especialistas da educação, enquanto se vê o 

popular como o conhecimento difuso, interior da vida subalterna. Um saber da comunidade torna-se o saber das 

frações (classes, grupos, povos, tribos) subalternas da sociedade desigual. Em um primeiro longínquo sentido, 

as formas – imersas ou não em outras práticas sociais, através das quais o saber das classes populares ou das 

comunidades sem classes é transferido entre grupos ou pessoas, são a sua educação popular. Separação entre o 

conhecimento dito erudito e o dito popular leva à marginalização dos oprimidos, das classes subalternas da 

sociedade desigual. É para contrariar isso que surge a Educação Popular. A Educação Popular é uma educação 

comprometida e participativa orientada pela perspectiva de realização de todos os direitos do povo. Sua 

principal característica é utilizar o saber da comunidade como matéria prima para o ensino de maneira e interesse 

geral. 

Objetivos: 

Geral: Implantar a incubação de uma iniciativa da economia popular e solidária no espaço da Cantina do 

Módulo VII, como lócus pedagógico para a realização das atividades de organização, comercialização, 

formação e capacitação dos envolvidos no processo, possibilitando eventos que fortalecem a relação 

universidade comunidade, bem como a economia popular e solidária no município. 

Específicos: 

 Implantar o Projeto Cantina Solidária (ação dentro do Programa IEPS) como espaço para a realização 

das atividades de organização, comercialização, formação e capacitação dos envolvidos no processo com fins 

de geração de trabalho e renda, objetivos esses do processo de Incubação; 

 Garantir na UEFS um espaço que possibilite o consumo responsável a partir da produção de alimentos 

saudáveis e de práticas solidárias de trabalho; 

 Consolidar a Cantina como espaço para formação de Redes de consumo de produtos (beijus, acarajé, 

sucos, artesanato) e serviços da Economia Popular e Solidária, em especial, do Território do Portal do Sertão; 

 Criar Fórum de Autogestão do Projeto495 Cantina Solidária, com assento nas reuniões da IEPS-UEFS; 

 Possibilitar a utilização efetiva dos equipamentos e do mobiliário adquirido para o grupo 

COOPERMASOL com financiamento da FAPESB em Projeto de Incubação implementado junto a IEPS-UEFS 

no período 2008-2011; 

 Desenvolver metodologias que garantam a eficacia dos cursos e oficinas de formação do grupo 

incubado; 

 Implantar uma política de comunicação a fim de promover a economia popular e solidária no grupo 

COOPERMASOL, entre o grupo e a IEPS, entre estes e a comunidade Universitária e desta para o município, 

por meio da própria IEPS; 

 Realizar eventos que fortaleçam a economia popular e solidária no município; 

 Estabelecer novas parcerias institucionais, visando discutir a necessidade de uma política municipal de 

economia popular e solidária. 

 Promover condições que favoreçam a utilização de outros espaços na UEFS dentro da mesma 

perspectiva 

Metodologia de Execução: A proposta metodológica, a priori, está relacionada à prática inerente ao processo 

de incubação próprio da IEPS, pois visa desenvolver, para além da geração de trabalho e renda, processo político 

educativo baseado na autonomia, empoderamento, formação profissional, entre outras possibilidades que 

viabilizem oportunidades que não aquelas oferecidas pela economia tradicional focadas no individualismo, na 

competitividade e no lucro como fundamentos principais. 

Assim, a participação e acompanhamento do Projeto Cantina Solidária Iserá trabalhada pela Incubadora de 

Iniciativas da Economia Popular e Solidária em parceria com a UNDEC, unidade que fiscaliza e orienta o 

fornecimento de alimentos na UEFS, em duas ETAPAS, a saber: 

                                                           
495 O Fórum de Autogestão do Projeto Cantina Solidária constitui-se num espaço aberto a todos os participantes 

que quiserem discutir sobre o melhor andamento das atividades, fazendo questionamentos embasados em suas 

opiniões e experiências, expressando seus pontos de vista sobre determinado assunto relacionado às atividades 

pontuais, específicas de incubação, sobre a Economia Popular e Solidária e suas Redes, pois propicia o 

conhecimento de opiniões e questionamentos de outros participantes, público interessado e simpatizante da 

proposta de maneira espontânea. Ressalte-se que este espaço deve funcionar sob uma Coordenação diretamente 

ligada ao grupo ocupante da cantina e à IEPS. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
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ETAPA 1 - será orientada a iniciativa de trabalho do Grupo COOPERMASOL (Cooperativa em Rede Mãos 

Solidárias), que é um grupo formado por trabalhadoras(es) situados no bairro da Queimadinha (Feira de 

Santana) que já dispõe de equipamentos adquiridos com financiamento da FAPESB em Projeto de Incubação 

implementado junto a IEPS-UEFS no período 2008-2011. Algumas integrantes do grupo têm experiência de 

trabalho no mercado formal de alimentação e lanches. Apesar de a proposta estar sendo apresentada em nome 

de um grupo informal, ou seja, que ainda não possui nenhum registro de pessoa jurídica (a exemplo do título de 

associação ou cooperativa), a IEPS-UEFS assume o referido compromisso pelo fato de que, formalmente, o 

grupo atua, efetivamente, a partir do trabalho coletivo, princípio político que dá sustentação a sua mobilização 

produtiva, caracterizando-o, assim, como pertencente ao ramo da Economia Popular Solidária. Nesta etapa 

ainda pretende-se organizar memoriais com base na história de vida de cada sujeito do grupo incubado com 

base em entrevistas semi-estruturadas. 

ETAPA 2 – tal qual acontece com as empresas que ocupam, via licitação, as outras cantinas as/os integrantes 

do Projeto Cantina Solidária participarão do Curso de Boas Práticas de Fabricação e Comercialização de 

Alimentos já formatado e com Cartilha própria, disponibilizado pela UNDEC e do Curso de Manejo de 

Resíduos, ministrado pela Equipe de Educação Ambiental (EEA-UEFS). Além dos cursos já mencionados, 

integra esta proposta a oferta de oficinas, rodas de conversa, espaços dialógicos, seminários e cursos em 

temáticas próprias da Economia Popular e Solidária que se constituirão, de maneira complementar, em parte 

da contribuição que a IEPS dará no que diz respeito à formação do grupo. Inicialmente propõem-se como 

temas para esta capacitação: Introdução à Economia Solidária, Cooperativismo e Associativismo e 

Autogestão na Economia Solidária. Este trabalho constitui-se em ofertar possibilidades profissionais de 

inserção em outra dinâmica de trabalho pautada nos princípios de cidadania social, juntamente com o 

fortalecimento dos vínculos comunitários e não individualistas. 

Neste sentido, esta ação voltada para a formação será desenvolvida em três módulos. No Módulo 1 – 

Introdução à Economia Solidária, objetiva-se que o sujeito conscientize-se de novas possibilidades de 

conquista de autonomia pessoal e familiar advindas da noção coletiva de economia solidária, bem como resgatar 

a possibilidade da dignidade e auto-sustentatibilidade. 

No Módulo 2 – Tópicos Especiais em Economia Solidária objetiva-se que o sujeito qualifique-se 

profissionalmente, visto que a qualificação profissional facilita a inserção nas redes de trabalho, integrando-se 

politicamente no movimento da Economia Popular e Solidária. Ressalte-se que a este módulo integram as 

oficinas de produção e manipulação de alimentos. 

No Módulo 3 – Autogestão na Economia Solidária, objetiva-se que o sujeito desenvolva habilidades que 

estejam afinadas aos princípios e lógicas inerentes às dimensões da economia solidária. Entretanto, estas não se 

escusam de premissas tradicionais que operacionalizam o mercado de trabalho, pelo menos em um primeiro 

momento, até porque o modelo tradicional é predominante na sociedade, na qual a convivência diversa e 

controversa compartilha o dia a dia dos trabalhadores. Assim, sabemos conforme Tiriba (2002), que seremos 

um projeto de práticas autogestionárias, porque a autogestão em sua totalidade pressupõe um contexto social 

de desenvolvimento também integral, ou seja, não existe autogestão de forma isolada, aplicada por apenas um 

empreendimento ou iniciativa de economia popular e solidária. Daí a relevância do trabalho em rede e da 

perspectiva do desenvolvimento local. 

Com efeito, os cursos perfazem um total de aproximadamente 90 h/a e serão oferecidos em paralelo ao trabalho 

na Cantina aos/as 15 (quinze) trabalhadores/as potenciais do grupo COOPERMASOL, além de estagiários 

voluntários, bolsistas, bem como outros sujeitos afins ao processo, não ultrapassando o número máximo de 30 

(trinta) pessoas. 

Avaliação: 

Das possíveis implicações que este projeto objetiva pode-se encetar o impacto econômico de acordo com os 

rendimentos proporcionados aos envolvidos direta e indiretamente na iniciativa da cantina solidária, para a qual 

se espera atingir a remuneração de um contingente de 15 sujeitos ao final de dois anos de desenvolvimento do 

Projeto Cantina Solidária, prazo máximo, considerando o processo de Incubação (já realizado pelo grupo IEPS 

junto à iniciativa COOPERMASOL). Ressalte-se que a quantidade de trabalhadores perspectivada tem como 

base as atividades desenvolvidas numa cantina tradicional, a exemplo, da do Módulo V, conforme documento 

que consta nos arquivos da UNDEC, encaminhado pelos proprietários. 

Ressalte-se que o processo de trabalho que se propõe, envolvendo trabalhadores numa perspectiva não 

excludente, objetiva chegar a números muito maiores que os apresentados, tendo em vista a rede que se pretende 

fomentar em torno do Projeto Cantina Solidária ao longo de dois anos de atividades. 

Neste sentido, numa estimativa, grosso modo, que serve apenas, de base para pensarmos na viabilidade 

econômica da iniciativa, uma cantina de grande movimentação como a do módulo III já chegou a movimentar, 

mensalmente, valores aproximados da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), segundo relato de ex-

proprietários. Nesta esteira, considerando a margem de resultados do setor de produção e comercialização de 

alimentos que cresce cerca de 18% ao ano e deixa uma margem de sobras de 25 a 30%, os 15 (quinze) 
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trabalhadores finais envolvidos demandarão resultados da ordem de 500,00 (quinhentos) reais em média mensal 

a um ritmo determinado pelos próprios no processo de trabalho. Salienta-se que estes valores são estimados 

pela média de carga horária aos seus respectivos valores e nesta perspectiva a carga horária dos trabalhadores 

diretos é normalmente maior que os indiretos e, desta forma deve auferir, também, remuneração maior (turnos 

de 6 horas). 

Não obstante a geração de renda seja um dos objetivos do projeto que pode ser avaliado a partir da ocupação e 

aumento da renda (dados que serão analisados quantitativamente), os horizontes da proposta são muito mais 

amplos, tendo em vista o processo educativo- emancipatório que se desenvolverá. Para avaliar qualitativamente 

o impacto deste processo na vida das pessoas envolvidas – mesmo considerando a dificuldade natural em 

dimensionar tais ganhos subjetivos – pretende-se realizar novas entrevistas para se estabelecer parâmetros 

comparativos no período. 

Socialização dos Resultados: 

O Fórum de Autogestão, promoverá discussões periódicas abertas, especialmente, um seminário temático, ao 

fim do período de execução do projeto, com o intuito de divulgar os avanços e resultados alcançados durante 

a vigência do projeto, ao passo que também serão construídos artigos a serem apresentados em congressos e 

simpósios afins, seja nos espaços institucionais internos como feira do semiárido, por exemplo, sejam em 

outras oportunidades externas. Ao final, pretende-se documentar os resultados do trabalho em um manual de 

caracterização de um processo de incubação, relatando a experiência ou construção de uma cartilha 

informativa, organizada didaticamente, a fim de promover uma socialização massiva das informações. 

IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Utilize folha complementar, se necessário). 

AÇÕES/ ETAPAS 1º 

bimest 

2º 

bimest 

3º 

bimest 

4º 

bimest 

5º 

bimest 

6º 

bimest 

7º 

bimest 

8º 

bimest 

9º 

bimest 

10º 

bimest 

11º 

bimest 

12º 

bimest 

Elaboração do projeto, pré-

incubação e instalação do 

Fórum deAutogestão. 

x x x          

Elaboração de um referencial 

teórico-metodológico 

x x x x x x x x     

Levantamento das demandas 

relacionadas às atividades da 

iniciativa 

x x x          

Avaliação e encaminhamento 

das demandas pelo Fórum de 

Autogestão do Projeto 

x x x x x x x x x x x  

Cursos, Oficinas e outros 

pequenos eventos. 

x x x x x x x x x x x  

Socialização da produção para 

a comunidade acadêmica. 

          x  

Elaboração de artigos          x x x 

Produção de uma cartilha ou 

manual 

          x  

Emissão de Relatório Final             

x 

 

V. RECURSOS FINANCEIROS: 

 

1. Explicitar os recursos necessários para a execução do Projeto/Programa; 

2. Para a aquisição do material é imprescindível o preenchimento do campo PRIORIDADE; 

3. Os recursos solicitados à PROEX serão analisados. 

 

A) Recursos a serem financiados pela UEFS (material de expediente, descartáveis, permanentes, etc.): 

Prioridade Qtde. Discriminação Valor Unitário Valor Total 
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Notebook  IEPS   

Câmera Digital  IEPS   

Transporte  IEPS   

Tripé para filmadora  IEPS   

Filmadora  IEPS   

Material de Consumo  IEPS/UNDEC/PROEX/UEFS   

Diárias e Transporte  UNDEC/PROEX/UEFS   

Material Gráfico  UNDEC/PROEX/UEFS   

 TOTAL  R$ 

 

B) Recursos já Disponíveis no Departamento: 

Qtde. Discriminação 

01 Sala de Aula 

01 Serviços terceirizados de limpeza e conservação 

04 Transporte para visitas técnicas – um por semestre 

 

 

C) Recursos Externos: FAPESB/SECTI/SETRE 

Instância de 

Fomento 

Prioridade Qtde. Discriminação Valor 

Unitário 

Valor Total 

FAPESB/SECTI 

/SETRE 

 04 Panelas de alumínio de 20 quilos 70,00 280,00 

  04 Panelas de alumínio de 40 quilos 100,00 400,00 

  04 Panelas de alumínio de 60 quilos 120,00 480,00 

  04 Panelas de pressão de 7 litros 60,00 240,00 

  04 Panelas de pressão industrial de 10 l 270,00 1.080,00 

  10 Panelas médias 40,00 400,00 

  04 Panela industrial de 20 l 300,00 1.200,00 

  10 Frigideiras pequenas 20,00 200,00 

  10 Frigideiras grandes 40,00 400,00 

  10 Frigideiras grandes 60,00 600,00 

  06 Bacias grandes de cozinha para trato de 

legumes 

10,00 60,00 

  05 Conjuntos de facas para carnes 30,00 150.00 

  05 Conjuntos de facas para legumes 10,00 50,00 

  120 Tigelas fundas de vidro 4,00 480,00 

  120 Pratos rasos transparentes 4,00 480,00 

  10 Dúzias de talheres Tramontina 18,00 180,00 

  10 Dúzias de colheres 9,00 90,00 

  10 Conchas inox 6,00 60,00 

  10 Escumadeiras grandes 6,00 60,00 

  10 Garfos grandes para carnes 6,00 60,00 

  120 Pratos para sobremesas 4,00 480,00 

  10 Garfos para sobremesa 15,00 150,00 

  10 Facas para sobremesa 15,00 150,00 

  10 Dúzias de colheres para sobremesa 15,00 150,00 

  120 Conjuntos para café ou chá 8,00 960,00 

  120 Conjuntos de cafezinho 3,00 360,00 

  10 Travessos inox 50,00 500,00 

  10 Panelas grandes de barro 50,00 500,00 
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  10 Panelas médias de barro 25,00 250,00 

  10 Panelas pequenas de barro 10,00 100,00 

  50 Tigelas de barro para servir 5,00 250,00 

  10 Panelas para moquecas 30,00 300,00 

  10 Dúzias copos de 100 ml 12,00 120,00 

  10 Dúzias copos de 300 ml 18,00 180,00 

  10 Dúzias copos de 400 ml 22,00 220,00 

  02 Espremedor de laranja industrial 200,00 400,00 

  02 Liquidificador industrial 300,00 600,00 

  01 Fogão de 6 bocas 1.200,00 1.200,00 

  01 Coifas de 8 lugares com rodas 1.200,00 1.200,00 

  01 Computador com gravador de CD 2.000,00 2.000,00 

  01 Mesas para computador 200,00 200,00 

  01 Cadeira giratória 150,00 150,00 

   TOTAL  17.150,00 

 

 

JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO 

 

DESPESAS DE CAPITAL 

 

Orçamento da Incubadora 

Os equipamentos utilizados neste projeto foram adquiridos no processo de consolidação da incubadora, 

mediante parcerias com outras instituições, bem como pela própria UEFS no decorrer da sua estruturação física 

e administrativa como contrapartida. 

 

Orçamento do Empreendimento 

 

Os equipamentos utilizados foram adquiridos para funcionamento da infraestrutura administrativa, de produção 

e comercialização de alimentos produzidos pelo grupo COOPERMASOL mediante edital 007/2008 

FAPESB/SCTI/SETRE. 

 

DESPESAS CORRENTES 

 

Orçamento da Incubadora 

 

As despesas correntes serão necessárias para financiar as atividades de implantação da incubadora quanto à sua 

estruturação física, capacitação da equipe executora, realização de seminários e outros eventos para 

sensibilização interna e consolidação dos instrumentos normativos da Incubadora, bem como no decorrer do 

processo de incubação e correrão como contrapartida da UEFS nas suas competências 

(PROEX/UNDEC/DCIS/DTEC). 

No que se refere às oficinas ou outras atividades de Incubação em outros Municípios como Salvador, Cruz das 

Almas e outros serão solicitadas com antecedência da PROEX ou dos Departamentos DTEC/DCIS Diárias e 

transporte quando se fizer necessário. 

. 

Orçamento do Empreendimento 
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As despesas correntes são necessárias para assegurar a participação dos membros do grupo nas atividades de 

formação e estão previstos transporte um por semestre durante os dois anos de vigência do projeto, além das 

despesas pessoais que correrão por conta da iniciativa/empreendimento. 
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                      ANEXO C - CONTRATO SOCIAL DA COPERMASOL 
 

 

(01) SÓCIA 1, qualificação; (2) SÓCIA 2, qualificação; (3) SÓCIA 3, qualificação (4) SÓCIA 4, 

qualificação, constituem por meio deste instrumento contratual uma SOCIEDADE SIMPLES, que será 

regida pelas seguintes regras: 

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E OBJETO 

1ª  Cláusula. A sociedade adotará a denominação COMPANHEIRAS DE MÃOS SOLIDÁRIAS 

COPERMASOL SOCIEDADE SIMPLES, com sede em Feira de Santana, na Rua xxxxxx. 

2ª Cláusula. A sociedade terá por finalidade o trabalho conjunto de suas sócias na produção e venda de 

alimentos e artesanato. 

3ª Cláusula. A sociedade tem natureza simples, desenvolvendo atividade econômica sem caráter 

empresarial e com fidelidade aos princípios da Economia Solidária, destacando-se que suas sócias: 

a) exercerão suas atividades diretamente, sendo a contratação de empregados possível apenas 

excepcionalmente; 

b) atuarão de forma igualitária, democrática, autogestionária e solidária; 

c) têm como princípio a propriedade coletiva dos meios de produção utilizados no desempenho de suas 

atividades; 

d) priorizam a melhoria das condições de vida de suas sócias e da comunidade em que vivem; 

e) têm compromisso com a preservação do meio ambiente e com a valorização dos produtos, história e 

valores locais. 

DEVERES DAS SÓCIAS 

 4ª Cláusula: São deveres das sócias: 

a) esforçar-se para conviver em harmonia, evitando agressões pessoais e atitudes desrespeitosas com 

os demais; 

b) zelar pela amizade e solidariedade, cuidando para que todos(as) sejam tratados(as) com igualdade e 

respeito, na medida em que compartilham da mesma importância para o trabalho coletivo; 

c) agir de maneira honesta e transparente, zelando conjuntamente pela justa divisão do trabalho e dos 

seus ganhos; 

d) levar as dificuldades de convivência para discussão e decisão do grupo reunido em assembleia;  

e) cumprir suas obrigações e horários de trabalho; 

f) cuidar de sempre justificar com antecedência eventuais faltas ou atrasos, de modo que o grupo possa 

se reorganizar, evitando o prejuízo para o trabalho realizado; 

g) atender as normas de higiene e segurança no preparo dos alimentos e no atendimento ao público; 

h) tratar com delicadeza e atenção as pessoas que se relacionam com o grupo, zelando sempre para que 

os serviços sejam prestados da melhor maneira possível, de modo que todo o grupo seja respeitado em 

seu trabalho. 
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PRAZO DE DURAÇÃO 

5ª Cláusula.  A sociedade tem início com a celebração deste contrato e tem prazo indeterminado de 

duração.  

CAPITAL SOCIAL 

6ª Cláusula O capital social corresponde ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado pelos 

equipamentos de que são condôminas as sócias, cuja participação no capital social dá-se de forma 

idêntica, correspondendo a cada sócia 25 % (vinte e cinco por cento) do capital social. 

Sócia Número de quotas Valor das quotas 

Sócia 1 25 R$ 1.250,00 

Sócia 2 25 R$ 1.250,00 

Sócia 3 25 R$ 1.250,00 

Sócia 4 25 R$ 1.250,00 

Total 100 R$ 5.000,00 

 

7ª Cláusula: O capital social compõe-se dos seguintes equipamentos, que são de propriedade coletiva 

das sócias: refresqueira, vitrine de alimentos; freezer horizontal, estufa de alimentos, geladeira, colmeia 

de doces, forno micro-ondas, espremedor de sucos, armário de cozinha com duas portas, batedeira, fogão 

doméstico de seis bocas, fogão industrial de 4 bocas, processador de alimentos, utensílios de cozinha 

(xícaras, pratos, talheres, jarras, garrafas térmicas, bandejas, panelas e assadeiras), todos usados, e 

estimados em conjunto em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

MODO DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E DE DIVISÃO DAS SOBRAS  

8ª Cláusula. As atividades da sociedade serão desempenhadas coletivamente pelas sócias, de forma 

igual, dividindo-se também de forma igual as sobras e as perdas. 

 9ª Cláusula. A sociedade somente terá empregados de forma excepcional, sendo as atividades que 

desempenha preferencialmente conduzidas e realizadas pelas próprias sócias, de forma coletiva, 

solidária e autogestionária. 

Parágrafo único: As sócias podem desenvolver atividades fora da sociedade, desde que com isso não 

prejudique os fins sociais. 

10ª Cláusula. Das sobras apuradas no desempenho das atividades da sociedade: 

a) 5% (cinco por cento) será atribuído a um fundo de reserva, cuja utilização e administração será 

decidida pelas sócias em assembleia; 

b) o restante será distribuído mensalmente às sócias, da forma mais igualitária e justa possível, 

considerando o trabalho realizado por cada uma. 

Parágrafo único. O percentual destinado ao fundo pode ser alterado, mas para isso é necessário que a 

decisão seja tomada por pelo menos 2/3 (dois terços) das sócias. 

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

12ª Cláusula. A sociedade realizará mensalmente assembleia das sócias, em que serão aprovadas, de 

forma democrática, as decisões necessárias ao desempenho das atividades e o cálculo e divisão das 

sobras. 

13ª Cláusula.  A administração da sociedade será feita de forma democrática e autogestionária, 

incumbindo a sua representação à sócia Sócia 1, durante o prazo de um ano a partir da assinatura deste 

contrato e, na sua falta, à sócia Sócia 2. 
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Parágrafo 1º A cada um ano a escolha do(a) administrador(a) será feita em assembleia, podendo a  

Administradora atual permanecer nesta função, se assim decidirem as sócias. Somente as sócias podem 

exercer esta função. 

Parágrafo 2º. À sócia administradora caberá representar a sociedade e tomar as decisões que se mostrem 

urgentes e necessárias ao andamento das atividades, cuidando de apresentá-las à assembleia mensal 

seguinte. 

Parágrafo 3ª  A sócia administradora declara, sob as penas da lei, não ter nenhum impedimento conforme 

prevê o § 1º do art. 1.011 da Lei 10.406/02 - Código Civil (isto é, as administradoras ou administradores 

não podem ser pessoas “impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, 

enquanto perdurarem os efeitos da condenação”) 

RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS 

14ª Cláusula. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem as sócias pelo saldo, na 

proporção em que participem das perdas sociais, não podendo os bens particulares das sócias serem 

executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. 

TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

15ª Cláusula. As sócias não poderão ceder nem transferir sua participação na sociedade a terceiros sem 

o expresso consentimento das outras, que terão o direito de preferência. 

16ª Clausula: Em caso de falecimento de uma das sócias, a sociedade não se dissolverá, nem será a 

sócia falecida substituída por seus herdeiros. Será apurado o valor da participação social que cabe à 

sócia falecida, que será paga aos seus sucessores. 

17ª Cláusula. Em caso de extinção da sociedade, será apurado o valor dos bens que a compõem, sendo 

repartido de forma igualitária entre as sócias.  

MODO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

18ª  Cláusula: Na forma do art. 999 do Código Civil, a alteração deste contrato social no que diz respeito 

à denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; forma de constituição e divisão do capital da 

sociedade; modo de administração, poderes e atribuição dos administradores; participação das sócias 

nas sobras e nas perdas e sua responsabilidade pelas obrigações sociais dependerão do consentimento 

de todas as sócias. As demais matérias podem ser decididas por maioria absoluta das sócias. 

MODO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

19ª Cláusula. Havendo conflitos entre as sócias ou com terceiros, as sócias comprometem-se a dar 

preferência ao diálogo e ao acordo, a meios não judiciais e cooperativos de resolução de conflitos, em 

especial a mediação e a conciliação. 

Parágrafo único. Sendo inevitável a via judicial, as sócias escolhem o foro da Comarca de Feira de 

Santana para as eventuais ações judiciais que tiverem como razão o presente contrato. 

20ª Cláusula. Os casos omissos neste contrato serão regidos pelos artigos 997 a 1.038 do Código Civil 

brasileiro, que disciplina as sociedades simples. 

E, por estarem assim justas e contratadas, lavram este instrumento em cinco vias de igual teor, que serão 

assinadas por todas as sócias, juntamente com duas testemunhas, sendo a primeira via arquivada no 



452 
 

Tabelionato de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Feira de Santana e as outras vias 

devolvidas às contratantes, depois de anotadas. 

......................, ...... de ............................ de 20 ....... 

Assinatura das Sócias 

Assinatura de duas testemunhas 

Assinatura de advogado/a 
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ANEXO D - REQUERIMENTO DIRIGIDO AO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 

DE PESSOAS JURÍDICAS  

 

ILMA. SRA.  OFICIALA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS DA 

COMARCA DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

 

A INCUBADORA DE INICIATIVAS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA DA 

UEFS – IEPS/UEPS, programa interdisciplinar de Extensão e Pesquisa daquela Universidade, vem a 

V.Sa. expor e requerer o que segue. 

Entre suas diversas ações, a IEPS-UEFS desenvolve projeto de extensão e pesquisa denominado 

“Cantina Solidária”, por meio da qual acompanha e forma grupos de coletivo cooperado em cantinas do 

campus da UEFS, convertidas em espaço pedagógico da Incubadora. 

O projeto tem foco no trabalho coletivo autogestionário: isto é, desenvolvido pelo grupo de 

forma não empresarial, de modo que os meios de produção são coletivos, não há exploração do trabalho 

pelo capital e, por isso, não se pode falar em “lucro” decorrente de tal atividade. As sobras são divididas 

igualmente entre as trabalhadoras. 

Já chegando ao fim o referido projeto, estamos na fase de consolidação e formalização do grupo, 

que se pretende prossiga e se fortaleça com autonomia. Sendo, hoje, apenas 4 mulheres, seria impossível 

a formalização como cooperativa – o que seria, em virtude das características do grupo – o ideal. A Lei 

brasileira exige hoje um mínimo de 7 pessoas para a constituição de uma cooperativa. 

Assim, foi firmado entre as componentes do grupo um contrato social para a constituição de 

uma sociedade simples “comum” (arts. 997 a 1.038 do Código Civil), cuja denominação é 

COMPANHEIRAS DE MÃOS SOLIDÁRIAS COPERMASOL SOCIEDADE SIMPLES. O 

contrato foi apresentado para devida inscrição junto a este Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas. 

O acompanhamento do processo de registro tem sido conduzido pela IEPS-UEPS, que foi 

informada por funcionária do Cartório, por intermédio da acadêmica de Direito Emile Lima Oliveira, 

bolsista de iniciação científica orientada pela subscritora, que os emolumentos e taxa de fiscalização 

correspondentes ao ato corresponderia à “inscrição de pessoas jurídicas com fins lucrativos”. 

O presente requerimento, assim, tem por finalidade apontar o equívoco, esclarecendo a natureza 

das atividades desenvolvidas pelo grupo – sem caráter lucrativo – , e solicitar a sua correção, com a 

extração do documento de arrecadação correspondente à “inscrição de pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos”, conforme a Tabela IV-2015, para os Atos dos Oficiais de Registro de Títulos de Documentos 

e Civil das Pessoas Jurídicas. 

PORQUE A SOCIEDADE EM REGISTRO NÃO TEM FINS LUCRATIVOS 

 

Conforme o artigo 982 do Código Civil Brasileiro, “Salvo as exceções expressas, considera-se 

empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 

registro (art. 967); e, simples, as demais”.  
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O artigo 966 do CCB, por sua vez, diz que “empresário é quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Fábio Ulhoa 

Coelho496 interpreta o dispositivo legal a partir dos dois elementos centrais do conceito: atividade 

econômica e organizada. “A atividade empresarial é econômica no sentido de que é apta a gerar lucro 

para quem a explora”, considerando-se organizada porque “nela se encontram articulados pelo 

empresário (que a organiza) os quatro fatores de produção: capital, mão-de-obra, insumos e tecnologia”  

Na sociedade empresarial, célula fundamental da economia capitalista tradicional, capital e o 

trabalho de terceiros são combinados pelo empresário para deles extrair seu lucro. A sociedade 

empresária caracteriza-se, enfim, por remunerar-se do lucro de atividade organizada, que supõe a 

exploração do trabalho alheio, e é justamente desta exploração que resulta o saldo apropriado pelo 

empresário – e seu caráter “econômico”, neste caso. 

A Economia Popular e Solidária – cujos princípios da autogestão e da solidariedade são 

reproduzidos no Contrato social da COMPANHEIRAS DE MÃOS SOLIDÁRIAS COPERMASOL 

SOCIEDADE SIMPLES –, incompatibiliza-se com a ideia de exploração do trabalho alheio e, por 

conseguinte, com a noção de lucro. Fala-se, diversamente, em sobra resultante do trabalho. 

Nas iniciativas de Economia Popular e Solidária, o trabalho, em especial, não coincide com a 

noção de fator de produção, manipulável e fonte de lucro de um terceiro (do empresário). . Diz o art. 

983 do CCB: 

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos 

regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de 

conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às 

normas que lhe são próprias. 

As sociedades simples podem assumir, por sua vez, no Brasil, diferentes formas497. As 

cooperativas, segundo o CCB, são sempre sociedades simples, “independentemente de seu objeto”498.  

Além da forma de cooperativa, no entanto, elas podem assumir quaisquer das formas previstas 

pelo CCB para a sociedade empresária, à exceção da sociedade anônima (isto é: sociedade em nome 

coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e sociedade em comandita por ações), ou 

adotar a forma prevista nos arts. 997 a 1.038 do CCB, que chamaremos de sociedade simples 

“comum”, à falta de uma específica denominação legal. Foi esta a opção da sociedade cujo registro 

está a se pleitear. 

No caso do grupo que originou a sociedade que se deseja registrar a sociedade simples “comum” 

apresentou-se como tipo mais adequado, especialmente porque a forma Cooperativa não seria possível, 

seja por sua complexidade, seja pelo obstáculo criado pelo número de sócias, que é inferior ao limite 

mínimo legal (sete sócios, conforme art. 6º da Lei n. 12.690/2012) 

CONCLUINDO E REQUERENDO 

Tais considerações, assim, destinam-se, sobretudo, ao esclarecimento do caráter não empresarial 

e não lucrativo da sociedade COMPANHEIRAS DE MÃOS SOLIDÁRIAS COPERMASOL 

                                                           
496 COELHO, Fábio Ulhoa. O novo Código Civil e o direito de empresa: registro das sociedades simples. Revista 

de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 05, p. 170-200, 2003 

497 Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; 

a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-

se às normas que lhe são próprias. 

498 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de 

atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais. 

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, 

a cooperativa. 
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SOCIEDADE SIMPLES (COPERMASOL), cujo contrato segue em anexo, o que, ademais, resta 

evidente por todo exposto.  

Pleiteia-se, portanto, a extração do documento de arrecadação para o pagamento dos 

emolumentos e taxa de fiscalização no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), consoante 

tabela constante do Decreto judiciário n. 801/2014. 

Pede e espera deferimento. 

Feira de Santana, 03 de dezembro de 2015. 

 

 

Flávia Almeida Pita 
Professora Assistente do Curso de Direito da 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Pesquisadora integrante da Incubadora de 

Iniciativas da Economia Popular e Solidária da 

UEFS 

 

Emile Lima de Oliveira 

Acadêmica de Direito da Universidade Estadual de 

Feira de Santana 

Bolsista de Iniciação Científica 
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ANEXO E - CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO SELETIVO DE GRUPO DE 

ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA 
 

 

1. Apresentação 

 

É desafio da Universidade o esforço constante para a transformação das condições de vida da 

comunidade e, por consequência, a construção de uma sociedade que possibilite oportunidade 

para todos.  

É com este espírito que a Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (IEPS-UEFS), consolidada através da resolução 

CONSEPE 150/2010, constitui-se em um programa interdisciplinar de caráter permanente, 

desenvolvido por docentes, servidores administrativos e discentes da UEFS, por meio de 

projetos de extensão, ensino e pesquisa. O programa prima pela divulgação dos valores e 

princípios da Economia popular e Solidária e pelo fortalecimento de parcerias entre a 

Universidade e a Comunidade, em constante diálogo, com a finalidade de atender 

conjuntamente os setores mais desprotegidos da sociedade, por meio de ações coletivas, 

participativas e democráticas. 

Não é demais destacar que o Estado da Bahia, por meio da Lei n. 12.638, de 12.12.2011, já 

adotou uma “Política Estadual de Fomento à Economia Solidária”, reconhecendo-a como 

“estratégia de desenvolvimento sustentável, democrático, includente e socialmente justo (caput 

do seu art. 3º), para o que elege objetivos a serem alcançados, no âmbito do Estado da Bahia, 

para os quais se dirige também as ações da IEPS/UEFS: 

 

Art. 3º ..................................................................................................  

I- contribuir para a concretização dos preceitos constitucionais que garantem aos 

cidadãos e cidadãs o direito a uma vida digna; 

II- fortalecer e estimular a organização e participação social e política da economia 

solidária; 

III- reconhecer e fomentar as diferentes formas organizativas da economia solidária; 

IV - contribuir para a geração de riqueza, melhoria da qualidade de vida e promoção 

da justiça social; 

V - contribuir para a equidade de gênero, de raça, de etnia e de geração, propiciando 

condições concretas para a participação de todos; 

VI - democratizar e promover o acesso da economia solidária aos fundos públicos, 

aos instrumentos de fomento, aos meios de produção e às tecnologias sociais 

necessárias ao seu desenvolvimento; 

VII - promover a integração, interação e intersetorialidade das várias políticas 

públicas que possam fomentar a economia solidária; 

VIII - apoiar ações que aproximem consumidores e produtores, impulsionando, na 

sociedade, reflexões e práticas relacionadas ao consumo consciente, inclusive através 

de campanhas educativas; 
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IX - contribuir para a redução das desigualdades regionais com políticas de 

desenvolvimento territorial sustentável; 

X - promover práticas produtivas ambientalmente sustentáveis; 

XI - promover o trabalho decente nos empreendimentos econômicos solidários; 

XII - fomentar a articulação em redes entre os grupos de economia solidária; 

XIII - propiciar a formação para autogestão, tendo em vista que esta forma de relação 

se diferencia fundamentalmente das relações que se estabelecem no sistema 

capitalista; 

XIV - agregar o conhecimento e a incorporação de tecnologias sociais nos 

Empreendimentos de Economia Solidária, com vistas a promover a redução da 

vulnerabilidade, a prevenção da falência e a consolidação daqueles que tenham 

potencial de crescimento, buscando construir, com os Empreendimentos, outro 

ambiente econômico e tornar suas atividades sustentáveis; 

XV - estimular a associação entre pesquisadores, parceiros e empreendimentos, 

estimulando a produção intelectual sobre o tema, como estudos, pesquisas, 

publicações e material didático de apoio aos Empreendimentos de Economia 

Solidária. 

Parágrafo único - A Política Estadual de Fomento à Economia Solidária será 

fomentada através de programas, projetos, parcerias com a iniciativa privada e 

organizações da sociedade civil, convênios e outras formas admitidas legalmente. 

Dentre as ações de uma Incubadora figura, com papel importante – embora não exclusivo –, o 

processo de incubação. Este deve ser compreendido como um processo político, prático-

educativo de organização e acompanhamento sistêmico ou assessoria a grupos de pessoas 

interessadas no processo econômico popular e solidário. O objetivo deste acompanhamento é a 

inserção social destes grupos no processo de produção de renda, com a integração e a interação 

elementar dos conceitos de colaboração solidária, respeito ao ecossistema, educação popular e 

o combate à exclusão. 

É com este espírito que o Projeto Cantina Solidária II, na sequência e ao exemplo de trabalho 

que já vem sendo desenvolvido no espaço da Cantina situada no módulo VII do campus central 

da UEFS (Projeto Cantina Solidária I), pretende selecionar e acompanhar grupo de 

trabalhadores e/ou trabalhadoras, organizado segundo os princípios da economia popular e 

solidária, habilitando-os a explorar o espaço da cantina situada no módulo I do campus, por 

meio de processo educativo que acontecerá concomitantemente com a comercialização de 

alimentação à comunidade universitária. 

O projeto visa, ainda, a construção de espaço que possibilite o consumo consciente a partir da 

produção de alimentos saudáveis, e que valorizem as matérias-primas e tradições regionais 

(beijus, acarajé, sucos, mingaus, plantas medicinais, polpas de frutas, entre outros) e as práticas 

solidárias de trabalho. 

Assim, esta Chamada Pública destina-se à seleção do grupo de economia popular e solidária 

interessado em participar de tal processo. 
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2. Objeto 

 

Seleção de 1 (uma) iniciativa de economia popular e solidária (grupo formal ou informal) 

voltado à produção e comercialização de alimentos, interessado em participar de processo de 

incubação, a ser desenvolvido na Cantina do Módulo I da UEFS, como lócus pedagógico para 

a realização das atividades de organização, formação e capacitação do grupo. 

 

3. Critérios para participação no processo seletivo  

3.1 Constituir-se, sob a forma de grupo solidário, associação civil ou cooperativa, sendo vedada 

a participação de sociedades empresariais e pessoas físicas. 

3.2 Desenvolver suas atividades dentro dos princípios e valores da Economia Popular e 

Solidária, para o que se lhe exigirá, especificamente: 

a.  Produzir e/ou comercializar coletivamente, sem que se estabeleçam vínculos de 

subordinação típicos de relações de emprego.  

b. Adotar transparência na gestão dos recursos e justa distribuição de resultados. 

c. Adotar condições de trabalho saudáveis e seguras;  

d. Ser majoritariamente composta por pessoas de diferentes famílias (sem grau de 

parentesco).  

3.3 Sediar-se em um dos municípios integrantes do território de identidade Portal do Sertão 

(Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do 

Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, 

Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova). 

3.4 Atuar no segmento alimentício,  

3.5 Ter, dentro do prazo determinado, estrutura necessária para a prestação do serviço 

(equipamentos, recursos humanos e recursos financeiros disponíveis que possibilitem a 

realização das atividades diárias da iniciativa). 

3.6 Terem os componentes do grupo disponibilidade de tempo para funcionamento da cantina 

– horário dos turnos regulares da cantina (07:00 às 22:00h) – e participação das atividades 

formativas do processo de incubação. 

 

4. Processo Seletivo 
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O processo seletivo será realizado pela equipe da IEPS/UEFS, com a participação de 

representante da UNDEC/UEFS, e consistirá em três etapas: 

1) Análise das características da iniciativa, por meio das informações constantes da ficha 

de inscrição 

2) Entrevista  

3) Visita técnica 

Na seleção do grupo a IEPS/UEFS privilegiará: 

 Características das práticas de gestão, produção e comercialização, considerando-se 

especialmente sua adequação aos princípios da Economia Solidária e o grau de 

articulação do grupo com as comunidades locais de sua área de inserção; 

 Originalidade, criatividade e adequação do cardápio proposto às características 

regionais, bem como o potencial de integração com redes produtivas de agricultura 

familiar e de características regionais, em vista da matéria-prima utilizada.  

 

5. Inscrições 

 

 As inscrições poderão ser feitas presencialmente das 9:00h às 12:00h e das 14h às 17h, 

na IEPS/UEFS (endereço abaixo),   ou por meio eletrônico 

(incubadora.popular.uefs@gmail.com).  

 Ficha de inscrição constante do anexo. No caso de inscrição por meio eletrônico, a ficha 

de inscrição deverá estar assinada, enviando-se o documento escaneado.  

 A IEPS realizará oficina aberta aos interessados, dia 7 de outubro de 2014, das 09:00 às 

12:00h no campus da UEFS, em que serão apresentadas as atividades desenvolvidas 

pela incubadora, o processo de incubação e o processo seletivo. A oficina acontecerá no 

Espaço da INCUBADORA no Campus Universitário, CAU III (prédio da UNDEC). 

 

 

6  Calendário de Seleção 

 

 

Inscrições Presenciais: 

mailto:incubadora.popular.uefs@gmail.com
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 Período: 13 a 17 de outubro de 2014, das 09:00 às 12:00 14 às 17h.  

 Local: Incubadora de Empreendimentos Solidários da UEFS – Av. Transnordestina, s/n 

– Novo Horizonte – Campus Universitário, CAU III (prédio da UNDEC) – Fone: (75) 

3161- 8230 

 Divulgação das inscrições homologadas: até dia 18 de novembro de 2014.   

 Divulgação do resultado da seleção: 01 de dezembro de 2014. 

 Início provável do funcionamento da Cantina: fevereiro de 2015.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

DADOS DO GRUPO PRODUTIVO 

Nome: 

Grupo informal?  _____              Associação?     _____              Cooperativa?_____ 

Outro?_______ Qual? 

Tempo de existência: 

CNPJ (se grupo já formalizado): 

Endereço: Bairro: 

Cidade: CEP: 

Complemento: 

Fone(s): E-mail: 

 

DADOS DO(A) REPRESENTANTE DO GRUPO 

Nome: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: CEP: 

Fone(s): E-mail: 

DADOS DOS COMPONENTES DO GRUPO 

Quantidade de componentes do grupo: 

Quantidade de mulheres: Quantidade de homens: 

Há parentes entre os membros do grupo? 

Em caso positivo, esclareça sobre o parentesco: 

Há menores entre os membros do grupo? 

Esclareça: 

O grupo produtivo trabalha com que tipo de atividades? 

O grupo possui empregados? 

Relação de nomes dos componentes do grupo: 

 

 

 

Como o grupo toma suas decisões? 

O grupo tem um estatuto? 

Em caso positivo, junte uma cópia à ficha de inscrição. 

Que tipo de atividade o grupo desenvolveu nos últimos 6 meses? 

O grupo participa de redes de produção, redes de consumo, clube de trocas, ou similares? 

Em caso positivo, esclareça quais: 
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O grupo (ou seus membros ) já participou de espaços de discussão (fóruns, congressos, 

conferências, seminários, conselhos, feiras etc.) de temas de interesse da Economia 

Solidária ou dos movimentos sociais? 

Em caso positivo, esclareça quais: 

PROPOSTA DE CARDÁPIO 

No espaço abaixo, o grupo deve apresentar sua proposta de cardápio, destacando-se que 

serão levados em consideração, neste processo seletivo, os seguintes critérios: 

 

 Originalidade; 

 

 Criatividade;  

 

 Adequação do cardápio proposto aos produtos e cultura regionais; 

 

 Possibilidade de integração com redes produtivas de agricultura familiar e de 

características regionais, em vista da matéria-prima utilizada; 

Bebidas: 

 

 

Lanches: 

 

 

 

 

Outros: 

 

 

 

Ciente das responsabilidades, declaro concordar e acatar o presente instrumento em 

consonância com o descrito nesta Chamada Pública. 

Feira de Santana, ______ de _______________ de  2014. 

 

 

Assinatura do Representante  
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ANEXO F - ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MARIA 

QUITÉRIA 
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ANEXO G - IMAGENS DO NOVEMBRO NEGRO DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DA LAGOA GRANDE, FEIRA DE SANTANA, BAHIA 

 

 

VI Novembro Negro da Lagoa Grande: construindo saberes, fazeres e dizeres – 

educação escolar quilombola para além da escola (23 e 24.11.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo 

IEPS/UEFS (2018)  

1 – Mesa de abertura 

2 – Grupo de 

discussão “Política é 

assunto pra escola?: 

como é que a gente 

se organiza para 

lutar por nossos 

direito?” 

3 – Mestre Caciano 

“tocando” prato 

4 – Fala de Jair dos 

Santos Pereira, 

artista local que 

representou a lagoa 

da comunidade em 

sua arte (José 

Raimundo dos 

Santos, um dos 

grandes 

incentivadores das 

festividades, segura 

a obra de arte) 

 

5 – Samba de roda 

6 – Samba de roda 

 

 

 

7 – apresentação de 

estudantes da 

comunidade 

8 – Samba de roda 
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Fonte: Acervo IEPS/UEFS (2018)  

2 – Abaixo à esquerda, “Café com Prosa”, 

produzido pelo Sabores do Quilombo; 

3 – Abaixo à direita, integrantes do Sabores 

do Quilombo visitam a “Tenda de Trançado 

dos Cabelos” (Abigail de Jesus, Clarice 

Miranda e Lidiane na primeira fila; atrás, 

Edilente Santos; trançando os cabelos, 

Adriana Silva 

4 – Fotos da última fileira, da esquerda para 

direita: Adriana Silva, Sônia Santos e 

Clarice Miranda, integrantes do Sabores do 

Quilombo 

1 – Na foto maior, acima e à direita, entrega simbólica da certidão de titulação quilombola da comunidade 

por representante da Coordenação nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

– CONAQ. Recebe-a o Sr. José Carlos Almeida, presidente da AQCOMAQ 
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VII Novembro Negro da Lagoa Grande: sobrevivemos porque produzimos – contando 

histórias e estórias de resistências do quilombo (22 e 23.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Karol Souza, 2019499 

                                                           
499 Karol Souza é fotógrafa e estudante de Filosofia da UEFS, participante do Projeto Rede de Sentidos. 

1 – No alto, à esquerda, Mestre Caciano fala na abertura do evento; 2  e 3 – estudantes da comunidade 

apresentam número de dança; 3 – Fileira do meio, à esquerda, roda de conversa “Os nossos desafios na 

produção e na venda dos produtos da roça”. 4 – Fileira do meio, à direita, adorno do prédio da escola. 5 – 

Última fileira, à esquerda, roda de capoeira com estudantes da comunidade; 6 – Última fileira, à direita, a 

alegria do abraço das crianças em meio a festa.  
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ANEXO H - APRESENTAÇÃO PARA DISCUSSÃO DA ALTERAÇÃO 

ESTATUTÁRIA DA AQCOMAQ  

 

(assembleia realizada em 24.01.2020) 
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ANEXO I - ESTATUTO ACOMAQ – VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2020 

 

 

  



472 
 



473 
 

  



474 
 

  



475 
 

  



476 
 

  



477 
 



478 
 

  



479 
 

  



480 
 

 

ANEXO J - ESTATUTO AQCOMAQ – VIGENTE A PARTIR DE FEVEREIRO DE 

2020 
 

 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO ESTATUTÁRIA 

 

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MARIA QUITÉRIA - ACOMAQ, fundada em 11 de abril 

de 1974, e com seu estatuto social registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca 

de Feira de Santana, inscrita no CNPJ sob o n. 13.234.430/0001-10, considerando: 

a) o que foi discutido e decidido pelos(as) associados(as) na Assembleia Geral realizada no dia 08 de 

fevereiro de 2020 e  

b) a necessidade de adequar as normas estatutárias aos objetivos e práticas atuais da Associação e, ainda, 

às exigências da Lei n. 13.019/2014 (e alterações da Lei n. 13.204/2015), também denominado Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, 

altera parcialmente e consolida seu estatuto social, na seguinte forma: 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO, FINALIDADES E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Art. 1o - A Associação Comunitária de Maria Quitéria – ACOMAQ passa a ter por denominação 

Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ, considerando suas finalidades 

e a titulação como comunidade remanescente de quilombo obtida junto à Fundação Palmares para a 

comunidade denominada Fazenda Lagoa Grande, no Distrito de Maria Quitéria, neste Município de 

Feira de Santana. 

Art. 2º - A Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ foi fundada no dia 11 

de Abril de 1974, com sede e foro na Fazenda Lagoa Grande, Distrito de Maria Quitéria no Município 

de Feira de Santana no Estado da Bahia, sendo uma associação civil sem fins lucrativos, com tempo de 

duração por prazo indeterminado, tendo por objetivo a promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social de caráter beneficente, educativo, de assistência social e promocional, entre 

as quais se destaca a defesa, administrativa e/ou judicial, frente a órgãos públicos e/ou privados, dos 

direitos e interesses dos moradores do Distrito de Maria Quitéria e, em especial, das comunidades de 

Fazenda Lagoa Grande, Fazenda Lagoa da Camisa, Fazenda Carro Quebrado, Fazenda Jenipapo II (ex-

Fazenda Mandassaia), Fazenda Vagem da Telha, Fazenda Lagoa Suja, apoiando suas legítimas 

aspirações, tendo número ilimitado de associados(as), os quais não responderão subsidiária ou 

solidariamente pelas obrigações contraídas pela entidade, sendo regida por este Estatuto. 

Art. 3o - Os objetivos gerais da Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria- AQCOMAQ 

são: 

a) promover atividades e finalidades de relevância pública e social em geral em benefício das 

comunidades de sua abrangência e, reflexivamente, do Município de Feira de Santana e região. 

b)  fortalecer e desenvolver a organização econômica (agrícola e não agrícola), social, cultural, 

ambiental, esportiva e política das comunidades de sua abrangência; 

c) defender os interesses individuais e coletivos da população em geral de sua área de abrangência, 

crianças, jovens, homens/mulheres, pessoas com necessidades especiais e idosos; 
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d) fomentar as iniciativas da economia popular e solidária, cultural, cultural de matriz africana, 

literárias, artísticas, lúdicas, desportivas, e de preservação e educação ambiental; 

e) realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo, social, 

ambiental, econômico, agroecológico e étnico racial com entidades congêneres nos âmbitos 

municipal, estadual, federal, nacional e internacional; 

f) promover e desenvolver programas e projetos voltados para capacitação profissional, da 

economia popular e solidária, cultural, cultural de matriz africana, literárias, artísticas, lúdicas, 

desportivas, educação ambiental, agroecologia, atividades agrícolas e não agrícolas e populações 

quilombolas, considerando as dimensões de gênero, geração e etnia; 

g) lutar e contribuir para a adequação do ensino para a educação escolar quilombola, de acordo às 

reais necessidades da população local e circunvizinhas (crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas 

com necessidades especiais, pessoas discriminadas em razão de sua orientação sexual), bem como 

pelo ensino público e gratuito; 

h) lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades fundamentais da criança, do 

jovem, do homem e da mulher, sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, orientação sexual, 

convicção política ou religiosa; 

i) defender os direitos dos associados, não associados e quilombolas, junto ao Poder Público, 

principalmente no atendimento às necessidades de educação, cultura, saúde, habitação, transporte 

público e lazer; 

j) promover ações para acesso ao crédito e financiamento individual ou comunitário para atender às 

necessidades da comunidade; 

k) firmar e administrar, diretamente ou por delegação, termos de fomento e colaboração, acordos de 

colaboração ou outras formas de parceria, contrato ou convênio, com entes públicos ou privados, de 

natureza física ou jurídica para o benefício das comunidades e para a concretização dos objetivos da 

entidade; 

l)  desenvolver ações para o empoderamento das mulheres negras, quilombolas e do campo, na 

busca do fortalecimento coletivo; 

m)  prestar e promover serviços de assistência técnica e extensão rural (quilombola e não quilombola) 

para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e camponesa; 

n) apresentar e defender as reivindicações e direitos da comunidade remanescente de quilombo de 

Lagoa Grande e comunidades circunvizinhas, frente às autoridades competentes; 

o) lutar pela titulação das terras da comunidade remanescente de quilombo de Lagoa Grande e 

acompanhar a tramitação dos processos de titulação; 

p) desenvolver programas e projetos de reapropriação e fortalecimento da memória afrodescendente 

e biocultural da comunidade remanescente de quilombo da Lagoa Grande; 

q) valorizar, promover, estimular e divulgar as tradições, a cultura e a religiosidade afro-brasileira 

da comunidade remanescente de quilombo da Lagoa Grande, reconstruindo e fortalecendo a história 

da populações negra; 

r) promover parcerias, convênios ou outras formas de contrato com instituições públicas e/ou 

privadas, institutos de pesquisa e organizações não-governamentais, nacionais e internacionais, para 

a elaboração e execução de programas e projetos voltados para o ensino, pesquisa, extensão e 

inovação de desenvolvimento sociocultural, ambiental, agroecológico e desportivo da comunidade 

remanescente de quilombo da Lagoa Grande e circunvizinhas. 

s) propor ações judiciais, quando for necessário, em defesa de seus associados e não associados, 

inclusive na questão do meio ambiente e contra todas as formas de degradação ambiental, que atinjam 

a comunidade remanescente de quilombo de Lagoa Grande e circunvizinhas. 
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Art. 4o - Para a consecução dos seus objetivos a Associação Quilombola Comunitária de Maria 

Quitéria- AQCOMAQ poderá: 

a) celebrar termos de colaboração e de fomento, acordos de colaboração, convênios, contratos, 

contrair empréstimos ou realizar qualquer outra forma de parceria ou cooperação com entidades 

públicas ou privadas para a consecução de seus objetivos e planos de atividade, sem perder sua 

individualidade e poder de decisão e sempre divulgando para seus associados e público em geral (em 

locais visíveis de sua sede e na internet, se possível) todas as parcerias celebradas; 

b) adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários às suas instalações administrativas, 

tecnológicas, de armazenagem e outras; 

c) promover o transporte, o beneficiamento, o armazenamento, a classificação, a industrialização, 

a assistência técnica e outros serviços necessários à produção e servir de assessora ou representante 

dos associados na comercialização de insumos e da produção; 

Art. 5º - A Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ não tem caráter 

partidário, nem discrimina gênero, raça, cor, religião ou condição social. 

 

CAPÍTULO II 

 

SEÇÃO I -  DO QUADRO ASSOCIATIVO 

 

Art. 6º - Podem ingressar na AQCOMAQ, qualquer cidadão(ã) residente no Distrito de Maria Quitéria, 

do Município de Feira de Santana, que concorde com as disposições deste Estatuto e que, pela ajuda 

mútua, deseje contribuir para a consecução dos seus objetivos. 

§ 1º - São associados(as) fundadores(as) os(as) que assinarem a ata de fundação; 

§ 2º - São associados(as) efetivos(as) os(as) que preenchem a ficha de inscrição, contribuem 

mensalmente com a taxa estabelecida e participem das atividades da associação. 

§ 3º - Somente os(as) associados(as) fundadores(as) e efetivos(as) adimplentes poderão votar e serem 

votados(as); 

§ 4º - A Diretoria, após consultar a Assembleia Geral, estipulará a taxa que poderá ser corrigida a cada 

ano com a alteração do novo salário mínimo, ou de melhores condições, e que será destinada à 

AQCOMAQ por seus(uas) associados(as); 

§ 5º - Não sendo a AQCOMAQ entidade de fins lucrativos, mas de promoção e de bem estar coletivo, 

os(as) associados(as) ficam comprometidos(as) a dar a sua contribuição em todos os sentidos, 

principalmente em forma de tempo livre de mão de obra, e de serviços de cooperação de qualquer outra 

espécie que venha a ser decidida em reunião da ACQOMAQ; 

§ 6º - Os(as) associados(as) que não se integrarem de fato às decisões tomadas pela Assembleia Geral 

da AQCOMAQ não poderão gozar dos benefícios dos trabalhos coletivos. 

§ 7º - O(a) cidadão(ã) que se enquadra nos requisitos dispostos neste artigo, e desejar ingressar na 

AQCOMAQ, deverá formular pedidos de admissão à Diretoria e à Assembleia da Entidade, que 

deliberarão acerca da pretensão do(a) interessado(a), em sua primeira reunião subsequente ao protocolo 

do pedido. 

§ 8º - A AQCOMAQ terá um número ilimitado de associados(as), os(as) quais não responderão 

subsidiária ou solidariamente pelas obrigações assumidas e contraídas pela Entidade. 

 

SEÇÃO II -  DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 
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Art. 7º - São direitos dos(as) associados(as): 

a) gozar de todas as vantagens e benefícios concedidos pela AQCOMAQ; 

b) participar de todas as atividades promovidas pela AQCOMAQ; 

c) votar e ser votado para membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal; 

d) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nelas se tratarem; 

e) consultar todos os livros e documentos da AQCOMAQ, em épocas apropriadas; 

f) solicitar, a qualquer tempo, esclarecimento e informações sobre as atividades da AQCOMAQ e 

propor medidas que julguem de interesse para seu aperfeiçoamento e desenvolvimento; 

g) convocar a Assembleia Geral e fazer-se nela representar, nos termos e condições previstas neste 

Estatuto; 

h) desligar-se da AQCOMAQ quando lhe convier, através de comunicação escrita, observando o 

que consta no artigo 39 deste Estatuto. 

Parágrafo Único – O exercício pleno dos direitos associativos pelos(as) integrantes da Associação está 

condicionado ao regular cumprimento de suas obrigações com a mesma. 

Art. 8º - São deveres dos(as) associados(as): 

a) observar as disposições legais e estruturais, bem como as deliberações regularmente tomadas pela 

Diretoria e Assembleia Geral; 

b) colaborar para o alcance dos objetivos da AQCOMAQ; 

c) respeitar os compromissos assumidos pela AQCOMAQ; 

d) comparecer às reuniões e Assembleia Gerais, quando convocados; 

e) construir, com todos os meios ao seu alcance, para o bom nome e fortalecimento da AQCOMAQ; 

f) manter em dia as suas contribuições e responsabilidades; 

g) zelar pelo patrimônio da AQCOMAQ; 

h) participar das atividades do trabalho coletivo. 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 9º - O patrimônio da Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ 

será constituído de: 

a) benfeitorias, terrenos e construções que vierem a ser feitas ou adquiridas pela AQCOMAQ; 

b) auxílios, doações os subvenções provenientes de qualquer entidade pública ou particular, nacional 

ou estrangeira; 

c) receitas provenientes da prestação de serviços e comercialização de produtos; 

d) contribuição dos próprios associados, estabelecida pela AQCOMAQ; 

e) subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições; 

f) bens móveis, imóveis ou semoventes. 

Parágrafo Único – Os recursos obtidos pela AQCOMAQ, seja qual for a sua fonte, são aplicados 

integralmente na sua manutenção e no alcance de seus objetivos. 

 

CAPÍTULO IV 
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SEÇÃO I - DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 10 - São órgãos da administração da Associação: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria Executiva; 

c) Conselho Fiscal. 

 

SEÇÃO II -DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 11 - A Assembleia Geral é o órgão máximo da AQCOMAQ e, dentro dos limites legais e deste 

estatuto, poderá tomar toda e qualquer decisão de interesse da Associação, que vincula e obriga a 

todos(as), ainda que ausentes ou discordantes. 

Art. 12 - A Assembleia Geral é composta por todos(as) os(as) associados(as) em dias com as suas 

obrigações, reunindo-se ordinariamente no segundo sábado de cada mês. 

§1º - As Assembleias Gerais realizadas extraordinariamente fora destas datas deverão ser convocadas 

com antecedência mínima de 08 (oito) dias de sua realização, mediante Edital de Convocação afixado 

na sede da AQCOMAQ e nos lugares públicos mais frequentados pelos(as) associados(as).  

§2º - No caso de os assuntos listados no art. 14 fazerem parte da pauta a ser discutida e decidida em 

Assembleia Geral, a convocação nos termos do §1º deste artigo é também obrigatória, devendo o texto 

da convocação mencionar o assunto a ser tratado de forma expressa.  

§3º - As Assembleias Gerais serão normalmente convocadas pelo(a) Presidente, mas se ocorrerem 

motivos graves ou urgentes, poderão também ser extraordinariamente convocadas pela maioria absoluta 

dos membros da Diretoria ou Conselho Fiscal, ou ainda por 1/5 dos(as) associados(as) no gozo dos 

direitos sociais. 

Art. 13 - Compete à Assembleia Geral, em especial: 

a) eleger e empossar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, na forma do capítulo VI deste 

Estatuto; 

b) apreciar e votar o relatório, balanço e contas da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal, o que 

deverá acontecer até o mês de março de cada ano; 

c) estabelecer o valor da contribuição mensal dos(as) associados(as); 

d) conceder títulos honoríficos a pessoas físicas ou jurídicas que por sua colaboração à Associação 

os mereçam; 

e) deliberar, sobre quaisquer outros assuntos de interesse social; 

Parágrafo único - A Assembleia Geral estará instalada com a presença de no mínimo metade dos 

associados(as), em primeira convocação, e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com 1/5 

dos(as) associados(as). As decisões serão tomadas pelo voto da maioria simples dos presentes. 

Art. 14 - Caso a Assembleia Geral deva decidir sobre algum dos assuntos indicados neste artigo, a sua 

instalação dependerá da presença de no mínimo metade dos(as) associados(as) em dias com suas 

obrigações sociais e as decisões serão tomadas pelo voto de dois terços dos presentes: 

a) dissolução da Associação Quilombola Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ, com 

observância do Estatuto quanto ao destino de seu patrimônio; 

b) modificação, no todo ou em parte, do estatuto da AQCOMAQ; 
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c) destituição de membros da diretoria e/ou conselho fiscal; 

d) aplicação da punição de eliminação do quadro social da Entidade; 

e) autorização para a Diretoria alienar ou gravar os imóveis da AQCOMAQ. 

Art. 15 - Ocorrendo destituição ou renúncia coletiva que possa comprometer a regularidade da 

administração ou fiscalização da AQCOMAQ, a Diretoria poderá indicar Diretores(as) e 

Conselheiros(as) Fiscais provisórios(as) até a próxima Assembleia Geral Extraordinária, cuja realização 

será no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

Art. 16 - Todas as decisões das Assembleias Gerais deverão ser registradas em livro próprio, sob a 

forma de ata e assinadas pelos(as) presentes no livro presença. 

Parágrafo Único - Não será admitido o voto por procuração, em qualquer hipótese. 

 

SEÇÃO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 17 - A Diretoria será constituída por 08 (seis) membros, ocupantes dos cargos abaixo nomeados, 

para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida uma única reeleição consecutiva para o mesmo 

cargo:  

I - Presidente(a); 

II -  Vice-Presidente(a); 

III - Secretário(a) Geral; 

IV - Secretário(a) de Finanças,  

V - Secretário(a) de Lutas Quilombolas e pela Igualdade Racial; 

VI - Secretário(a) de incentivo à Produção Local e Defesa da Vida Rural 

VII - Secretário(a) da Criança e Juventude; 

VIII - Secretário(a) de Esporte e Cultura.  

§ 1º - A Diretoria poderá ser complementada por coordenação de Grupos de Trabalho, Comissões ou 

Departamentos que venham a ser criados. 

§ 2º - Nos casos de impedimento, ausência, vaga ou ainda, por delegação temporária do(a) Presidente(a), 

o(a) Vice-Presidente(a) assumirá suas funções. 

§ 3º - No impedimento, ausência, vaga ou ainda, por delegação temporária do(a) substituído(a), um(a) 

dos(as) Secretários(as), considerando a ordem estabelecida no art. 17, assumirá as funções do membro 

afastado, cumulando suas atividades no caso de afastamento temporário, ou até o preenchimento da vaga 

existente, nos termos do §4º deste artigo. 

§ 4º - Ocorrendo vacância de cargo na Diretoria ou no Conselho Fiscal, deverá ser convocada 

Assembleia Geral Extraordinária de Eleição Suplementar para escolha do(a) suplente que preencherá a 

vaga existente, assumindo o cargo que não necessariamente corresponderá ao vacante. 

Art. 18 - Compete à Diretoria Executiva em especial: 

a) estabelecer normas, orientar e controlar todas as atividades e serviços da AQCOMAQ; 

b) elaborar o Plano de Trabalho da AQCOMAQ, submetendo-o à apreciação da Assembleia Geral; 

c) propor à Assembleia Geral o valor da contribuição mensal dos(as) associados(as) e fixar as taxas 

destinadas a cobrir as despesas operacionais e outras; 

d) apreciar os pedidos de ingresso na AQCOMAQ; 

e) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da Assembleia Geral; 
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f) indicar o banco ou os bancos nos quais deverão ser feitos depósitos do numerário disponível e 

fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa; 

g) zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias e pelas deliberações tomadas em 

Assembleia Geral; 

h) apresentar a Assembleia Geral Ordinária o relatório e as contas anuais de sua gestão, bem como 

o parecer do Conselho Fiscal; 

i) nomear, dentre os(as) associados(as), os(as) responsáveis pelos departamentos ou coordenações 

que forem criados. 

Art. 19 - A Diretoria se reunirá ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que se 

fizer necessário, devendo lavrar ata, no livro próprio, de todas das decisões tomadas, sendo assinada por 

todos os(as) presentes. 

§ 1º – As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo(a) Presidente(a) em exercício, ou pela maioria 

absoluta de seus(uas) integrantes. 

§ 2º – A Diretoria considerar-se-á reunida com a participação de metade mais um de seus membros, 

sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos. 

Art. 20 - Compete ao(à) Presidente(a):  

a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto; 

b) supervisionar as atividades da AQCOMAQ, podendo delegar poderes; 

c) representar oficialmente e judicialmente a AQCOMAQ; 

d) autorizar pagamentos e verificar frequentemente o saldo em caixa; 

e) convocar e presidir reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral; 

f) assinar juntamente com Secretário (a) de Finanças cheques e/ou documentos que envolvam 

responsabilidades financeiras; 

g) aplicar, de acordo com a programação, os recursos provenientes de parcerias,  contratos, 

convênios e outras formas de cooperação para a consecução de seus objetivos; 

h) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no regimento interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 21 - Compete ao(à) Vice-Presidente(a): 

a) substituir o(a) Presidente(a) em suas atribuições, em momento oportuno; 

b) assumir o mandato em decorrência de vacância; 

c) auxiliar de modo efetivo o(a) Presidente(a) em suas atividades. 

Art. 22 - Compete ao(à) Secretário(a) Geral: 

a) lavrar ou mandar lavrar atas das reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais, mantendo os 

respectivos livros sob sua responsabilidade: 

b) controlar a participação dos(as) associados(as) nas reuniões; 

c) fazer ou mandar fazer a correspondência, relatórios e outros documentos análogos; 

d) organizar arquivos, mantendo-os sob sua guarda; 

e) fazer ou manter atualizada a ficha de inscrição dos(as) associados(as); 

f) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 23 - Compete ao(à) Secretário(a) de Finanças:  

a) arrecadar as receitas e depositar o numerário disponível, no banco ou bancos designados pela 

Diretoria; 
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b) elaborar e apresentar balancetes mensais e o balanço anual da AQCOMAQ; 

c) proceder a pagamentos autorizados pelo(a) Presidente(a); 

d) assinar, juntamente com o(a) Presidente(a), cheques e demais documentos contábeis da 

AQCOMAQ; 

e) proceder ou mandar proceder à escrituração do livro auxiliar de caixa, mantendo-o sob sua 

responsabilidade; 

f) zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e outras, quando for o 

caso; 

g) efetuar pagamentos com recursos de parcerias, contratos e convênios, somente das atividades e 

aquisições neles programados; 

h) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no regimento interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 24 – Compete ao(à) Secretário(a) de Lutas Quilombolas e pela Igualdade Racial: 

a) atuar, de forma articulada com os(as) demais membros da Diretoria Executiva, na promoção, 

formulação e execução de ações da AQCOMAQ que visem à promoção da igualdade racial e 

fortaleçam as lutas antirracistas; 

b) coordenar a definição e a implementação das políticas de ações afirmativas da AQCOMAQ, 

visando garantir a igualdade de oportunidades para homens e mulheres quilombolas; 

c) coordenar as ações e parcerias da AQCOMAQ com órgãos dos governos municipal, estadual e 

federal relacionados com a comunidade remanescente de quilombo de Lagoa Grande, contando com 

a colaboração do Presidente(a); 

d) coordenar a execução da política de articulação com outras comunidades remanescentes de 

quilombos e entidades do movimento negro, assegurando o cumprimento de metas e cronogramas; 

e) coordenar as parcerias e convênios relacionados à comunidade remanescente de quilombo de 

Lagoa Grande, firmados pela AQCOMAQ, contando com a colaboração do Presidente (a); 

f) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 25 – Compete ao(à) Secretário(a) de Incentivo à Produção Local e Defesa da Vida Rural: 

a) atuar, de forma articulada com os(as) demais membros da Diretoria Executiva, na promoção, na 

formulação e execução de ações da AQCOMAQ que visem o incentivo à produção local, ao trabalho 

associado, à defesa dos valores e práticas da vida rural e a proteção ambiental; 

b) coordenar as parcerias e convênios relacionados ao incentivo à produção local, ao trabalho 

associado, à defesa dos valores e práticas da vida rural, a proteção ambiental e ao acesso ao crédito 

e financiamento individual ou comunitário, visando a atender às necessidades da comunidade; 

c) coordenar as ações, parcerias e convênios destinados à prestação de serviços de assistência técnica 

e extensão rural para o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa e da agroecologia; 

d) atuar, de forma articulada com os(as) demais membros da Diretoria Executiva, na promoção, na 

formulação e execução de ações da AQCOMAQ que visem o desenvolvimento de ações formativas 

e de capacitação no sentido de gerar trabalho e renda para as mulheres, jovens e terceira idade; 

e) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 26 – Compete ao(à) Secretário(a) da Criança e Juventude: 

a) atuar, de forma articulada com os(as) demais membros da Diretoria Executiva, na promoção, 

formulação e execução de ações da AQCOMAQ que visem a proteção de direitos das crianças e 

juventude, especialmente no que diz respeito ao acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, 

representando seus interesses em conselhos e outros fóruns consultivos e deliberativos; 
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b) atuar, em conjunto com o(a) Secretário(a) de Lutas Quilombolas e pela Igualdade Racial, na 

formulação e execuções de ações da AQCOMAQ que visem à adequação do ensino para a educação 

escolar quilombola, de acordo às reais necessidades da população local e circunvizinhas (crianças, 

jovens, adultos, idosos, pessoas com necessidades especiais, pessoas discriminadas em razão de sua 

orientação sexual); 

c) representar mulheres, jovens e a terceira idade na base e nos conselhos e outros fóruns consultivos 

e deliberativos, incentivando a participação destes(as) nos movimentos sociais; 

d) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 27 – Compete ao(à) Secretário(a) de Esporte e Cultura: 

a) atuar, de forma articulada com os(as) demais membros da Diretoria Executiva, na promoção, 

formulação e execução de ações da AQCOMAQ que visem a estimular as artes em geral, a 

reapropriação e fortalecimento da memória afrodescendente e biocultural, os festejos e costumes 

tradicionais da vida rural e as práticas esportivas; 

b) organizar e coordenar as atividades culturais e festividades desenvolvidas pela AQCOMAQ; 

c) coordenar as ações desportivas desenvolvidas pela entidade, bem como promover e desenvolver 

propostas de fortalecimento esportivo das comunidades abrangidas pela AQCOMAQ; 

d) promover atividades de integração e atração de associados(as) para Entidade; 

e) elaborar planos e projetos de comunicação social de interesse e promoção das comunidades 

abrangidas, mantendo relacionamento com órgãos e veículos de comunicação e entidades 

congêneres; 

f) outras atribuições que venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia Geral. 

Art. 28 - O Regimento Interno será constituído por normas estabelecidas pela Diretoria, baixada sob a 

forma de resolução após aprovação em Assembleia Geral. 

 

SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 29 - O Conselho Fiscal será formado por 03 (três) membros efetivos, eleitos para um mandato de 

04 (quatro) anos, e 03 (três) suplentes, sendo permitida apenas uma reeleição consecutiva. 

Parágrafo Único – Em sua primeira reunião, Conselho Fiscal escolherá, dentre os seus membros 

efetivos, um(a) Presidente(a) com a competência de convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal, 

e um(a) Secretário(a), com a competência de lavrar as atas das reuniões. 

Art. 30 - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) fiscalizar todas as atividades da AQCOMAQ, e examinar todos os documentos que julgar 

necessário; 

b) assistir às reuniões da Diretoria, quando convocadas ou sempre que dessa faculdade queiram usar, 

onde terá direito a voz e não a voto; 

c) convocar a Assembleia Geral quando ocorrerem motivos graves ou urgentes, após decisão tomada 

pela maioria absoluta dos(as) conselheiros(a); 

d) examinar e aprovar (ou não) os balancetes mensais e emitir parecer por escrito, sobre o balanço e 

relatório anual; 

e) verificar se os atos da Diretoria estão de acordo com lei e com o Estatuto e se não são contrários 

aos interesses dos associados e associadas; 

f) outras atribuições que lhes venham a ser estabelecidas no Regimento Interno ou na Assembleia 

Geral. 
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Art. 31 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que 

necessário. 

§ 1º - O Conselho Fiscal considerar-se-á reunido com a participação de no mínimo 2/3 de seus membros, 

sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos, dos membros presentes. 

§ 2º - Em cada reunião, deverá ser lavrada ata, em livro próprio, indicando as resoluções tomadas, 

devendo ser assinada por todos os presentes. 

 

CAPITULO V 

DOS LIVROS 

 

Art. 32 - A AQCOMAQ deverá ter: 

a) Livro de matrícula de associados(as); 

b) Livro de atas de reunião da Diretoria; 

c) Livro de atas de reunião do Conselho Fiscal; 

d) Livro de atas da Assembleia Geral;  

e) Livro de presença dos(as) associados(a) em Assembleia Geral; 

f) outros livros, fiscais, contábeis, etc., exigidos por lei e/ou Regimento Interno. 

Parágrafo único: A AQCOMAQ deverá manter a sua escrituração contábil-fiscal de acordo com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

CAPITULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 33 - A Assembleia Geral Ordinária de eleição deverá ser devidamente convocada pela Diretoria 

com uma antecedência mínima de 30 dias e máxima de 90 dias de sua realização, através de edital fixado 

na sede da Entidade e nos lugares públicos mais frequentados pelos(as) associados(as). 

Parágrafo único – Caberá a Diretoria, na mesma reunião que convocar a Assembleia Eleitoral, nomear 

uma Comissão Eleitoral, responsável pela administração do pleito, que será composta por 03 (três) 

associados(as) com respectivos suplentes. 

Art. 34 - As chapas deverão ser inscritas e apresentadas à Comissão Eleitoral, com indicação de 

candidatos(as) para todos os cargos eletivos, a uma antecedência mínima de 10 (dez) dias da Assembleia 

Eleitoral. 

Art. 35 - A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal serão eleitos, pela maioria simples dos associados 

presentes na Assembleia Geral Ordinária de Eleição, através do sufrágio universal, direto e secreto, em 

eleição por chapa, para um mandato de 04 (quatro) anos. 

Parágrafo único – A Mesa Diretora da Assembleia Eleitoral será composta pelos(as) integrantes da 

Comissão Eleitoral, que elegerão um representante para presidir os trabalhos. 

Art. 36 - Só poderão participar das chapas como candidatos(as) na eleição, os(as) associados(as) quites 

com as suas obrigações perante a AQCOMAQ e que tenham no mínimo 01 (um) ano como 

associados(as).  

§ 1º - Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos(as) associados(as) 

presentes na eleição. 

§ 2º - Estará em condições de votar o(a) associado(a) em dia com as suas obrigações estatutárias com 
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antecedência de 06 (seis) meses e terá direito a um só voto. 

 

CAPITULO VII 

DA DISSOLUÇÃO 

 

Art. 37 - A Associação Comunitária de Maria Quitéria – AQCOMAQ será dissolvida, por vontade 

manifestada em Assembleia Geral Extraordinária, expressamente convocada para este fim, observando 

o disposto nos artigos 12, §2º e 14, alínea a,  deste estatuto. 

Art. 38 - Em caso de dissolução, a parte remanescente do patrimônio não poderá ser distribuída entre 

os associados, sendo doada a instituição congênere, legalmente constituída conforme as exigências da 

Lei n. 13.019/2014, devidamente registrada no CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social e 

CMAS -  Conselho Municipal de Assistência Social, para ser aplicada nas mesmas finalidades da 

associação dissolvida. 

 

CAPITULO VIII 

DO DESLIGAMENTO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

 

Art. 39 - O desligamento dar-se-á a pedido do(a) associado(a), mediante carta dirigida ao Presidente da 

AQCOMAQ, não podendo ser negado. 

Art. 40 - A eliminação será aplicada pela Diretoria Executiva da Associação Comunitária de Maria 

Quitéria – AQCOMAQ ao(à) associado(a) que infringir disposição legal ou estatutária, provocando 

grave prejuízo moral ou material a AQCOMAQ, em reunião expressamente convocada para este fim, 

nos termos dos artigos 12, §2º e 14, alínea d, deste Estatuto, sendo facultada a participação do(a) 

acusado(a) para apresentação da sua defesa. 

§ 1º - Deliberando a Diretoria pela eliminação do(a) associado(a), este deverá ser notificado por escrito 

da decisão de sua penalidade. Em caso de recusa de recebimento da notificação pelo(a) associado(a), 

duas testemunhas assinam o referido documento. 

§ 2º - O(a) associado(a) eliminado(a) poderá recorrer à Assembleia Geral dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias, contado da data do recebimento da notificação. 

§ 3º - O recurso terá efeito suspensivo até a realização da próxima Assembleia Geral, na qual o assunto 

será incluído na ordem do dia, do edital de convocação respectivo. 

§ 4º - A eliminação efetivar-se-á automaticamente, se o associado não tiver recorrido da penalidade, no 

prazo previsto do § 2º deste artigo. 

Art. 41 - A exclusão do(a) associado(a) ocorrerá por morte da pessoa física, por incapacidade civil não 

suprida, por deixar de atender aos requisitos exigidos para sua administração ou permanência na 

AQCOMAQ, ou ainda, por dissolução da Entidade. 

Art. 42 - Os deveres dos(as) associados(as) perduram para os(as) desligados(as), eliminados(as) e 

excluídos(as), até que sejam aprovadas pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu seu 

afastamento. 

 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 43 - É vedada a remuneração dos cargos da Diretoria e do Conselho fiscal. 
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§ 1º - É vedada a distribuição a seus(uas) associados(as), conselheiros(as), diretores(as), 

empregados(as), doadores(as) ou terceiros de eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, bonificações, participações ou parcelas 

do patrimônio, auferidos mediante o exercício das atividades sociais da entidade; 

§ 2º - Todo e qualquer resultado, sobra, excedente operacional, bruto ou líquido, ou dividendo deverá 

obrigatoriamente constituir um fundo patrimonial ou de reserva, qual deverá ser aplicado 

exclusivamente no objetivo ou finalidade da Entidade. 

Art. 44 - Este Estatuto Poderá ser reformado no todo ou em parte, mediante deliberação tomada em 

Assembleia Geral, na forma dos artigos 12, §2º e14, alínea b, deste Estatuto. 

Art. 45 - O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data. 

Art. 46 - Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria ad referendum da Assembleia 

Geral. 

Art. 47 - Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

Art. 48 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Fazenda Lagoa Grande, Distrito de Maria Quitéria, Feira de Santana/BA, 08 de fevereiro de 2020. 


