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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo 

para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, 

e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar 

o  que se plantou”. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou compreender o processo de estruturação e consolidação da 

cozinha solidária Tempero da Paz, a partir da análise das Políticas Públicas de 

Economia Solidária no Brasil como mecanismos de superação da pobreza. A partir da 

percepção dos sujeitos envolvidos com o processo de implantação e funcionamento da 

cozinha solidária, enquanto espaço físico de comercialização mas também como o lócus 

para captar como as ações no âmbito das Políticas Públicas de Economia Solidária 

envolvem os indivíduos que são por ela beneficiados. A pesquisa de cunho qualitativo 

permitiu compreender os elos e nós presentes na história do grupo e no funcionamento 

da cozinha, descortinando desde o período da sua formação inicial até o estado atual da 

cozinha solidária Tempero da Paz. A fundamentação teórica está subsidiada em autores 

que tratam a respeito do histórico das Políticas Públicas de Combate à Pobreza, aqueles 

que trabalham a pobreza urbana e o trabalho informal e a Economia Solidára discutindo 

esta enquanto uma dimensão das Políticas Públicas orientadas a superação da pobreza e 

geração de emprego e renda. O trabalho de campo foi realizado na Cozinha Tempero da 

Paz, Cooperativa Mista Colibris, Unidade de Inclusão SocioProdutiva Norte de janeiro 

de 2015 a outubro de 2016, com variações e interrupções. Foram realizadas análises 

documentais a partir dos dados colhidos nas instituições pesquisadas, bem como sete 

entrevistas semiestruturadas. Para realização da análise dos resultados obtidos em 

campo, utilizou-se a análise de conteúdo; as categorias utilizadas na pesquisa foram: a) 

Sustentabilidade da Cozinha Tempero da Paz ; b)Percepção acerca das Políticas 

Públicas; c) Compreensão acerca da Economia Solidária, essas três categorias 

explicitam os principais resultados da pesquisa. Acerca da sustentabilidade da cozinha, 

ela se mantém com dificuldades, em virtude da falta de projetos e poucos clientes, onde 

as suas integrantes não alcançam nem um salário mínimo, o que traz à tona que os 

ganhos no trabalho na cozinha são flexibilidade laboral e ajuda mútua. Com relação a 

percepção sobre as Políticas Públicas de Combate a pobreza o que aparece é que as 

entrevistadas ainda que considerem o seu grau de relevância pontuam falhas que 

impedem o êxito de tais políticas para combate à pobreza.Com relação à Economia 

Solidária ainda que constatando-se que no meio urbano, os seus princípios  são mais 

difíceis de serem praticados, a discussão instaurada refletiu duas posições opostas, 

aqueles que creem e não creem na Economia Solidária como ferramenta de 

emancipação e ainda identificam uma discrepância entre os papéis sociais que são 

assumidos e os valores que efetivamente são praticados. Uma das conclusões do 

trabalho é a de que a necessidade de sobrevivência dos sujeitos que fazem parte dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários é gritante e estes empreendimentos não 

viabilizam a efetiva superação da pobreza, uma vez que colocamos o salário mínimo 

como parâmetro de sobrevivência básica. Há ainda muito o que se fazer com relação as 

Políticas Públicas de Economia Solidária, pois estas precisam conjugar forte estratégia 

de comercialização e uma formação substancial, porque são elementos 

retroalimentados, e o êxito das experiências está fundamentado no equilíbrio entre esses 

dois elementos. 

 

Palavras-Chave: Pobreza. Políticas Públicas. Trabalho. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work sought to understand the process of structuring and consolidating the 

kitchen cuisine Tempero da Paz, based on the analysis of the Public Policies of 

Solidarity Economy in Brazil as mechanisms for overcoming poverty. From the 

perception of the individuals involved with the process of implantation and functioning 

of solidary cuisine, as a physical space of commercialization, but also as the locus to 

capture how the actions within the Public Policies of Solidarity Economy involve the 

individuals who are benefited by it. The qualitative research allowed us to understand 

the links and nodes present in the history of the group and in the functioning of the 

kitchen, revealing from the period of its initial formation to the current state of the 

cuisine of solidarity Tempero da Paz. The theoretical foundation is subsidized in authors 

who treat Regarding the history of Public Policies to Combat Poverty, those working on 

urban poverty and informal work, and the Solidarity Economy discussing this as a 

dimension of Public Policies aimed at overcoming poverty and generating employment 

and income. Fieldwork was carried out in the Temperate Kitchen of Peace, Mixed 

Colibris Cooperative, North SocioProductive Inclusion Unit from January 2015 to 

October 2016, with variations and interruptions. Documentary analyzes were performed 

based on the data collected in the institutions surveyed, as well as seven semi-structured 

interviews. For the analysis of the results obtained in the field, the content analysis was 

used; The categories used in the research were: a) Sustainability of the Seasoning of 

Peace Kitchen; B) Perception about Public Policies; C) Understanding about Solidarity 

Economy, these three categories Explain the main results of the research. Regarding the 

sustainability of the kitchen, it is struggling because of the lack of projects and few 

clients, where its members do not even earn a minimum wage, which brings to the fore 

that the gains in work in the kitchen are labor flexibility and help Mutual Regarding the 

perception about the Public Policies to Combat poverty, what appears is that the 

interviewees, even if they consider their degree of relevance, point to failures that 

prevent the success of such policies to combat poverty. Regarding the Solidarity 

Economy, In the urban context, its principles are more difficult to practice, the 

discussion established reflected two opposing positions, those who believe and do not 

believe in the Solidarity Economy as a tool for emancipation and still identify a 

discrepancy between the social roles that are assumed and The values that are actually 

practiced. One of the conclusions of the study is that the need for survival of the 

individuals that are part of the Solidarity Economic Projects is striking and these 

projects do not allow the effective overcoming of poverty, since we put the minimum 

wage as a parameter of basic survival. There is still much to be done in relation to the 

Public Policies of Solidarity Economy, since these need to combine a strong 

commercialization strategy and a substantial formation, because they are feedback 

elements, and the success of the experiences is based on the balance between these two 

elements. 

 

Keywords: Poverty. Public policy. Job. 
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INTRODUÇÃO 

 O campo de pesquisa em Políticas Públicas e Sociais tem angariado adeptos das mais 

diversas correntes ideológicas para compreensão dos seus objetos de pesquisa. Não é pouco 

comum o estudo das Políticas Públicas aliado a uma compreensão acerca da pobreza com 

intersecções no mundo do trabalho, entretanto, o trabalho informal e o estudo das políticas 

orientadas a tal sesgmento do mundo do trabalho tem sido menos expressivas. A proposta do 

presente trabalho é descortinar  um processo complexo de solidificação de um programa do 

governo do estado da Bahia (Vida Melhor Urbano) envolvendo a Economia Solidária como 

meta transversal a partir do estudo da cozinha solidária enquanto um espaço de associação 

para produção e comercialização de alimentos que gere renda para suas participantes. 

Portanto, o intuito do trabalho é compreender o que seria essa cozinha solidária, de que 

maneira ela se estruturou e como ocorreu a sua consolidação. 

 Ainda que recentes, as experiências de cooperativas que atuam na Economia Solidária 

existem há mais ou menos quinze anos e conjugam um arcabouço de experiências suficientes 

para serem analisadas, pois projetos realizados com o poder público não são novidade. As 

categorias conceituais utilizadas no trabalho em questão são relacionadas a discussão teórica 

sobre a pobreza, a pobreza urbana e o trabalho informal, as políticas públicas de emprego e 

geração de renda e a Economia Solidária nesse contexto Estatal. Para isso, desenhou-se 

enquanto objetivo do referido trabalho a compreensão a partir das concepções dos envolvidos 

no processo de  estruturação e funcionamento da cozinha, de como as experiências 

associativas da Economia Solidária, e não do Microempreendedorismo tem sido tratadas pelo 

poder público, ainda que se construa enquanto um estudo de caso único, o presente trabalho 

propõe reflexões e apontamentos acerca do efeito dessas políticas, sua abordagem e 

acompanhamento. Ainda que não se trate de meta primordial do programa Vida Melhor 

Urbano, atender a coletivos, associações e cooperativas. É importante avaliá-lo pois trata-se 

de um programa pioneiro no Brasil, e ainda que o público-alvo sejam os microemprendedores 

a política reflete em esfera estadual o modo como as iniciativas coletivas de trabalho tem sido 

tratadas no âmbito Federal. As cozinhas estão presentes em vários bairros de Salvador, de 

modo que algumas estão consolidadas e outras em processo de implantação. A viabilidade da 

sua execução exige articulação entre o governo estadual, município, entidades de apoio e os 

próprios empreendimentos. Esse processo é fruto de uma complexa rede de arranjos e 

instrumentais que garantam a viabilidade e consolidação do projeto, cabendo às Organizações 

da Sociedade Civil este trabalho. 

 No contexto teórico, a Economia Solidária (EcoSol) desponta envolvendo formas de 
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organização do trabalho que, conforme Singer (2002), têm como cerne a associação de iguais, 

ou seja, pessoas que partilham condições sociais semelhantes e que têm a posse coletiva dos 

meios de produção e do trabalho em si. São os proprietários do trabalho, donos do negócio, o 

poder de decisão é comum aos sócios sem distinções ou preconceitos, partilham de maneira 

justa os ganhos e as relações sociais possuem como elo a solidariedade entre seus pares e o 

respeito às liberdades individuais. Em vista desse cenário, é preciso compreender de que 

modo o Estado brasileiro encarou essa chamada Outra Economia. 

No Brasil, este modelo de produção e gestão foi disseminado por meio da criação e 

fortalecimento das associações, cooperativas, clubes de troca e empresas falimentares 

recuperadas, entre outras organizações coletivas que exercessem os princípios econômicos 

solidários. As entidades de apoio e fomento (tais como organizações não governamentais, 

universidades, institutos de pesquisa e associações) contribuíram para a consolidação e aporte 

técnico daquelas organizações coletivas. 

    No terreno latino-americano, a proposta da Economia Solidária se firmou em uma 

concepção neomarxista de que apesar do capitalismo ser o sistema hegemônico vigente, não 

deve ser o único, pois o mesmo, produz grandes desigualdades (LIMA, 2007). Além disso, a 

sua concepção e prática estão subsidiadas em princípios divergentes aos que são alimentados 

pelo sistema capitalista, visão corroborada por Silva (2007) e Singer (2002). 

 Hoje, a Economia Solidária no Brasil está instituída conjugando diversas experiências 

no meio urbano e rural, com mulheres, homens, quilombolas, portadores de necessidades 

especiais, entre outros públicos que comungam da autogestão como canal de organização e 

agregam os valores de solidariedade e igualdade. A luta política em prol desses coletivos 

encontra terreno nas instituições estatais e em outros espaços de articulação e elaboração de 

demandas. Dentre as conquistas mais louvadas pela EcoSol está a criação da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) e suas respectivas secretarias estaduais. Portanto, 

a Economia Solidária possui capilaridade no Estado no processo de formulação e 

implementação das Políticas Públicas. Entretanto, uma das questões colocadas em pauta é que 

ainda que as organizações possuam uma certa expressividade em âmbito nacional e as 

experiências promovam processos de construção de conhecimentos formativos para os 

grupos, há uma necessidade de desenrolar a comercialização em função da concorrência 

diária com as organizações capitalistas, que contam com grande aporte de investimentos e 

recursos. No âmbito urbano o processo de organização coletiva ainda se mostra mais 

dificultoso em função do individualismo exacerbado, fruto histórico do desenrolar das 

sociedades pós industriais ou modernas. Nesse sentido, ainda se agrava o fato de que 
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estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Esatística através da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domícilios demonstram que os sujeitos que se encontram nas ocupações 

informais são em maior parte mulheres negras, e além disto recebem os piores rendimentos 

frutos deste trabalho. Portanto, há de se questionar, se as organizações coletivas da Economia 

Solidária assumem um compromisso de promoção de autonomia e emancipação, em que 

medida esses processos estão efetivamente ocorrendo? Se esta noção já foi incorporada pelo 

Estado na proposição das suas políticas públicas cujo objetivo é a suuperação da pobreza, será 

que está sendo garantido o mínimo necessário a sobrevivência desses sujeitos? Não se pode 

pensar em desenvolvimento de autonomias e processos emancipatórios sem primeiro 

confrontar a pobreza enquanto insuficiência de renda mínima. 

 Nos temas correlatos à Economia Solidária, um estudo quantitativo poderia ser 

perigoso, pois os sistemas de informação sobre a Economia Solidária são poucos e os dados 

seriam produzidos de maneira custosa, além do que a criação de indicadores de avaliação da 

efetividade das políticas públicas de Economia Solidária, demandaria uma pesquisa extensiva 

e maior aprofundada, vale ressaltar que o Programa Vida Melhor Urbano/Rural é uma 

experiência recente, entretanto através da sua meta transversal que busca a tender a essas 

organizações coletivas é possível captar de que modo o Estado tem orientado as suas ações 

para trabalhos que não partem do princípio do empreendedorismo individualista. 

O método do estudo de caso foi escolhido para orientar essa pesquisa, pois a pretensão 

é descrever de maneira detalhada a complexidade da implantação da cozinha solidária, 

mobilizando diversos dados que auxiliarão na descoberta dos meandros desse processo. 

Mesmo diante das fragilidades que o estudo de caso apresenta em relação às outras formas de 

investigação em Ciências Sociais, e o cuidado que deve ser tomado ao trabalhar possíveis 

generalizações, a pesquisa demanda construir e reconstruir a execução de uma ação e, para 

essa finalidade, este método aparece como o mais favorável. 

No caso das cozinhas solidárias, é possível notar que conceitos, como: inclusão 

socioprodutiva, trabalho decente e emancipação, entremeiam esta ação impulsionados por 

uma Política Estatal de combate a pobreza, então é possível questionar que pobreza é preciso 

superar primeiro? É possível desenvolver autonomia e emancipação sem garantida de renda 

fixa mensal? Qual a estrutura do programa Vida Melhor, e os conceitos que subsidiam as suas 

ações, em se tratando de um programa pioneiro no Brasil?  

 Sendo assim, no que se refere à estruturação do trabalho, no primeiro capítulo, encontra-

se a relação a discussão entonro da pobreza enquanto conceito, utiliza-se o enfoque do autor 

Amaryta Sen sobre esta temática. No segundo capítulo, buscou-se apresentar a Economia 
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Solidária, seu contexto institucional e suas implicações no setor informal, conjugando dados 

do Sistema Nacional de Informações Solidárias (SIES) e dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística(IBGE).No terceiro capítulo, denominado “Colocando os Pratos à 

Mesa”, segue a apresentação da metodologia do trabalho e a descrição do delineamento da 

pesquisa.No quarto capítulo, intitulado “Com a batata quente nas mãos!” pretende-se abordar 

a descrição do bairro, da Cooperativa Mista Colibris e como se deu o processo de 

consolidação da Cozinha Tempero da Paz. E ao fim, o capítulo “Deixando Tudo em Pratos 

Limpos! discute os  resultados da pesquisa e sua correlação com as teorias apresentadas.  
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1. POLÍTICAS DE COMBATE À POBREZA 

 

1.1 A questão da pobreza 

 

 A pobreza é uma questão multifacetada e complexa (IVO, 2006; MAURIEL, 

2010; AZEVEDO;BURLANDY, 2010; GREEN, 2009), o protagonismo da pobreza na 

discussão sobre política social é central e envolve outros problemas marcantes e 

impeditivos do êxito dos direitos universais, durante muito tempo discutiu-se exclusão 

social como consequente direto da pobreza, entretanto diversas críticas despontaram em 

relação a esse conceito, portanto este trabalho utilizará a posição de Silva (2010), 

favorável à categoria pobreza em detrimento da exclusão social, sob a justificativa de 

que esta última é pouco pertinente no debate, por ser indeterminada
1
.
.
A opção pelo 

termo pobreza justifica-se de modo mais latente, visto que Silva (2010) a considera 

como um problema de ordem estrutural em suas múltiplas determinações.      

 Sendo assim, trata-se de um problema que deve ser analisado não somente em si 

mesmo, mas nos fatores que impulsionam a sua existência e os males gerados por sua 

persistência. A maneira como a pobreza tem sido tratada no âmbito científico e na vida 

comum tem sido descontextualizada e desistoricizada, o que se configura como um 

entrave para a realização de análises sobre o fenômeno (MAURIEL, 2010; AZEVEDO; 

BURLANDY, 2010).   

 Ademais, para Borges e Kraychete (2007), tomar a pobreza enquanto uma 

categoria em si mesma deixa de fora o mercado de trabalho, lócus da sua reprodução (p. 

238). Neste sentido, pobreza e mercado de trabalho serão utilizados como conceitos que 

dialogam reciprocamente com as suas disposições e determinações.   

 Uma interessante definição pontuada por Amartya Sen
2
 afirma que a pobreza 

“[...]deve ser encarada como falta de liberdade de diversos tipos para que se usufruam 

condições de vida minimamente satisfatórias” (GREEN, 2009, p. 25). A liberdade de 

escolha por exemplo, quando o sujeito é pobre faltam-lhe não só recursos financeiros 

mas uma boa escola, lazer, entre outras coisas, suas escolhas ficam limitadas àquilo que 

ele tem acesso, portanto o sujeito deixa de ser livre para escolher por exemplo, que 

carreira seguir ou que formação universitária obter, tendo em vista suas grandes 

                                                 
1
 Tendo em vista que o debate atual nas Ciências Sociais deixou em muito de utilizar o conceito exclusão 

social, não vou me ater a justificações demasiadas e referências por não escolhê-lo. 
2
 Amartya Sen realiza o prefácio da obra de Dunca Green e suas idéias são citadas diversas vezes em 

vários autores aqui estudados. 
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fragilidades.  

  A pobreza assume várias formas de interpretação e enumeráveis conceituações 

auxiliam na amplitude da discussão, aqui enumeraremos algumas correntes que 

consideramos relevantes e atuais na discussão, em resumo duas correntes explicativas 

para o fenômeno . 

 

1) A pobreza enquanto insuficiência de renda 

  

 A priori, quando um fenômeno assume um aspecto unilateral, a sua análise é 

limitada, de forma que os outros elementos que o ocasionaram não aparecem. Um dos 

expoentes da corrente que trata a pobreza enquanto condição de insuficiência de renda é 

o autor Atkinson (1989)
3
, desta abordagem emergem os conceitos de pobreza absoluta e 

pobreza relativa, em que ambos são essenciais para a criação das linhas de pobreza, 

baseadas em aspectos quantitativos que diferenciam os “tipos” de pobreza. Em geral, o 

seu uso é justificado conforme explicitado por Rocha (2003, apud AZEVEDO; 

BURLANDY, 2010, p. 202):  

 

Mesmo com todas estas implicações, dois fatores justificam a motivação pela 

abordagem de linhas de pobreza e indigência: primeiro, é que somente as 

medidas escalares permitem a ordenação de situações sociais alternativas; 

segundo, existe uma estreita correlação entre o nível de renda e os 

indicadores de bem-estar físico, uma vez que o acesso a bens e serviços se dá 

no mercado através dos recursos monetários. 

 

Entender a pobreza tão somente como insuficiência de renda traz implicações 

sérias à análise baseada nessa abordagem, pois existem países em que a pobreza é um 

fenômeno presente, embora os indivíduos já tenham alcançado um nível de obtenção de 

renda razoável, que foge da indigência e da pobreza extrema, ou seja, o mínimo para a 

sua sobrevivência é garantido. Entretanto, outras necessidades afloram e o indivíduo 

não se satisfaz apenas com a sobrevivência em si mesma, mas em construir outros 

horizontes, lazer, cultura, entre outros aspectos que são primordiais e se vinculam à 

                                                 
3
 Ao que parece, mesmo considerando preponderante a pobreza no aspecto financeiro, enquanto 

insuficiência de renda, Aktinson reformulou suas bases teóricas, tendo em vista que a referência 

utilizada era da década de 1990. No texto La Pobreza, ele explicita a existência de duas vertentes de 

pensamento sobre a pobreza: uma que concede centralidade ao acesso dos pobres a itens mínimos, 

pautado no consumo, e a corrente intitulada de conquista de direitos, enfocada no aspecto da cidadania. 

Desse modo, ele expressa que: “Ingreso  es  preferido  en  el  enfoque  de  los derechos,  pero  si  su  usa  

el  punto  de  vista  del  nivel  de  vida  se  debe  ver inclinado por el consumo” (p. 3). O viés utilizado 

pelo autor é claramente interessado na discussão sobre as linhas e demarcações de pobreza, utilizando 

diversas referências Norte-Americanas, ele assume a centralidade da sua discussão sobre pobreza 

quanto ao fator econômico. 
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obtenção de renda.   

 Quanto mais rico é um país e sua riqueza é melhor distribuída, maior será a 

abordagem da pobreza enquanto insuficiência de renda, distanciando-se do atendimento 

às necessidades de sobrevivência, pois outras necessidades tornam-se relevantes, a 

exemplo dos países Nórdicos, cujos  índices de desigualdade social são baixos quando 

comparados a outros países, portanto, os seus habitantes gozam de necessidades básicas 

relativamente supridas. 

 No entanto, os autores destacam o valor do conceito de pobreza absoluta para 

um país como o Brasil, com elevada concentração de renda, e cuja produção econômica 

está ainda centrada em commodities, com um processo de urbanização e industrialização 

desordenado  e com grande contingente populacional, pois ainda prevalecem números 

absolutos de pobreza concentrados em regiões como Norte e Nordeste. (ROCHA, 2003 

apud AZEVEDO; BURLANDY, 2010).  

 

 

2) Pobreza e teoria das capacitações 

A segunda abordagem, denominada como a das capacitações, crê que a pobreza 

é um estado de privação decorrente da insuficiência de renda, e atendê-la apenas neste 

aspecto não abarca outras realizações humanas fundamentais. As faltas básicas 

ultrapassam o aspecto financeiro, tendo em vista que os seres humanos são diversos e 

múltiplos em suas necessidades. Essa multiplicidade de necessidades é estudada por 

Amartya Sen (2000), cujas variações são divididas em quatro pontos principais: a) a 

idade do indivíduo, b) questões epidemiológicas, c) papéis sociais e d) papéis sexuais. 

Grosso modo, esses indicadores separados e conjugados, demonstram o quanto as 

necessidades variam conforme a idade do indivíduo, o local em que ele habita, os papéis 

que ele exerce na sociedade e o papel sexual que ele toma para si.  

 Quando se discute a pobreza, ela aparece enquanto um problema em si mesmo, 

desprovido de estrutura, portanto, a sua relação com a produção de riqueza ou o mundo 

do trabalho fica fragilizada, o trabalho deixa de ser o elemento ordenador das políticas 

sociais e a questão passa do âmbito coletivo, organização da produção e acumulação 

capitalista, para se fechar em uma questão de oportunidade e capacitação individuais – 

esta concepção teórica da centralidade da oportunidade, com foco no sucesso ou 

insucesso do indivíduo para aproveitar uma oportunidade no mercado de trabalho, foi 

denominada por Werneck Vianna (2008, apud MAURIEL, 2010, p. 175) de “perspectiva 
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liberal revisitada”, o que mina enxergar a problemática da pobreza sob o auspício do 

Estado Capitalista e do mundo do trabalho.   

 Dito isso, Mauriel (2010) afirma o seguinte: “[…] em que a questão social tem 

sido ressignificada pela ação instrumental e por meio de códigos de um “novo” 

economicismo “solidário”[...] as leituras instrumentais da pobreza despolitizam a 

questão social e a própria ação política” (p. 174-175). 

Ainda como desdobramento da segunda abordagem tratada, há uma dimensão 

que orienta a origem da pobreza ao elemento desigualdade tanto econômica como a de 

capacidades, ligada às capacidades e potencialidades que os indivíduos podem 

desenvolver. Para a Amartya Sen, a pobreza tem duas dimensões: a de renda e 

capacidades, porém, aquela tida como prioritária é a capacidade individual de superar a 

condição de pobreza por meio do sucesso individual e o desenvolvimento de 

capacitações a fim de suprir as necessidades fundamentais. Seguindo esta linha de 

raciocínio, o desenvolvimento de potencialidades e de renda são consequências, visto 

que o indivíduo necessita elevar as suas capacidades ou potencialidades para garantir 

sua renda, e ao mesmo tempo, alcançar o desenvolvimento humano seria eliminar 

privações, elevando as capacidades. Além disso, ele prevê que as políticas sociais são 

fundantes na busca pela redução da pobreza, mas o elemento condicionante da 

efetividade dessas políticas é o empoderamento
4
 pessoal.   

 As ideias desse autor norteiam a base da teoria do desenvolvimento humano, 

propagada por organismos econômicos multilaterais e internacionais, como o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial (SEN, 2001, 

2000 apud MAURIEL, p. 175). Para Borges e Kraychete (2007), esta perspectiva pode 

ser vista enquanto “a nova abordagem da pobreza”, para quem o Banco Mundial 

publicizava a necessidade de oferecer amplos serviços sociais, como: educação, saúde e 

planejamento familiar, bem como mobilizar as pessoas em suas capacidades, criando 

possibilidades de garantir a sua renda por meio de treinamentos educacionais e 

oportunidades de qualificação.  

  Um dos aspectos levantados por Green (2009) é o de que tanto o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) quanto o Banco Mundial são organismos favoráveis à 

flexibilização das relações de trabalho, portanto, ao mesmo tempo em que a noção de 

                                                 
4
 A opção do autor pelo conceito de empoderamento é redigido para explicitar sua concepção, entretanto 

o trabalho aqui realizado utiliza o conceito de autonomia, emancipação em detrimento do 

empoderamento. 
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superação da pobreza é desenvolvida por estes, observa-se em paralelo a ideia de 

flexibilização das relações de trabalho, que tem trazido consequências danosas ao bem-

estar do indivíduo, tornando-se uma faca de dois gumes, já que  ao mesmo tempo que 

pondera a importância da superação da pobreza, o faz fortalecendo um elemento de 

precarização, tal como é a flexibilização das relações trabalhistas. (ANTUNES,2015) 

  A partir deste ponto, Borges e Kraychete (2007) entrelaçam essa abordagem à 

noção de desenvolvimento humano do PNUD, para superar a pobreza, para quem ao 

lado do crescimento puramente econômico estava a necessidade de participação dos 

indivíduos em processos que dizem respeito a si mesmos, às suas vidas. Um trecho 

interessante extraído da obra destas autoras diz: 

 

Diminuir e erradicar a pobreza torna-se indispensável para elevar as 

capacidades e os conhecimentos da população, requisito sine qua non para 

superar o subdesenvolvimento latino-americano[...] se alcança a equidade 

quando cada pessoa tem acesso a recursos adequados às suas necessidades. 

Também é necessário aceitar que a verdadeira igualdade de oportunidades só 

é alcançada mediante o trato desigual aos desiguais, significando que a 

política compensa as desvantagens das pessoas, por exemplo, fornecendo 

alimentação escolar às crianças pobres (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 1992, p. 158-159 apud 

BORGES; KRAYCHETE, 2007, p. 236).  

 

  

 

O sentido do combate à pobreza assume um caráter amplo conforme as 

elaborações de Amartya Sen, passando da mera eliminação de privação para o 

desenvolvimento de capacidades que propiciem a liberdade de escolha, tomando um 

caráter de atender às condições básicas para o claro exercício da cidadania. Por isso, o 

Estado adquire um papel central para garantir condições para esse empoderamento
5
 

(MAURIEL, 2010, p. 176).  

 Nessa linha de pensamento, as políticas sociais e seus sistemas universais só são 

válidos se propiciarem a capacitação das pessoas para o exercício da cidadania, de modo 

que até para elevar os benefícios sociais haverá também elevação das capacidades 

individuais. Nessa perspectiva é fundamental a confluência entre as políticas sociais 

universais e focalizadas, é o ideal a ser alcançado para que os problemas sociais sejam 

alcançados e mitigados com êxito. “Esse hibridismo é justamente o principal elemento 

                                                 
5
 Para contribuir com revisão conceitual acerca da cidadania, ver: VIEIRA, Litszt. Notas sobre o 

conceito de  

 cidadania. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais – BIB. São Paulo, n° 

51, p. 35-47, 1º semestre de 2001. 
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distintivo que vai caracterizar a política social hoje: um mix entre sistemas universais 

básicos e formas individualizadas de proteção privada” (MAURIEL, 2010,p. 176). A 

política social focalizada permite que, por exemplo, indivíduos de extrema pobreza 

saiam dessa condição através de mecanismos de assistência social, uma vez que saem 

eles passam a condição de ‘pobres’, tem possibilidade de sobreviver mas necessitam de 

itens básicos e fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidadão, como o 

acesso a saúde, educação, trabalho, e aí a partir das políticas sociais que garantem 

direitos universais podem ter acesso a esses bens. 

 

1.2 O nascimento das políticas sociais de combate à pobreza no Brasil 

 

Conforme explicitam as autoras Borges e Kraychete (2007), o final da Segunda 

Guerra e meados da década de 1970 são fundamentais para repensar o modelo de 

desenvolvimento e centrar-se na questão da pobreza. As politicas sociais de combate a 

pobreza nasceram em meio a forte ideais desenvolvimentistas, que colocavam o 

mercado financeiro, industrialização, informatização e o crescimento econômico como 

os principais objetivos a serem alcançados pelos países. O nascimento da regulação da 

pobreza está indissociada do mercado de trabalho, a falta de empregos ou a ocupação 

em postos de trabalho precários propiciaram o agravamento do quadro de pobreza e 

impossibilitaram aos indivíduos saírem dessa situação por meio do trabalho.  

Historicamente, foi no século XIX que houve a constituição de um mercado 

competitivo e a criação de instituições filantrópicas e assistenciais que mais tarde 

estariam inseridas no sistema de Seguridade Social: 

  

No decorrer do Século XIX, a definição de um padrão de regulação vai desde 

a instituição de medidas que favoreçam a constituição de um mercado de 

trabalho competitivo, a partir da proletarização da força de trabalho, até a 

recomposição de instituições que promovam a assistência para os que não 

conseguiam colocação produtiva (BORGES; KRAYCHETE, 2007, p. 232). 
 

 As autoras afirmam que os primeiros padrões de regulação da pobreza surgiram 

em meio a um cenário devastador do mercado de trabalho em que os postos de trabalho 

eram muito concorridos e a grande massa encontrava-se destituída de trabalho e 

emprego. A filantropia e as leis que regulavam o mercado de trabalho mostraram-se 

insuficientes frente às crescentes demandas dos operários daquele século.   

 Portanto, foi gerada uma massa de trabalhadores desocupados e outros que 
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tinham limitações físicas e ∕ou mentais para trabalhar, a partir daí o sistema de 

Seguridade Social começou a ser construído primariamente com auxílios voltados 

àqueles trabalhadores impossibilitados de maneira parcial ou total de possuir atividade 

produtiva, com isso, a responsabilidade da proteção individual passou para a proteção 

social tomada pelo Estado, visão corroborada por Ivo (2006, p. 63), para quem o risco 

social passou do âmbito individual para risco coletivo: “[...] passou-se de um regime 

baseado na responsabilidade individual e fundado no direito civil para um regime de 

solidariedade assentado num contrato social e fundado na noção de direito social”.  

 

 Esta Seguridade se concretiza em termos conceituais e procedimentais após a 

Segunda Guerra Mundial, formando o chamado Estado de Bem-Estar Social ou Welfare 

State. O pano de fundo da argumentação de Borges e Kraychete (2007) está centrado em 

uma das teorias explicativas do surgimento e desenvolvimento do Welfare State, cujo 

argumento reside no papel de mediação do Estado entre capital e trabalho. Duas 

pesquisas essenciais servem como referência para essa linha de surgimento do Welfare 

State, que trazem um diálogo relevante a respeito da argumentação utilizada pelas 

autoras, quais sejam: Emergência e Desenvolvimento do Welfare State da autora Marta 

Arretche, e Uma genealogia das Teorias e Modelos do Estado de Bem-Estar Social, de 

Carlos Aurélio Pimenta de Faria.  

 Arretche (1995) discorre sobre essa vertente teórica tendo como cerne as 

contribuições de Ian Gough para o debate. Esse autor, por sua vez, argumenta que o 

Welfare State constituiu-se como a face social do Estado Capitalista, em que as 

necessidades criadas no/e pelo Estado Capitalista motivariam respostas no âmbito 

social, ou seja, os programas de recorte social garantiriam a acumulação da produção 

capitalista, a reprodução da força de trabalho e a legitimação social. Além de realizar 

estas garantias, haveria certo conflito disposto no interior do Estado Capitalista, por 

meio da pressão da classe trabalhadora em favor de melhorias e também os interesses 

das classes abastadas.   

 Este movimento de forças contraditórias inseridas na dinâmica do Estado 

Capitalista trouxe, segundo o autor, o surgimento das políticas sociais: “Isto é, nos 

períodos de inovação e crescimento das políticas sociais, ambas as classes fundamentais 

(burguesia e proletariado) viam tais políticas como sendo de seu interesse, ainda que por 

razões absolutamente distintas” (GOUGH, 1979, p. 64 apud ARRETCHE, 1995, p. 43). 

Isso não significava que o Estado assumia uma posição passiva de obedecer aos 
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imperativos do sistema capitalista, mas a separação entre a esfera política e econômica: 

“[...] e, portanto, a relativa autonomia do Estado permite a existência de uma 

significativa margem de manobra no campo das decisões de âmbito 

estatal”(ARRETCHE, 1995,p.43).  

 A perspectiva de compreensão da mediação do Estado entre capital e trabalho, 

para garantir a promoção de programas sociais voltados para a classe trabalhadora, a fim 

de superar uma condição de miserabilidade e promover uma paz social, nos termos de 

Faria (1998, p. 13), foi implementada desde a formulação do modelo do Chanceler Otto 

Von Bismarck (FARIA, 1998), que implantou a Seguridade Social na Alemanha, dando 

especial atenção aos acidentes de trabalho, invalidez, situação de doença e velhice dos 

operários da indústria, constituindo-se no feito precursor do Estado de Bem-Estar 

Social.  

 Na medida em que os programas sociais surgiam, a classe trabalhadora aliviava 

suas necessidades, enquanto a burguesia aclamava a sensação de satisfação que a classe 

trabalhadora se encontrava. O resultado dessa mediação eram os ânimos contidos e a 

manutenção de uma harmonia social ilusória.  

 Sabendo-se que os trabalhadores possuem um papel de destaque tanto na 

constituição da Seguridade Social quanto nas Políticas Públicas formuladas a posteriori, 

Borges e Kraychete (2007) tomam o trabalhador como elemento central e o Estado 

figura enquanto mediador das relações entre capital e trabalho, na conformação de 

políticas e programas sociais. As autoras também trazem à tona uma questão ampla no 

que se refere ao pano de fundo da construção de programas sociais no âmbito do Estado 

Capitalista, por meio de um encadeamento lógico trazido por Manuel Castells, em que a 

questão social é regulada por direitos. Dito isso, dentre os aspectos levantados sobre 

essa relação entre a questão social e os direitos, estão: 

O primeiro diz respeito à fixação do trabalhador ao emprego, como principal 

mecanismo de acesso à renda e também como um antídoto a uma 

associabilidade que era preciso erradicar; o segundo refere-se ao repasse de 

parte da produtividade para os operários, estabelecendo-se um patamar de 

salário que vai permitir que eles passem a figurar não apenas como 

trabalhadores, mas também como consumidores; e o terceiro refere-se ao 

acesso que os operários passam a ter aos serviços públicos, a partir da 

montagem de um complexo sistema de proteção e segurança levado a cabo 

pelo Estado (BORGES; KRAYCHETE, 2007, p. 232). 

 

Desde o nascimento da Seguridade Social, em que o operário em atividade era o 

ator central para participar de serviços e benefícios assistenciais, segundo Faria (1998), 

foram criadas ações para os desempregados cujos países pioneiros: França e Noruega, 
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estavam guiados pela noção de direitos universais. Aqui o Estado Providência responde 

à necessidade de universalização dos direitos, direitos estes já difusos, que não estão 

voltados para sanar um ou outro problema de um segmento específico populacional, 

mas para garantir meios à defesa de direitos como a paz e o progresso, bem como 

reafirmar outros tantos, como igualdade, liberdade e solidariedade. 

Os anos 1980 e 1990, no Brasil, são emblemáticos quando se discute o 

nascimento das políticas sociais de combate a pobreza, visto que o cenário econômico 

afeta diretamente o mercado de trabalho, principal ator, “mocinho e vilão” da pobreza, 

que na perspectiva de alguns autores é o responsável por mediar a concentração de 

renda e manter os níveis de pobreza, por ser o lócus da sua reprodução, enquanto outros 

o enxergam como tão somente um instrumento de superação da pobreza.  

 Essa falta de aprofundamento sobre o lugar das políticas que asseguram os 

direitos universais na Constituição de 1988 reforçam, segundo Werneck Viana (2008, 

apud MAURIEL, 2010, p. 174), que o sistema de proteção social brasileiro continuava 

universalista e segundo a letra fria da lei, de modo que muito do que foi proposto não 

ocorre na prática. Um elemento contraditório que mitiga o êxito das políticas sociais é a 

visão propagada de que política social é voltada para os extremamente pobres e pobres, 

isto torna o sistema de proteção social limitador e focalizado. Desta forma,  por que as 

políticas sociais tornaram-se centrais no sistema de proteção social brasileiro? Os 

autores argumentam que:  

 

 

A mudança do estatuto teórico da questão social que passa a ser cada vez 

mais reduzida à pobreza (IVO, 2006; MAURIEL, 2008b; UGÁ, 2008; 

WERNECK VIANNA, 2008,2009), vista como ausência de capacidades; e a 

dimensão internacional da centralidade do combate à pobreza como 

estratégia de regulação dos custos do trabalho sob a dinâmica da 

financeirização excludente (MAURIEL, 2010, p. 174).  

 

Foram fatores que contribuíram para que as políticas sociais de combate à 

pobreza figurassem como centrais, conjugando o apelo internacional às discussões 

teóricas pujantes sobre o problema. A definição destas políticas sociais é baseada nas 

demarcações das linhas de pobreza, em que existam políticas voltadas para pobres e 

outras para os extremamente pobres (BORGES; KRAYCHETE, 2007, p. 237), o que 

reforça a política focalizada. Outro fator crucial para a escolha pela política focalizada 

ocorre sob a justificativa de que não haveria recursos para serem destinados aos 

programas sociais, caso estes fossem estendidos para toda a população. Segundo Silva 

(2010, p. 175):  
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Em estudos anteriores sobre as políticas sociais, (SILVA 2001, 2003, 2005 

SILVA et al. 2007), oriento-me pelo pressuposto de que no desenvolvimento 

da Política Social brasileira tem-se um conjunto amplo e variado, mas 

descontínuo e insuficiente, de programas sociais direcionados para segmentos 

empobrecidos da população.  

 

 A Seguridade Social, introduzida na Constituição Federal de 1988, em 

decorrência de lutas sociais pela ampliação e universalização de direitos sociais, começa 

a alterar o quadro do entendimento do que seria a cidadania: “até os anos 1980, no 

Brasil, a cidadania limitava-se aos trabalhadores inseridos no mercado formal de 

trabalho[...]Contudo, a crise fiscal do Estado, nos anos 1980, e a adoção do Projeto 

Neoliberal, nos anos 1990, abriram espaço para programas focalizados na população 

pobre” (SILVA, 2010, p. 158), além disso, reconduzir as políticas sociais era essencial 

para combater os efeitos catastróficos da reestruturação produtiva.   

 Portanto, elegeu-se um modelo de política social de focalização, e essas ações, 

por sua vez, utilizam medições baseadas na escolha de grupos-alvo, tais como: 

mulheres, crianças e negros, além de possuir aspecto transitório, pois, para que 

permaneçam, elas necessitam da opção do governo, atendendo a uma demanda difusa e 

pouco estruturada. Neste sentido, o que a autora denomina de “gestão estratégica da 

pobreza”, nada mais é do que o fortalecimento dos pobres para lutarem contra a sua 

própria condição, no que tange ao acesso à produção, inserção que ela denomina 

tardiamente como ”precária”, uma vez que, via mercado de trabalho, torna-se difícil 

manter uma vida satisfatória, tendo em vista o padrão globalizante e excludente (IVO, 

2006; MAURIEL, 2010).  

 Emerge como aspecto central na perpetuação da pobreza em países como o 

Brasil, a incapacidade de incorporação dos trabalhadores no mercado de trabalho, 

sobretudo a manutenção da pobreza e da desigualdade que guarda forte relação com 

“padrões de uso, contratação e remuneração dos trabalhadores vigentes nesses países”.

  

 Com isso, surge nesses países uma gama de trabalhadores à margem do estatuto 

do trabalhador, cujas atividades não são reguladas e grande parte trabalha por conta 

própria. Sendo assim, pode-se observar um espaço diferenciado onde as relações de 

trabalho e a organização da produção se diferenciam do trabalho regulamentado pelas 

leis (BORGES;  KRAYCHETE, 2007, p. 233).  

 Em decorrência desse contexto, para Azevedo e Burlandy (2010): “A pobreza 

enquanto ‘questão’ assume maior relevância em meados da década de 1990, num 



15 

 

contexto de estabilização monetária com o Plano Real, porém, de restrição econômica 

para o social, devido aos ajustes neoliberais” (p. 204). Ivo (2006) pontua que foi após a 

transição democrática da América Latina e principalmente na década de 1990 que as 

ações de combate à pobreza foram prioritárias para o Estado, porém, isso não 

significava um entendimento unificado sobre as políticas sociais, mas expressava o que 

a autora denomina de “reconversão do tratamento da questão social” (p. 61).  

 Por causa desse contexto macroeconômico, ocorreu um favorecimento para 

políticas centradas nos problemas da população pobre em segmentos e regiões mais 

necessitadas do país, sendo assim, o critério “renda” entra como elemento chave do 

processo. Na década de 1990, a estabilização econômica, a retomada do crescimento e a 

política social foram fatores responsáveis por uma redução significativa do número de 

pobres (MARINHO; LINHARES; CAMPELO, 2011, p. 168). Embora na percepção de 

Ivo (2006) a década de 90 tenha sido marcada pela interferência do Estado sobre as 

vitórias dos trabalhadores, enfraquecimento dos sindicatos e das lutas sociais e 

consequente queda dos conflitos, as técnicas de gerenciamento do gasto público e a 

escolha de populações beneficiárias tomaram o lugar de políticas substanciais. 

 De acordo com Silva (2010), em termos históricos, o ano de 1990 chegou com: 

 

[...] uma política de assistência social federal centralizada no então Ministério 

de Bem-Estar Social, assumida pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) e 

pelo Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (CBIA), extintos em 

1995[...]Nos anos 1990, há que se destacar o Plano de Combate à Fome e à 

Miséria (PCFM), criado em 1993, pelo presidente Itamar Franco (1993-

1994), direcionado ao enfrentamento da fome, da pobreza e da indigência (p. 

158). 

 

Burlandy e Azevedo (2010) destacam a relevância do surgimento do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Ação da Cidadania contra a Fome, 

como fatos históricos resultantes da atenção dada à superação da pobreza. O então 

citado PCFM foi “interrompido no início do primeiro mandato do governo do 

presidente FHC (1995-1998), sendo criado o Programa Comunidade Solidária, a 

principal estratégia para enfrentamento da pobreza nesse governo” (SILVA, 2010, p. 

158).   

 Embora a conjugação de programas no Comunidade Solidária, do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, tornasse as ações municipais frágeis, estas estratégias 

foram cruciais para o enfrentamento à pobreza. Dentre todas as estratégias acima 

apresentadas, as autoras abaixo incrementam esse aspecto ao comunicar que: 
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Dentre as inovações, destacam-se os programas de inserção produtiva 

voltados para os trabalhadores desempregados e os inseridos no mercado 

informal de trabalho. Sua principal representação encontra-se no Plano 

Nacional de Educação Profissional (Planfor), iniciado em 1996, tem como 

objetivos qualificar a força de trabalho, elevar o nível de escolaridade da 

população economicamente ativa, estimular a oferta de emprego e de 

oportunidade de geração de renda e outros (AZEVEDO e BURLANDY, 

2010, p. 205). 

Dando prosseguimento às medidas de Políticas Públicas de enfrentamento à 

pobreza, em junho de 2001, foi criado o Fundo de Combate à Pobreza. Esse 

fundo passou a financiar programas de transferência de renda associados à 

educação e a ações de saneamento, consideradas áreas de maior impacto 

sobre a pobreza (SILVA, 2010, p. 159). 

Também voltados para a melhora de renda e do emprego, estão os novos 

programas de crédito popular, como o Programa de Geração de 

Renda(Proger), iniciado em 1995, com iniciativas de apoio ao pequeno 

empreendimento[...]Seguindo este processo, entre 2000 e 2007, há um 

crescimento contínuo dos recursos executados nos programas de 

transferência de renda (AZEVEDO; BURLANDY, 2010, p. 205). 
 

Para os pobres que já romperam com as necessidades mínimas, restam outros 

perfis de programas e políticas que sejam direcionadas a eles: “para atender a esses, 

cabe aos governos nacionais traçar políticas que visem ao ingresso dos pobres nos 

mercados de terras e de crédito, ativos capazes de capitalizar os indivíduos, levando-os 

a romper as fronteiras da pobreza” (BORGES; KRAYCHETE, 2007, p. 237). Nesse 

sentido, as políticas e programas cujo cunho é de inserção no mercado de trabalho 

desenvolvem suas ações em um sentido de “emancipação e autonomia” para os 

indivíduos participantes ao lançarem-nos no mercado de trabalho, tornando-os 

economicamente produtivos.  

  Apesar de existirem diferentes programas e ações de combate à pobreza, a 

centralidade da transferência de renda é indiscutível. Esses programas, no Brasil, 

ganham papel de destaque na discussão dessas políticas, apesar de existirem vários tipos 

de medidas atenuantes da pobreza. Para Azevedo e Burlandy (2010), quanto ao aspecto 

central dos programas de transferência de renda: “a apresentação destes programas não 

é suficiente para afirmar que existe uma estratégia política de combate à miséria que 

abarque de forma integrada estas intervenções em função de objetivos mais amplos” (p. 

205). Já Linhares, Marinho e Campelo (2011) acreditam que as políticas de 

transferência de renda têm sido desenvolvidas com o intuito de combate real à pobreza, 

ou seja, outros fatores contribuem para o insucesso na redução da pobreza.  

 

Dentre outros motivos para o efeito limitado dessas políticas, 

Schwartzman(2005,2006), sugere que tanto o pequeno volume dos recursos 

transferidos para cada família quanto a má gestão dos programas seriam 
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também responsáveis pela baixa redução na pobreza. Em relação à 

repercussão dos programas de transferência de renda em longo prazo, 

Lavinas e Varsanno(1997) concluem que se não forem instituídas políticas 

complementares de educação e de geração autônoma de renda, a 

probabilidade de uma família contemplada por esses programas retornar à 

condição de pobreza com seu término é muito alta 

(MARINHO;LINHARES;CAMPELO, 2011, p. 268). 
 

Para finalizar o debate, Azevedo e Burlandy (2010) pontuam algo crucial, 

afirmando que: 

Desde que este tema adquire relevância no Brasil, assiste-se a uma variação 

nos investimentos do governo para com o social, ora apresentando uma 

desarticulação entre eles e uma fragmentação desequilibrada de 

investimentos, ora apontando para uma integralidade das ações e dos gastos 

sociais[...]Por esta razão, não fica claro se estamos caminhando para uma 

política de combate a pobreza, ou para um conjunto de estratégias pontuais e 

emergenciais de alívio à pobreza, sem uma devida responsabilidade com as 

mudanças de médio ou longo prazo (p. 206). 

 

Essas características pontuais e transitórias, como observadas, são heranças de 

um momento em que o Brasil acompanhou os países latino-americanos no processo de 

reestruturação produtiva
6
, cujos efeitos foram devastadores para a massa trabalhadora. 

O cerne da questão é a reconversão tratada por Ivo (2006), para quem: 

No eixo de encaminhamento desse dilema, observa-se de um lado, a 

reconversão do tratamento da “questão social” de uma dimensão de política 

de proteção, teoricamente produtora de justiça social, para centrar-se sobre 

seus efeitos, ou seja, em termos de medidas mitigadoras setorializadas e 

focalizadas da pobreza, no âmbito das políticas sociais. Essa é parcial, 

temporária, e seus resultados acabam reduzindo o conflito redistributivo na 

base social, ou seja, entre pobres e quase-pobres, guardando-se, portanto, o 

padrão concentrador da renda ainda mais aprofundado (IVO, 2006, p. 69). 

 

O debate teórico sobre as políticas sociais de combate a pobreza no Brasil dedica 

boa parte da discussão à questão da universalização versus focalização dessas políticas, 

porém a medida da ação é a ponta do iceberg de um problema estruturante, cujas raízes 

estão fincadas na má distribuição de renda, herança cultural, desigualdades sociais e 

raciais, entre outros fatores que contribuem para a persistência de pessoas em situação 

de pobreza e extrema pobreza. 

  Tanto Ivo (2006) quanto Azevedo e Burlandy (2010) acreditam que a assistência 

pontual, com ações dispersas, constitui-se no panorama das políticas sociais antipobreza 

no Brasil, o que ocasiona a manutenção da concentração de renda sem transformações 

reais no decorrer dos anos, e somente através de uma mudança paradigmática de 

                                                 
6
 No texto de Anete Ivo (2006), a autora aprofunda a análise quantitativa dos dados relacionados à 

herança da reestruturação produtiva na América Latina. 
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percepção dos formuladores das políticas é possível reconfigurar esse cenário. Para 

Linhares, Marinho e Campelo (2011), somente com a inserção de políticas 

complementares de geração de renda e autonomia é possível pensar que esses 

indivíduos terão condições de sair da condição de pobreza na qual se encontram.  

 

1.3 A pobreza urbana e o trabalho informal  

 

 Compreender a pobreza urbana é vislumbrá-la inserida em um novo contexto: a 

cidade. Nesta ambiência, a dinâmica do mercado de trabalho é frenética e formas 

alternativas de sobrevivência convivem umas com as outras. Desse modo, estabelece-se 

um circuito de trabalho informal que possibilita a inserção de milhões de pessoas no 

mercado de trabalho e na economia.  

 A informalidade é discutida e complexa, aparece em diversos campos do 

conhecimento e não há definição exata do seu termo, no entanto, os autores concordam 

que as noções de informalidade são múltiplas e comumente os indivíduos associam a 

questão da pobreza sem detalhar as suas nuanças (NORONHA, 2003; HIRATA; 

MACHADO, 2007). 

 Para Noronha (2003), a problemática dos termos “formal” e “informal” está 

situada naquilo que é considerado formal, para delimitar o que seria informal. Com isso, 

destaca-se que no Brasil o “informal” tem sido visto enquanto um problema social e 

econômico, pois rompe com o padrão contratual único, do contrato formal. O autor crê, 

então, que subjacente a essa noção de que a informalidade é um problema 

socioeconômico, encontram-se duas premissas: 1) a boa sociedade deve ter apenas o 

contrato formal; 2) para isso deve contar com o Estado e algum órgão concentrador, 

normalmente o legislativo, para garantir a formação de padrões mínimos legais.  

 No entanto, uma diferenciação relevante, tomada por Noronha (2003), é a que 

considera que a origem do trabalho informal é distinta da economia informal, pois, 

segundo o autor, se aceitarmos a ideia dos socioeconomistas, para quem o mercado é 

sempre regulado por leis, sejam elas formais, acordos coletivos ou prática sociais as 

quais subjazem contratos legais implícitos, não há lógica em se falar de mercado 

informal, e sim trabalho informal. 

  A despeito do que seria a informalidade, Noronha (2003), Hirata e Machado 

(2007) trabalham com conceitos como subordinação e legalidade para desenhar 
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tipologias de informalidades, especificamente na área urbana. A abordagem da 

subordinação é aquela na qual a “atividade capitalista não preenche todo o espaço 

econômico existente, deixando portas abertas para a inserção intersticial do setor 

informal de forma subordinada” (HIRATA; MACHADO, 2007, apud CACCIAMALI, 

1983, 2000).   

 Noronha (2003) chama de contratos atípicos, os contratos informais que são 

muito diversos e que compreendem desde o profissional autônomo qualificado que opta 

por esse tipo de contrato, até o empregador cuja empresa está registrada e paga 

impostos, mas que opta por contratar mão de obra sem carteira assinada. Evidentemente 

estes são exemplos da vastidão de opções que estão inseridas na informalidade, cujas 

relações são heterogêneas.  

 O autor continua afirmando que reduzir a questão ao formal e informal não 

desnuda o fato de que o Brasil sempre teve um vasto histórico de contratos atípicos e 

fracassou na busca pela homogeneização do mercado de trabalho. O trabalho norteia-se 

em três pilares:  

Apresenta-se o argumento da existência de três grandes matrizes de 

abordagem do tema: (1) os economistas, com a oposição formal/“informal”; 

(2) os juristas, com a oposição legal/ilegal; e (3) o senso comum com a 

oposição justo/injusto. Eficiência, legalidade e legitimidade são três 

dimensões subjacentes a esses princípios constitutivos do contrato.” 

(NORONHA, 2003, p. 112). 

 

 Ainda segundo Noronha: 
 

Se esse conceito adquiriu algum significado claro, foi devido a certa 

abordagem econômica que vinculava a “informalidade” (ou melhor, o 

subemprego) a atividades periféricas não rentáveis. Contudo, o uso coloquial 

do termo no Brasil está ligado à legislação: o trabalho é formal se, e somente 

se, o trabalhador possui carteira de trabalho assinada ou registro de autônomo 

ou, ainda, status de empregador. A terceira interpretação é a adotada por 

juristas: rigorosamente, não há contratos formais ou “informais”, mas apenas 

“legais” ou “ilegais”. Na verdade, a existência de registro que comprove o 

status de empregado, empregador ou autônomo é um parâmetro de 

importância indiscutível, tanto pela relativa facilidade de sua mensuração 

como pela legitimidade da CLT, observável por seu papel paradigmático na 

definição de um “bom contrato de trabalho (NORONHA, 2003, p. 115). 
 

A formação do mercado de trabalho no Brasil, convivendo com formas 

“tradicionais” e “modernas” desde fins do século XIX e início do século XX, contribuiu 

para a diversidade das relações contratuais de trabalho. O corporativismo Varguista, 

acompanhado da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), que garantia direitos 

trabalhistas a grupos específicos, contribuiu para a constituição de uma cidadania 
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regulada
7
, baseando-se no trabalho formal para construir a noção de informalidade.

  

 Segundo Hirata e Machado (2007), somente na década de 1970 começaram os 

estudos sobre a economia informal, além disso, a preocupação atual com a 

informalidade deriva em muito dos desequilíbrios fiscais e tributários do que com a 

condição dos trabalhadores em si mesmos. Para Noronha (2003), a década de 1970 

inaugurou uma mudança no mercado de trabalho: 

Nos anos de 1970, o perfil do mercado de trabalho já era claramente dual: a 

maioria dos trabalhadores industriais havia sido incorporada ao mercado 

formal, bem como expressiva parte dos trabalhadores do setor de serviços. 

[...] A urbanização e a industrialização ampliaram também a massa de 

trabalhadores subempregados, mal incorporados ao mercado de trabalho 

(NORONHA, 2003, p. 113). 

 

Até o final dos anos 1980, previu-se que o trabalho informal ou subemprego era 

tão somente fruto de uma economia semi-industrializada, que tão logo conquistasse seu 

desenvolvimento pleno, desapareceria. A década de 1990 ampliou as relações 

contratuais atípicas do mercado de trabalho e inaugurou formas alternativas de 

sobrevivência da população a partir de iniciativas associativas, flexibilidade dos 

contratos de trabalho, terceirização, entre outros elementos.  

Ao estudar a informalidade, os autores Hirata e Machado (2007) utilizam a 

categorização de Hussmanns, mais especificamente a 4ª categoria. 

 

A quarta categoria é delimitada por meio da aplicação da legislação. São 

todos os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, empregados em 

qualquer tipo de firma, capitalista ou subordinada. Tanto nessa categoria 

quanto na anterior, não há clareza quanto às estratégias seguidas pelos 

indivíduos, o que contribui para a heterogeneidade de ambas (HIRATA; 

MACHADO, 2007, p. 25). 

 

Portanto, a tipologia de Hussmanns compreende trabalhadores sem carteira 

assinada em qualquer tipo de estabelecimento produtivo. Para Duncan Green (2009), 

presente com mais vigor após a reestruturação produtiva, a chamada “economia”, 

“setor” ou “trabalho” informal, apesar de ganhar diversos conceitos que aludem a 

perspectivas frontalmente diferentes sobre a informalidade, resume-se em uma gama 

extensa de indivíduos que exercem atividade produtiva, remunerada ou de subsistência, 

que em sua maioria não é regida por leis trabalhistas, mas estão presentes na sociedade e 

fazem parte da economia. 

                                                 
7
  Termo criado pelo cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, para conceituar uma cidadania 

restrita, proposta e fiscalizada pelo Estado. 
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A natureza do trabalho tem evoluído rapidamente nas últimas décadas, 

principalmente em decorrência da entrada maciça de mulheres na força de 

trabalho remunerado, do crescimento contínuo da chamada “economia 

informal” de iniciativas governamentais para desregular e flexibilizar 

mercados de trabalho e da ampliação de cadeias globais de abastecimento e 

investimento (GREEN, 2009, p. 159). 
 

Essa informalidade de que trata o autor acima, relaciona-se ao terceiro tipo de 

informalidade que está vinculada a contratos de trabalho que não necessitam de tempo e 

lugar fixos, e são classificados como informalidade pós-fordista ou nova informalidade. 

Representativa deste tipo de informalidade é a década de 1990, cuja informalidade se 

alargou para as classes operárias e médias. Desde então, o crescimento do trabalho 

informal tem sido marcante, de forma que o setor de serviços tem crescido de modo 

substancial e congrega grande parte do trabalho informal. Conforme o IBGE, após os 

anos 1990: 

 

[...] Reduziu-se substancialmente o número de trabalhadores na indústria de 

transformação e, em contrapartida, expandiu-se o número de trabalhadores 

nos setores de ‘prestação de serviços’ e do comércio. Assim como declinou o 

número de pessoas trabalhando com carteira assinada e aumentou o número 

de pessoas trabalhando sem carteira assinada e por conta própria (IBGE, 

2015).   

 

 Sendo assim, a despeito das discussões teóricas mais profundas, a queda do 

número de pessoas trabalhando com carteira assinada e o aumento de outras tantas que 

estão se inserindo em iniciativas cujo trabalho é por conta própria, surge o cenário das 

estatísticas apresentadas abaixo. 

É necessário considerar que não trataremos de outras ilegalidades ou 

informalidades, mas daquelas que se restringem ao trabalho, especificamente ao 

mercado de trabalho urbano. Utilizando de variáveis como taxa de desemprego, taxa de 

atividade, massa de salários, entre outras, através dos dados da Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílios (PNAD) 2013, vê-se a relação entre o trabalho informal e a 

porcentagem de pessoas com 16 anos ou mais, inseridas nesse mercado, em comparação 

com as grandes capitais das regiões do país. 
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Gráfico 1– Proporção de pessoas de 16 anos de idade ou mais, ocupadas em trabalhos 

informais, segundo os grupos de idade – 2004 / 2013 (Brasil). 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2014). 

 

Por meio da análise do gráfico acima, foi possível perceber que entre os anos de 

2004 e 2013, houve em todas as faixas etárias uma queda no número de pessoas 

ocupadas em postos de trabalho informal, então, pode-se inferir que isso se deve ao fato 

de que os trabalhadores admitem como mais viáveis os empregos formais, a despeito do 

trabalho informal englobar produções de trabalho coletivas.  

 Uma discussão que se aplica neste caso é a que trata Noronha (2007) sobre os 

pares justo e injusto, legal e ilegal, aceitável ou inaceitável, afirmando que esses três são 

fluidos e difíceis de definir, uma vez que dependem do entendimento do indivíduo do 

que é justo, legal e aceitável. Ademais, empresa e trabalhador podem estabelecer relação 

mútua de contrato, sendo que o trabalhador pode perceber que o empregador está 

ganhando à custa de um contrato razoavelmente aceitável, porém injusto, vez que esse 

mesmo empregador se abstém do pagamento de impostos, por exemplo (NORONHA, 

2007, p. 122). 

 

Há alguns indícios que nos permitem supor (algo a ser confirmado em 

pesquisas futuras) que as noções populares de contrato de trabalho “ideal” 

são bastante influenciadas pela legislação do trabalho. Os cidadãos dos 

centros urbanos têm como parâmetro do ideal o contrato em carteira; 

alternativamente, e com mais intensidade sonha-se com um trabalho 

autônomo, mas quase nunca com um contrato de trabalho “informal”. O 

“ideal” varia entre a segurança do contrato de trabalho (cujos inconvenientes 

são os deveres a ele associados) e a liberdade do autônomo – atividade 

arriscada especialmente para não profissionais. Entre esses dois “ideais”, 

muitos contratos atípicos são percebidos como “aceitáveis”, isto é, nem 

“ideal” nem “inaceitável”. Entretanto, para ser “aceitável” é necessário 

possuir o mínimo de direitos, os quais são frequentemente inspirados na 

legislação do trabalho, tais como 13º salário, vale-transporte e férias anuais 
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(NORONHA, 2007, p. 122, grifo nosso). 

 

Portanto, como trata o autor acima, os indivíduos das cidades têm o contrato em 

carteira como o ideal, porém contratos atípicos são percebidos como aceitáveis dentro 

do limite de possibilidades que o indivíduo possui. Assim, o trabalho passa da categoria 

ideal para aceitável e um fato relevante é que, segundo o autor, as concepções de ideal 

são influenciadas pela legislação trabalhista, o que não é diferente das formulações do 

Governo Federal, vez que é possível perceber mecanismos de formalização, 

regularização e inserção do trabalhador informal no mercado de trabalho formal. Como 

por exemplo, por meio da criação de um ente jurídico que serviu para formalizar os 

trabalhadores por conta própria e pequenos empreendedores, conhecido como 

Microempreendedor Individual (MEI), conferindo a baixos custos a possibilidade de 

formalização do trabalhador por conta própria, aquisição de crédito para investimentos e 

contribuição previdenciária.  

 

A tradicional distinção entre empregado e autônomo, bem como entre 

autônomo e empregador, baseia-se no grau de subordinação ou dependência. 

O primeiro normalmente trabalha de acordo com regras definidas pelo 

empregador, é pago por hora de trabalho (e não por tarefa ou resultado), tem 

horário de trabalho relativamente definido e deve estar disponível e 

subordinar-se a apenas um empregador nas horas contratadas. Essas 

características variam de acordo com as atividades. O “tipo ideal” de 

assalariado, o qual agrupa todas elas, encontra-se aparentemente em declínio 

por diversas razões (NORONHA, 2003, p. 117). 

 

Não cabe aqui exaurir a discussão sobre essa categoria de trabalhador, mas 

reiterar que faz parte de um conjunto de ações em prol da formalização e da concessão 

de benefícios previdenciários, de modo que atrai os trabalhadores por conta própria para 

uma legalidade que lhe confere segurança nos casos em que a contribuição 

previdenciária alcança, além de possibilitar arrecadação fiscal por parte do Governo, 

uma vez que estes podem emitir nota fiscal.  

 Na pesquisa de Alencar e Campos (2006) sobre envelhecimento e informalidade, 

as autoras destacam que a presença de idosos no trabalho informal deve-se à 

necessidade de complementação da renda conjugada a um sentimento de privilégio em 

manter-se ocupado, colocando o trabalho na dimensão do prazer, satisfação e alegria. 

Ao estudar os idosos vendedores ambulantes da cidade de Itabuna, na Bahia, as autoras 

trazem dados interessantes: um deles é que os idosos começam a vida de trabalho desde 

a tenra idade e a maioria é chefe de família, ou seja, a renda obtida por meio da 

aposentadoria e do trabalho informal sustenta outros membros da família, 
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principalmente filhos e netos.  

 A faixa etária que possui a menor porcentagem de pessoas ocupadas em postos 

de trabalho informal é a de 25 a 29 anos, constata-se que 48,6% de pessoas, em 2004, 

estavam no trabalho informal, em comparação ao ano de 2013 em que 34,7% das 

pessoas estavam inseridas nesta modalidade de trabalho. Assim, pode-se inferir que a 

população jovem, no decurso da carreira profissional, está em trabalhos formais e isso 

se prolonga até a faixa etária dos 30 a 49 anos.   

 Neste sentido, a população jovem ocupou, em 2003, 61,0% dos postos de 

trabalho informal. Em 2013 o número cai consideravelmente para 44, 8%. Em 

comparação aos anos de 2004 e 2013, há em todas as faixas etárias uma queda no 

número de pessoas exercendo o trabalho informal. Com isso, de maneira geral vê-se que 

o indivíduo inicia uma trajetória profissional no trabalho informal e dos 25 aos 49 anos, 

volta-se para o trabalho formal. Após esse período, já na velhice, iniciando dos 50 anos 

até 60 ou mais, o indivíduo retorna a exercer atividades informais, período em que se 

aproxima a aposentadoria.   

 

 

Gráfico 2 – Proporção de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos 

informais, segundo a cor ou raça – Brasil - 2004 / 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2014). 

 

No Gráfico 2, são expostas as taxas relacionadas à cor/raça da população que se 

encontra exercendo trabalho informal. De antemão, percebe-se que houve queda no 

número dos indivíduos tanto brancos quanto pretos ou pardos no trabalho informal, no 

ano de 2004, em comparação a 2013. Em 2004 e 2013, a população com maior taxa de 

participação no trabalho informal foi a de pretos ou pardos, marcando 62,7% e 48,7%, 
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respectivamente, enquanto que os brancos tinham menor número de pessoas ocupando 

esses postos de trabalho, de 47,0% para 34,7%, o que denota uma diferença percentual 

de mais ou menos 14% dos brancos em relação a pretos e pardos. Portanto, os abismos 

históricos entre pretos e brancos na construção sociocultural do país permanecem 

latentes, ainda que com alguns avanços.  

 

Gráfico 3 – Rendimento médio mensal do trabalho principal das pessoas de 16 anos ou 

mais de idade, ocupadas em trabalhos formais e informais, segundo o sexo – 2004 / 

2013(Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2014). 

Em termos de rendimento médio mensal, os trabalhadores formais ganham 

substancialmente mais do que os trabalhadores informais, sejam eles homens ou 

mulheres, uma vez que no total, o rendimento médio de ambos no trabalho formal, em 

2013, correspondeu a R$ 1.921,00, enquanto os trabalhadores informais responderam a 

um rendimento de R$ 1.093,00. As mulheres, tanto no trabalho formal quanto no 

informal, têm rendimento menor quando comparado àquele obtido pelos homens em 

ambos os períodos observados. Em 2013, por exemplo, elas tiveram um rendimento no 

trabalho formal de R$ 1.614,00, enquanto que os homens tiveram, no mesmo ano, 

rendimento de R$ 2.146,00, no trabalho informal permanece o padrão.   

Em relação aos anos de 2004 e 2013, houve elevação geral de rendimentos tanto 

para homens quanto para mulheres, nos trabalhos formais ou informais. Porém, nota-se 

que o caso mais grave é o rendimento das mulheres no trabalho informal, que em 2004 

era de R$ 531,00, enquanto que em 2013 foi para R$ 833,00 pouco acima do salário 

mínimo naquele período. Como a maior parte das pessoas que estão inseridas nesse tipo 
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de trabalho são pretas e pardas, infere-se que mulheres negras estão em situação de 

desvantagem, ocupando a maior parte dos postos de trabalho informal. Em termos de 

rendimento, no ano de 2013 os homens inseridos no trabalho formal ganharam em torno 

de R$ 2.146,00.  

 Dentro das discussões a respeito do trabalho informal, percebe-se que no que se 

refere ao rendimento, este não ultrapassa em muito o salário mínimo, de modo que o 

indivíduo que está inserido na dinâmica urbana está sujeito a uma intersecção 

desconfortável entre a pobreza e o trabalho informal, configurando este enquanto fonte 

de renda principal ou secundária, a depender da circunstância, faixa etária, gênero, entre 

outras variáveis que influenciam na posição do trabalho informal enquanto atividade 

econômica e produtiva de um indivíduo. 

 

O trabalhador que se insere em uma posição precária no mercado de trabalho 

(seja no sentido de rendimento, seja no sentido de condições de trabalho), 

como forma de se manter ocupado e garantir um nível mínimo de renda, o faz 

por meio de uma estratégia de sobrevivência. Tal estratégia está ligada à 

pobreza, pois é justamente para evitar essa situação ou aliviá-la que os 

indivíduos ingressam no mercado de trabalho. A inserção, de modo geral, 

ocorre almejando apenas uma forma de remuneração, e desconsideram-se as 

características não pecuniárias da posição (HIRATA; MACHADO, 2007, p. 

24). 
 

 A partir da citação das autoras, percebe-se que, mesmo que o indivíduo opte pelo 

trabalho informal, guardando a especificidade de que se trata de trabalho informal de 

vendedores ambulantes, trabalhadores em associação, grupos, cooperativas, 

trabalhadores por conta própria, etc., existe uma relação com a permanência na pobreza, 

uma vez que essa alternativa emerge a fim de saná-la, funcionando como complemento 

da renda e, em caráter emergencial, como fonte de renda principal.   

 Segundo Duncan Green (2009), o trabalho informal é um quadro presente em 

grande parte do mundo, assim, países como Bolívia, Quênia e Brasil possuem um 

contingente populacional expressivo, lotando as ruas de trabalhadores informais.  

 Já conforme Araújo e Lima (2006, p. 174 -175), as altas do desemprego e a 

criação de postos de trabalho no que os autores denominam de setor informal, 

colaboram para que se amplie a questão da pobreza urbana, porém, creem que este 

mesmo setor é fundamental para gerar alternativas de renda, conquanto “a solução 

social representada pela ocupação informal”, solidifica situações de pobreza e de 

desigualdade.  

 Portanto, a natureza dúbia da informalidade, que ao mesmo tempo proporciona 
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ao indivíduo a realização da atividade de trabalho e sua inserção no mercado a partir da 

geração de renda, deixa-o, em paralelo, na mesma situação de pobreza já vista, e não 

proporciona aquilo que Amartya Sen define como o desenvolvimento das suas 

capacidades.  

 

1.4 Políticas Públicas de geração de renda e emprego no Brasil  

 

 Para além dos programas e políticas sociais que surgiram na década de 1990,que 

possuíam como bandeira o combate à pobreza, existiam e existem intervenções 

institucionalizadas do poder público com vistas à promoção do trabalho e da geração de 

renda. Quando se trata desse tipo de Política Pública, muitos são os tipos de focalização, 

seja entre populações rurais e urbanas; programas cuja meta é a qualificação 

profissional, a intermediação de mão de obra, entre outros.  

 Ainda assim, todos eles têm o objetivo audaz de combater e reduzir a pobreza e 

desigualdades sociais. Na estrutura do poder executivo, dois Ministérios são relevantes 

nesta tarefa, são eles: o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), ambos atuam naquele sentido, 

entretanto, a partir de competências diferentes.  

 O MTE foi criado em 1930, “por meio do Decreto nº 19.433, de 26 de 

novembro, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, assumindo a pasta o Ministro 

Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor” (BRASIL, 2015). Já o MDS é mais novo, sendo 

criado em 2004, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, apesar da distância 

histórica de criação, ambos os órgãos têm objetivos afins. Conforme Araújo e Lima 

(2006), os recursos que financiam grande parte dos programas provêm do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), mas este realiza a diferenciação dos mesmos: 

 

[…] políticas ativas e políticas passivas. As primeiras dirigidas diretamente 

aos segmentos mais desfavorecidos – via transferência de renda (Seguro-

Desemprego e Bolsa-Escola, por exemplo). As políticas ativas são […] 

consubstanciadas em projetos de geração de emprego e de qualificação 

profissional (a exemplo dos sistemas PROGER / Programa de Geração de 

Emprego e Renda, PROEMPREGO e PLANFOR – Programa Nacional de 

Qualificação do Trabalhador) (ARAÚJO e LIMA, 2006, p. 177). 
 

  Como colocado pelos autores, o Seguro Desemprego é um benefício trabalhista 

concedido àquele trabalhador desempregado, cuja renda é de até dois salários mínimos, 

com número limitado de parcelas e que pode ser cessado caso o trabalhador adquira um 
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emprego formal (com carteira assinada), e se trata de um exemplo claro de transferência 

de renda condicionada, que limita o público de desempregados ao qual atinge.  

 Nos programas apresentados acima, os autores fazem duas ponderações: a primeira 

é que não há como atribuir a tarefa completa de redução da pobreza e desigualdade 

social à Política Pública de trabalho e emprego. Reconhecendo essa limitação, é 

possível compreender que as Políticas Públicas não são suficientes para acabar ou 

reduzir substancialmente um problema se não for acompanhada de reformas estruturais; 

a segunda é que, tanto o Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) (este 

abarca cooperativas, associações e outros grupos informais) quanto o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), dependem de certo 

grau de organização e participação da sociedade civil para intervir na destinação dos 

recursos e fiscalização das demandas. Sendo assim, existem alguns pilares fundamentais 

que subsidiam essas políticas: atenção à qualificação profissional, acesso ao crédito e 

ações de emprego e renda dirigidos a diversos setores trabalhistas. No que tange aos 

programas de geração de emprego via crédito, os autores acreditam que seja necessário 

mudar em dois aspectos: 

 

[..]primeiro, na esfera governamental, em que as secretarias de trabalho 

estaduais, na articulação com os agentes financeiros e na montagem e 

consolidação da rede institucional de controle social, necessitam romper a 

inércia que vem mantendo insatisfatório o sistema de planejamento, 

acompanhamento e controle dos programas. Segundo, no plano da própria 

sociedade civil, em que os sindicatos e entidades e grupos associativos, e 

iniciativas populares, passem a assumir atitude mais ativa na interferência 

sobre a execução desses programas (ARAÚJO; LIMA, 2006, p. 186). 

 

    Esses programas não atingem em sua totalidade os trabalhadores desempregados 

ou aquela parte da População Economicamente Ativa (PEA) em busca do primeiro 

emprego, bem como os trabalhadores ambulantes, autônomos, prestadores de serviço, 

trabalhadores por contrato, e diversos outros perfis de trabalhadores e trabalhadoras que 

estão inseridos no mundo do trabalho, no entanto, eles são reconhecidos como tipos de 

trabalhos que deveriam ser formalizados e legalizados. 

  Nota-se que há relação entre Políticas Públicas de trabalho e geração de renda 

enquanto agentes de combate à miséria e pobreza, entretanto, as ações e programas 

muitas vezes limitam-se a um público específico de trabalhadores. Os programas de 

qualificação, acesso ao crédito, incentivo ao trabalho formal entre outras ações do MTE, 

constituem a Política Pública de trabalho e emprego, porém, esses programas não 

abrangem a totalidade dos trabalhadores e trabalhadoras à margem da “carteira 
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assinada”, principalmente na zona urbana, em que a pobreza possui aspectos 

diferenciados da pobreza na zona rural. Inclusive, a informalidade está no âmbito das 

ações de fiscalização junto ao trabalho infantil e trabalho escravo: 

 

[...] a informalidade apresenta-se como a chaga social mais nefasta para o 

mundo do trabalho, capaz de permear seus efeitos deletérios em toda a 

sociedade. Embora os alarmantes índices de informalidade tenham obedecido 

a uma tendência decrescente ao longo dos anos, é fato que os números atuais 

ainda geram um incômodo social catalisador de Políticas Públicas tendentes a 

combater a informalidade no mercado de trabalho no país (BRASIL, 2015). 

 

   Portanto, é claro o posicionamento do MTE quanto ao trabalho informal dos 

trabalhadores empregados, e a tarefa é de extingui-lo por meio de Políticas Públicas. 

Como seria possível utilizar Políticas Públicas para acabar com um tipo de relação 

trabalhista flexível típica dos países que sofreram com a reestruturação produtiva, de um 

país que ainda possui índices expressivos de pobreza e desemprego?  

   Araújo e Lima (2006) consideram que devido à natureza do protagonismo do 

Estado para o desenvolvimento econômico e industrialização no Brasil, de maneira 

concentradora, as Políticas Públicas que tinham um mínimo de planejamento sempre 

foram pensadas em curto prazo, para atingir situações tópicas e de maneira 

assistencialista, sem dirimir a desigualdade social. Desta maneira, os programas sociais 

daí derivados assumem um caráter compensatório e, para além disso, as ideias em torno 

dos trabalhadores informais individuais ou coletivos referem-se à inclusão produtiva ou 

socioprodutiva: “processo que conduz à formação de cidadãos integrados ao mundo 

pelo trabalho. Tem como perspectiva proporcionar autonomia para vida digna 

sustentável” (BRASIL, 2010).  

   Note-se que nesta publicação fica claro que o conceito surgiu em razão das 

práticas governamentais de diversos setores, tais como trabalho, assistência social, entre 

outros, portanto, é a formulação do governo que diz que por intermédio da ação 

governamental existe um processo formativo de cidadãos, deduzindo-se que estes não 

existiam antes das ações que propuseram a integração dos mesmos ao mundo, por meio 

do trabalho. Sendo assim, um vendedor ambulante que atua em uma grande capital, 

vendendo todo o tipo de utensílio, vestuário, guloseima e que sobrevivia desta atividade 

ou a possuía como alternativa, somente se tornou integrado ao mundo por meio do 

trabalho quando recebeu uma barraca desmontável doada pelo governo, e conquistou a 

partir daí sua autonomia para uma vida digna e sustentável.   

  É conveniente refletir profundamente acerca dessa noção de inclusão 
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socioprodutiva ou produtiva, e questionar: incluir quem? Qual é o perfil desse 

trabalhador informal? Incluir pessoa ou pessoas que já participavam das práticas de 

comercialização, produção, prestação de serviços? Há uma tarefa de incluir esse 

indivíduo no mundo/sociedade de modo socioprodutivo ou produtivo? Que concepção 

de dignidade e sustentabilidade se fala em um sistema em que o capital ordena o 

mercado e a competitividade é abundante? É notório que estas indagações são 

elucidadas para problematizar o lugar do Governo enquanto ente, cujo propósito é 

acabar com a pobreza e a miséria em um contexto em que formas alternativas de 

sobrevivência por meio do trabalho despontam e persistem. 

 Outra relação interessante que se desnuda no seio do Estado na formulação de suas 

políticas é o processo levantado por Theda Skocpol e Ann Shola Orloff apud 

Arretche(1995), denominado policy feedback que,para simplificar,tratam-se de políticas 

previamente existentes:  

 

Influenciam o debate político, a formação de coalizões e o desenvolvimento 

de capacidades administrativas específicas; estas são decisivas na moldagem 

das características da inovação institucional, seja do ponto de vista do 

conteúdo das políticas propostas, seja na conformação das coalizões políticas 

de apoio e oposição a tais inovações (ARRETCHE, 1995, p. 60).     
 

  Portanto, novas políticas propostas e suas bases de apoio encontram sustentação 

em um processo avaliativo prévio do que deve e/ou pode continuar na agenda pública, 

segundo uma ordem de prioridades.  

  Conformando a questão ao debate sobre as Políticas Públicas de combate à 

pobreza e à miséria, focadas nos últimos anos, fica clara a sua importância enquanto 

bandeira primordial desde o primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, de modo 

que a centralidade dessas políticas na ação governamental sofreu influências em 

decorrência da participação do Brasil no mapa da fome das Organizações das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e em rankings sobre pobreza e 

desigualdade social, com números preocupantes.  

   Assim, as Políticas Públicas antipobreza foram pujantes nos anos 1990, 

principalmente na Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, encabeçada 

por Betinho, e a criação do programa Comunidade Solidária, ambos contemporâneos ao 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), mostrando que essa preocupação 

não foi exclusiva dos governos de Lula e Dilma Rousseff.   

 Considerando o processo de policy feedback enquanto potencial influenciador do 

debate político e do desenvolvimento de capacidades administrativas, vê-se que a 
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pobreza, a fome e a miséria figuraram como bandeiras dos principais partidos políticos 

no Brasil. Esse processo gerou em 2011, no primeiro ano do mandato da presidenta 

Dilma Rousseff, a criação do Plano Brasil Sem Miséria: “Em 2 de junho de 2011, o 

Governo Federal lançou, por meio do Decreto nº 7.492, o Plano Brasil Sem Miséria 

(BSM) com o objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014” (BRASIL, 

2015). 

   O objetivo do plano é eliminar a extrema pobreza, ao propor o acesso à saúde, 

educação, mercado de trabalho, segurança alimentar e nutricional, energia elétrica, 

moradia e qualificação profissional, tendo em vista que pobreza não se resume à 

obtenção de renda, contando ainda com o apoio da sociedade, atuando em conjunto com 

o governo, conforme explicita a publicação sobre os resultados do plano: “o governo 

Federal se une à sociedade para erradicação da extrema pobreza” (PLANO BRASIL 

SEM MISÉRIA, 2013, p. 4).   

 Logo, Estado e sociedade trabalham juntos para superar uma condição de extrema 

miséria cujas raízes estão fincadas no modelo econômico capitalista. O plano é 

organizado em três vertentes principais: “a) garantia de renda, para alívio imediato da 

situação de pobreza; b) acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; c) inclusão produtiva, para aumentar as 

capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais 

pobres do campo e da cidade”(PLANO BRASIL SEM MISÉRIA,2013, p. 4). Cabe aqui 

chamar atenção para este último ponto, no qual aparece a noção de inclusão produtiva e, 

como já problematizada anteriormente, essa inclusão pode ser redundante, visto que 

parte dos trabalhadores que se encontram, por exemplo, no trabalho informal, estão 

participando do mercado, possuem renda e têm poder de compra. Portanto, há de se 

questionar que se eles não tiverem amparo legal, não estão incluídos no mercado de 

trabalho e precisariam de ações governamentais para fazê-lo. Ao tocar no ponto da 

elevação das capacidades, percebe-se uma capacidade anterior, preexistente no 

indivíduo e as ações governamentais mobilizariam a elevação e sensibilização destes 

mesmos indivíduos às suas capacidades, gerando mais oportunidades de trabalho.  

Interessa-nos aqui a inclusão produtiva urbana, que de acordo com o MDS, 

acontece da seguinte forma: 

 

A inclusão produtiva urbana articula ações e programas que favorecem a 

inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do 

empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária. Reúne 

iniciativas de apoio a microempreendedores e a cooperativas de economia 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/legislacao
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solidária, bem como de oferta de qualificação profissional e Intermediação de 

Mão de Obra que visam à colocação dos beneficiários em postos de emprego 

com Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada (MDS, [s.d]). 
 

O MDS trabalha o Plano Brasil Sem Miséria com o apoio de 22 Ministérios, 

sendo as ações e programas articulados com outros setores do governo. Além disso, as 

três formas de inserção do indivíduo no mundo do trabalho acontecem da seguinte 

maneira: a) emprego formal; b) empreendedorismo ou c) empreendimentos de 

Economia Solidária. Os objetivos da qualificação profissional e intermediação da mão 

de obra são mais uma vez, postos de emprego com carteira de trabalho assinada, com os 

direitos que a CLT confere. Vale destacar que a Economia Solidária aparece como uma 

alternativa para a inclusão produtiva dos indivíduos que estão à margem do emprego 

formal ou trabalho em geral.  

 Neste sentido, em parceria com o Ministério do Trabalho, as ações do MDS 

visam proporcionar a criação de empreendimentos autogestionários, com assistência 

técnica e apoio à comercialização, que segundo o MDS, têm gerado emprego e renda à 

população do Cadastro Único
8
 (MDS, 2015). Portanto, a Economia Solidária está 

situada enquanto uma alternativa mediante as formas de trabalho existentes tanto no 

âmbito urbano quanto rural, para o trabalho coletivo, por meio de cooperativas ou 

associações de serviços ou produção, que atendendo a certos princípios, promovem a 

autogestão, solidariedade e a participação como pilares do seu funcionamento. 

 

 

 

1.5 Políticas Públicas de Economia Solidária na Bahia 

 

 As Políticas Públicas de Economia Solidária na Bahia não se diferenciam muito 

do panorama das Políticas Públicas de Economia Solidária no Brasil, as ações estão 

centradas no combate à pobreza, através da inclusão socioprodutiva, do fomento aos 

empreendimentos da EcoSol e política diferenciada, voltada à população urbana. No 

âmbito estadual, observa-se a criação da Secretaria de Economia Solidária vinculada à 

Secretaria de Emprego, Transporte e Renda(SETRE). A Superintendência de Economia 

                                                 
8
 O cadastro único (Cadúnico), criado em 2003, é um cadastro do Governo Federal que identifica e 

caracteriza famílias de baixa renda para promover o acesso a programas federais e benefícios, tais como 

Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros. De responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Social, no âmbito Federal, e dos estados e municípios, é uma inscrição fundamental 

para o acesso às políticas públicas.  
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Solidária (SESOL), está subdividida em três coordenações: Coordenação de Fomento 

(COFES), Coordenação de Formação e Divulgação (COFD) e Coordenação de Micro 

Finanças (COMFIS). 

 O programa carro chefe da SESOL é o Bahia Solidária, cujo principal viés é 

realizar ações de apoio aos empreendimentos existentes no estado, bem como fomentar 

outras ações que atinjam o objetivo de tratar a cidadania e participação social, servindo 

como importante instrumento para os empreendimentos e entidades de fomento à 

Economia Solidária. 

 Um objetivo do programa é consolidar o Conselho Estadual de Economia 

Solidária,que por sua natureza consultiva e deliberativa, trataria de demandas e 

encaminhamentos trazidos pelos seus trabalhadores e trabalhadoras. O projeto de Lei de 

2009 trata da criação da Política Municipal de Fomento à Economia Solidária em 

Salvador, sendo que os seus objetivos estão centrados em torno da promoção das 

práticas econômicas solidárias pelos empreendimentos, em que destacam-se quatro 

vertentes. A primeira está relacionada à geração de oportunidades por meio de trabalho 

decente, a segunda está centrada no estímulo à participação, constituição, expansão e 

consolidação em Empreendimentos. de Economia Solidária e a terceira é a captação e 

disponibilização de recursos financeiros para fomento da Economia Solidária, uma 

fragilidade notada na continuidade das ações realizadas pelo poder público.  

 Entretanto, este mesmo projeto de lei sofreu um veto no ano de 2010, pelo 

prefeito João Henrique (PDT), que acusou vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, 

em razão do indício de elevação de despesas pelo poder público municipal e por ser 

uma proposta de relevante interesse público, que interfere na dinâmica dos serviços 

públicos oferecidos e alteração da própria dinâmica do poder público. À época, este 

projeto de lei foi proposto pela então vereadora, Olívia Santana, do (PCdoB). 

 O ponto inicial para se pensar as Políticas Públicas de EcoSol no estado, foi a 

carta do Fórum Estadual de Economia Solidária, as petições mais evidentes eram a 

criação de Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol), busca do marco legal e 

lançamento de editais que aportassem recursos para financiar a consolidação da EcoSol 

no estado da Bahia. 

 
A Sesol, aproveitando a formulação da equipe de transição de Jaques Wagner, 

deu consistência e implementou o Programa Bahia Solidária: mais Trabalho e 

Renda, cujo objetivo é promover o fortalecimento e a divulgação da 

economia solidária mediante políticas integradas, visando à geração de 

trabalho, renda, inclusão social e promoção do desenvolvimento justo e 
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solidário. Os recursos destinados ao programa no exercício do Plano 

Plurianual (PPA)2008-2011 giram em torno de R$ 157,6 milhões,um valor 

expressivo, levando em conta o que vem sendo direcionado a políticas de 

apoio e fomento à economia solidária, seja noâmbito nacional, estadual ou 

municipal. Parte desse recurso é proveniente do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza do Estado da Bahia (Funcep)(SESOL, 2009, p. 50). 

 

 As ações da SESOL se traduzem enquanto fomento, investimento e assistência 

técnica aos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES).Outro espaço de 

articulação política, comercialização e divulgação importante é o Cesol: “os Cesols são 

espaços de apoio e prestação de serviços voltados às organizações 

solidárias,fomentando e apoiando os empreendimentos e as iniciativas para a geração de 

trabalho erenda” (SESOL,p.51). Estes Centros Públicos estão presentes em diversas 

unidades territoriais do interior do estado, e em Salvador, existem nos bairros da Barra, 

Sussuarana e Mares. É interessante destacar que estes centros já foram instalados em 

diversos estados das regiões Sul e Sudeste do país. O Cesol se propõe a realizar diversas 

ações, principalmente no tocante à prestação de assessoria aos empreendimentos e 

fornecimento de microcrédito pelo programa BahiaCred. Já as ações da SESOL são 

realizadas em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). 

 No que concerne à formação e divulgação, a SESOL está incumbida de realizar 

formações para entidades de fomento, trabalhadores dos empreendimentos e gestores 

públicos. Outro instrumento fundamental na consolidação desse processo de formação 

são as Incubadoras de Empreendimentos Solidários, instituições presentes nas 

Universidades Públicas e do governo, cujo objetivo é produzir e trocar conhecimentos 

com os empreendimentos, por meio de tecnologia social. Neste caso, a SESOL atua no 

apoio a essas incubadoras, que fazem parte de duas redes distintas
9
. 

 
Para a implementação do projeto foi assinado um convênio entre a Setre, a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e a Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), no montante total de R$ 4 

milhões, sendo R$ 3,4 milhões da Setre, R$ 500 mil da Fapesb e R$ 100 mil 

da Secti. Em setembro de 2008 foi publicado o edital de apoio às incubadoras 

de empreendimentos econômicos solidários – 007/2008 (Fapesb/Secti/Setre) 

–, que resultou na assinatura de 16 convênios em dezembro de 2008, com 

organizações da sociedade civil (7) e universidades públicas e privadas 

(SESOL,2009,p.53). 

 

 Outra via de atuação é a do investimento na formação dos educadores, cujo 

                                                 
9
As redes de incubadoras são dividas em duas grandes correntes que englobam  a Rede 

Incuba(Incubadora de Empreendimentos Solidários) e Rede de ITCPs(Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares). 
. 
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propósito é preparar pessoas para que tornem-se aptas a replicar as práticas e ensinos da 

EcoSol, tendo os seus princípios como norte.A secretaria atua na área de microcrédito e 

finanças solidárias, corroborando o programa CrediBahia, já realizado pela Setre e 

Sebrae.Nesse sentido: 

 
O objetivo do programa é conceder crédito de forma ágil e desburocratizada 

aos empreendedores de pequenas unidades produtivas, com juros abaixo do 

mercado, estimulando assim a geração de ocupação e renda. O crédito é 

concedido a pessoas físicas empreendedoras de atividades produtivas 

comerciais de pequeno porte, com pelo menos seis meses de funcionamento, 

no valor mínimo R$ 200,00 e máximo de R$ 5.000,00 (SESOL,2009, p. 54). 

 

 Observa-se, a partir da explanação desse ponto, as Políticas Públicas e a 

Economia Solidária estão correlacionadas, e suas ações ainda que pontuais e que 

representem uma parcela pequena das medidas que deveriam ser tomadas para conceder 

o suporte necessário a esta economia, possuem potencial para impulsionar os EES e 

entidades de fomento e apoio.. Decerto que a problematização da discussão apresentada 

nessa dissertação tem por objetivo tratar a nível macro os aspectos e fragilidades que 

norteiam essa relação, mostrando que um estudo de caso único é capaz de levantar 

características que podem ser reportadas a outras experiências, guardadas as suas 

idiossincrasias. 

 

 

 

2. ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS ENLANCES 

 

 

2.1 Contexto institucional 

 

 As correntes que tratam da história da Economia Solidária são vastas, com isso, 

o que é de comum acordo é que suas raízes estão fincadas nas lutas de trabalhadores e 

trabalhadoras em prol de melhorias das condições de trabalho e contra a corrente 

capitalista que crescia no século XIX.(LIMA, 2007) 

 Uma série de trabalhadores reunidos em cooperativas, grupos, fábricas 

recuperadas e associações, uniram-se no intuito de produzir, comercializar e prestar 

serviços, tendo em vista a especialização do trabalho e introdução de técnicas e 

equipamentos modernos, que colocaram a mão de obra à margem do processo 
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produtivo. No Brasil, a EcoSol desponta com avidez nos anos 90, quando aqui há um 

processo de reestruturação produtiva, com a  flexibilização e precarização das relações 

de trabalho.Assim, demissões e altos índices de pobreza estimularam o nascimento de 

cooperativas e associações de trabalhadores em busca de uma alternativa para a 

obtenção de emprego e renda. Através da conformidade de valores e princípios nasce a 

Economia Solidária enquanto alternativa para o trabalho e obtenção de renda.  

 Conforme está dito nos dois portais oficiais da Economia Solidária, o do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES)
10

 e o Cirandas.net
11

, plataforma da EcoSol 

que congrega as cooperativas, comunidades e pessoas vinculadas à Economia Solidária 

e quem mais queira se associar – ela se define em três dimensões: econômica, cultural e 

política.  Economicamente é uma maneira de realizar a atividade de produção, 

comercialização, serviços, finanças ou consumo, baseada nos pilares da democracia e 

cooperação, o que se chama de autogestão. Em termos culturais, trata-se de uma escolha 

por consumir produtos orgânicos, saudáveis que não agridam o meio-ambiente, viver de 

modo que o coletivo e o compartilhar de experiências e valores sejam prioritários. Para 

finalizar, politicamente é um movimento social que foca nos indivíduos e à associação 

destes a uma mudança radical na sociedade “a partir dos valores da solidariedade, da 

democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos direitos humanos” 

(CIRANDAS, 2016). 

Figura 1 – A Economia Solidária no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://fbes.org.br/ 

 

                                                 
10

 Endereço Eletrônico: http://fbes.org.br/ (FBES). 
11

 Endereço Eletrônico: https://cirandas.net/ (CIRANDAS). 

 

http://fbes.org.br/
https://cirandas.net/


37 

 

 Portanto, a EcoSol possui diversas interfaces que dialogam entre si, pode ser 

uma outra economia, como normalmente é conhecida, um movimento social, ou de uma 

forma mais particular, um processo de identificação do indivíduo com valores e 

princípios sustentados pela mesma.Essa temática é estudada através de todos esses 

primas e sua discussão teórica não está mais centrada na definição em si mesma, mas 

preocupa-se em compreender de que maneira esses sujeitos, instituições e governo se 

relacionam, abrangendo a questão da institucionalização da EcoSol e suas Políticas 

Públicas, e a situação na qual essa economia se encontra.  

 Em termos macroestruturais, a Economia Solidária tem o Fórum Brasileiro
12

 

como espaço amplo e nacional para levantar demandas, propor políticas e realizar 

formações.Nos âmbitos estaduais e municipais, existem os fóruns estaduais e 

municipais que trabalham a articulação local, que objetivam congregar os representantes 

dos empreendimentos e organizações que contribuem com assessoria técnica, no sentido 

de debater propostas, realizar eventos e mediar as dificuldades dos empreendimentos, 

construindo pontes de relacionamento que permitam melhorá-los, além da promoção de 

associações para o cumprimento de algum trabalho em conjunto, enfim, um espaço de 

cooperação entre os EES. 

A figura 1 retrata de maneira simplificada como estão estruturados os principais 

mecanismos de articulação da Economia Solidária. No centro da imagem estão 

representados os fóruns brasileiros e locais de EcoSol e a eles estão conjugados a Rede 

de Gestores Públicos: 

 

A Rede foi criada há 10 anos, no mesmo processo de criação da SENAES e 

do FBES, e congrega gestores públicos que têm envolvimento com o tema da 

economia solidária e gestores que executem Políticas Públicas de economia 

solidária, e que concordem com sua carta de princípios, cuja base é a própria 

carta de princípios do FBES. A Rede representa o segmento dos gestores 

públicos no movimento de economia solidária e nas suas instâncias de 

organização (Fóruns), inclusive da Coordenação Nacional e da Coordenação 

Executiva do FBES. A Rede também tem participação no Conselho Nacional 

de Economia Solidária e outros espaços da gestão pública (FBES,2013). 
 

 A SENAES foi criada em 2003, no período do mandato do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. Esta Secretaria está ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego e 

a decisão da criação da Secretaria dentro deste Ministério ratifica a iniciativa de associar 

a Economia Solidária enquanto estratégia para geração de emprego e renda,alargando o 

                                                 
12

 O Fórum foi criado em 2001 durante o I Fórum Social Mundial, sua sede está em Brasília – DF, tornou-

se o principal instrumento político das organizações da Economia Solidária. 
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conjunto de direitos já garantidos a outros trabalhadores (SENAES, 2015). Na Tabela 1 

é possível observar os principais programas da Economia Solidária junto ao Ministério 

do Trabalho: 

 

Tabela 1 – Programas Federais da EcoSol 

Programas da Economia 

Solidária 

Criação Público-Alvo Objetivo 

Programa Nacional de 

Associativismo e 

Cooperativismo Social 

(Pronacoop Social) 

2013 Indivíduos com 

transtornos psiquiátricos; 

pessoas com necessidades 

especiais; egressos do 

sistema prisional; e 

jovens em situação de 

vulnerabilidade 

Os empreendimentos 

econômicos solidários 

sociais e cooperativas 

sociais têm por 

objetivo além de 

promover a inserção 

dos indivíduos no 

trabalho e na 

economia, a chamada 

inserção “social” 

Programa Nacional de 

Incubadoras de Economia 

Solidária (Proninc) 

1997 Incubadoras Tecnológicas 

de Cooperativas 

Populares e Economia 

Solidária das 

Universidades Federais e 

Estaduais de todo país 

Fomentar as ações de 

Economia Solidária a 

partir do 

fortalecimento das 

instituições a ela 

agregadas 

Programa de 

Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e 

Economia Solidária (PPA 

2012/2015) 

2012 EES regionalizados, 

comunidades de finanças 

solidárias e trabalhadores 

da EcoSol 

Trabalhar de modo 

focado nas diferenças 

regionais do país, 

atendendo por meio da 

esfera federal a cada 

especificidade das 

regiões e estados do 

Brasil 
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Programa Resíduos Sólidos ( 

PPA 2012/2015) 

2012 EES de Catadores de 

Materiais Recicláveis 

Promover o acesso a 

serviços de reutilização 

e reciclagem, apoiar 

cooperativas, 

associações e 

organizações solidárias 

de catadores, este 

trabalho é realizado em 

parceria com o 

Ministério do Meio 

Ambiente 

Programa Economia 

Solidária em 

Desenvolvimento(PPA 

2008/2011) 

2004 Empreendimentos, 

agentes, instituições, 

organizações e 

trabalhadores de 

Economia Solidária 

Constituir Política 

Pública Federal para a 

Economia Solidária no 

Brasil 

Fonte: Elaborado a partir dos dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho. 
13

 

 

 O Conselho Nacional de EcoSol foi criado através do mesmo ato normativo que 

criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2003, cujo objetivo 

era propor mecanismos e linhas de atuação da Secretaria frente aos Ministérios e órgãos 

governamentais que realizam ações da EcoSol. Assim, além de acompanhar a execução 

dessas ações, trabalha em conformidade com a Secretaria representativa do movimento 

de EcoSol, a SENAES, cujo ex-presidente é Paul Singer, intelectual de esquerda, 

fundador do Partido dos Trabalhadores e militante da Economia Solidária. O conselho 

conta ainda, em sua formação, com 56 entidades representativas do governo, 

empreendimentos de Economia Solidária e Organizações Não Governamentais e de 

assessoria e fomento à EcoSol. Ela conta ainda com cinco comitês temáticos, 

organizados em: a) Comercialização, redes e cadeias de produção e consumo;  b) 

Crédito e finanças solidárias; c) Formação e Assistência Técnica; d) Institucionalidade 

da Política Nacional; e) Marco Jurídico. Esses comitês planejam e elaboram propostas 

para serem discutidas e levadas como demanda para os órgãos responsáveis 

(MTE,2015). Portanto, percebe-se que há uma ligação entre as diversas frentes que 

representam a EcoSol, podendo organizá-la em um tripé: 

                                                 
13

 Dados extraídos no endereço: http://trabalho.gov.br/trabalhador-economia-solidaria/programas-e-acoes 
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Figura 2 – Tripé organizacional das frentes que representam a EcoSol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

 Os EES e indivíduos que atuam dentro e na promoção da EcoSol, sustentam suas 

ações, continuidade e efetividade ao longo do tempo, debatendo e construindo alicerces 

para sua continuidade. Os agentes de assessoria e apoio permitem que a EcoSol 

continue trilhando seus caminhos, fomentando o acesso a financiamento, promovendo a 

interlocução dos EES com as oportunidades de apoio que surgem e atuando na 

realização de processos formativos e de divulgação. E, em terceira dimensão, estariam 

os órgãos ligados diretamente ao governo, bem como as instituições que dão suporte e 

servem de espaço de articulação da EcoSol. 

 

2.2 Situação dos Empreendimentos Econômicos Solidários no Brasil 

 

 O mapeamento da EcoSol, por meio do Sistema Nacional de Informações em 

Economia Solidária (SIES), estudou os empreendimentos, entidades de fomento e 

Políticas Públicas de EcoSol em todo o Brasil, tendo seu primeiro levantamento 

ocorrido em 2005, seguido de um mapeamento complementar em 2007. O segundo 

levantamento ocorreu entre os anos de 2010 e 2013 (SIES, 2014). Os microdados 

concernentes às informações específicas sobre os EES não são divulgados para o 

público externo, de modo que foi possível obter alguns dados a partir do Atlas Digital 

da Economia Solidária e da publicação “As faces da Economia Solidária no Brasil”, 

Economia Solidária 

Empreendimentos de EcoSol: 
cooperativas, associações, grupos 
informais, redes, clubes de troca 
grupos de consumo responsável, 

grupos de finanças solidárias. 
Militantes do movimento de EcoSol, 

pesquisadores da EcoSol. 

Entidades e 
organizações de apoio e 
fomento: incubadoras 

universitárias, públicas, 
organizações não 
governamentais, 

entidades de apoio, etc. 

Órgãos do governo: 
SENAES, secretarias 

estaduais e municipais, 
Conselho Nacional de 

EcoSol, Centros Públicos 
de Economia Solidária, 

Fóruns nacional e locais, 
etc. 
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iniciativas de divulgação da Economia Solidária por parte da SENAES. 

 

Tabela 2 – Área de atuação do empreendimento nos anos de 2010 a 2013, segundo 

regiões do país e localização geográfica, urbano e/ou rural. 

  

Local Rural Urbana Rural e Urbana N° EES 

Centro-Oeste 1.082 670 269 2.021 

Nordeste 5.804 1.554 682 8.040 

Norte 1.566 1.270 290 3.127 

Sudeste 959 1.970 299 3.228 

Sul 1.382 1.392 518 3.292 

Total 10.793 6.856 2.058 19.708 

Fonte: //sies.ecosol.org.br/atlas. Acesso em: 22 de outubro de 2016 

  

 O quantitativo de EES em todo o Brasil é de 19.708, conforme Atlas Digital do 

Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), atualizado em 2013, de modo 

que estes empreendimentos estão espalhados na área urbana e rural, de agricultores 

familiares a empresas recuperadas, que representam 8% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, um número expressivo que indica o crescimento dessas iniciativas.  

 A tabela acima indica a divisão da quantidade de EES que atuam no meio rural 

ou urbano. Analisando-a, é possível perceber que nas regiões em que a atividade 

agrícola, pecuarista, etc., foram sempre presentes, cuja industrialização ocorreu de 

maneira não planejada ou tardia, os EES estão concentrados em sua maioria na área 

rural. Entretanto, é importante pontuar que dada à extensão territorial rural dessas 

macrorregiões, este pode ser um fator que contribuiu para os resultados apresentados. 

Os números estão divididos entre as regiões Centro-Oeste, com 1.082; Nordeste, com 

5.804; e Norte, com 1.566 EES localizados na área rural. O maior número de EES é 

visto na região Nordeste, isto pode ter acontecido em função da extensão territorial da 

mesma, contando com uma divisão de produção em que (a grosso modo) as capitais e 

regiões metropolitanas concentram as indústrias, além disso,  pode haver maior 

articulação dos trabalhadores e trabalhadoras dessas regiões. 

 No contexto urbano, a região Sudeste lidera o quantitativo de EES nesta área, 

isso pode ocorrer devido à proporcionalidade com o número de pessoas que reside na 

área urbana, mas também pode ser dado ao grau de articulação dos indivíduos nesse 
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contexto. A região Sul apresenta diferença pouco expressiva e uma divisão quase 

igualitária entre as áreas rural e urbana. Outro dado interessante quanto à forma de 

organização é que a média de EES que faz parte dos dois lugares é baixa.  

 

Tabela 3 – Forma de organização 

 

 

Fonte: http://sies.ecosol.org.br/atlas. Acesso em: 22 de outubro de 2016. 

É possível notar, na tabela 3, as principais formas de organização dos EES 

entrevistados, diferenciados por região. Lembrando que a EcoSol é um conjunto de 

princípios que organizam e orientam a prática do trabalho, a sua determinação legal é 

escolhida pelos membros que compõem o empreendimento, a partir da análise das suas 

necessidades, de modo que não é necessário que todos estejam devidamente legalizados 

para realizar as suas atividades. Assim, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul lideram, 

respectivamente, os grupos informais. Esses grupos são caracterizados enquanto 

“informais”, pois não possuem natureza jurídica e diversos arranjos podem ser feitos 

pelos sócios para que esses grupos informais possam conseguir projetos e serviços, a 

exemplo de editais em que utilizam outra organização para oficializar a candidatura, 

enquanto o grupo informal é que executa o trabalho de modo parcial ou total; as regiões 

Centro-Oeste e Norte são as que menos possuem grupos informais, com apenas 524 e 

802 grupos, respectivamente. As associações lideram, em números absolutos, em todas 

as regiões do país.  

 O Nordeste apresenta 5.969 associações e o Norte conta com 2.044, sendo as 

regiões com o maior número de organizações nesta modalidade, neste sentido, isso pode 

ocorrer em parte pelo menor grau de burocracia para abrir uma associação e geri-la, em 

Local Grupo 

Informal 

Associação Cooperativa Sociedade 

Mercantil 

N°EES 

Centro-Oeste 524 1.307 175 15 2.021 

Nordeste 1.675 5.969 368 28 8.040 

Norte 802 2.044 273 8 3.127 

Sudeste 1.567 1.309 318 34 3.228 

Sul 1.450 1.194 606 42 3.292 

Total 6.018 11.823 1.740 127 19.708 
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comparação à uma cooperativa, bem como ao maior grau de encargos financeiros que 

uma cooperativa assume.Isso pode ser visto no menor número de empreendimentos com 

natureza jurídica de cooperativa,seguido da sociedade mercantil, destacando-se o Norte 

como a região com o menor quantitativo de sociedades mercantis, contabilizando 

apenas 8.Outro fator que pode contribuir para o baixo número de sociedades mercantis é 

o choque ideológico, pois é finalidade expressa da sociedade mercantil a obtenção do 

lucro, o que contradiz os princípios da EcoSol. Logo, após essa breve análise a respeito 

da área de atuação e forma de organização dos EES, levantaremos um perfil dos 

associados, por região, conforme cor e categoria social.  

 

Tabela 4 – Cor ou raça predominante dos sócios 

Fonte: http://sies.ecosol.org.br/atlas. Acesso em: 22 de outubro de 2016. 

 

 Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste, a maior parte das pessoas 

se considera parda, enquanto ainda que pouco expressivo, o maior número de sócios que 

se consideram indígenas é de 59 pessoas, concentrados na região Centro-Oeste, seguido 

da região Nordeste, com apenas 54. A região Sul concentra o maior número de sócios 

que se consideram brancos, porém, o Norte é a região em que menos número de sócios 

consideram-se brancos, chegando a apenas 95 sócios. O número de sócios que 

responderam ao questionário como ignorado é desprezível em relação ao quantitativo 

de sócios entrevistados Por fim, predominam os que se consideram pardos, na maior 

parte das regiões, exceto a Sul. Apesar do Movimento de Economia Solidária manter 

correlação com comunidades quilombolas e índigenas, quantidade de sócios que se 

reconhecem como índios é ínfima comparada ao restante das categorias. 

Local Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Centro-Oeste 426 121 11 871 59 

Nordeste 753 799 79 4.581 54 

Norte 95 192 14 2.313 42 

Sudeste 577 325 9 1.007 16 

Sul 2.307 106 16 186 23 

Total 4.158 1.543 129 8.958 194 
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Tabela 5 – Categoria social dos sócios e sócias 

Local Agricultores 

Familiares 

Artesãos Assentados da 

Reforma 

Agrária 

Catadores 

de Material 

Reciclável 

Autonômos 

Centro-Oeste 956 428 284 34 97 

Nordeste 5.687 844 382 60 350 

Norte 1.633 566 148 28 308 

Sudeste 913 1.049 131 325 259 

Sul 1.710 647 88 159 247 

Total 10.889 3.534 1.033 606 1.261 

Fonte: Sistema de informação da Economia solidária. Disponível em: http://sies.ecosol.org.br/atlas 

 

 A partir da análise da Tabela 5 é possível notar que em termos de categoria 

social, o Nordeste, Sul e Norte lideram a quantidade de agricultores familiares, sendo 

que Nordeste e Norte lideram o ranking. O Centro-Oeste e o Sudeste respondem pelo 

menor quantitativo de agricultores familiares. Artesãos são 1.049 sócios de EES no 

Sudeste, seguidos por 844 no Nordeste e 647 no Sul. Os trabalhadores autônomos e 

assentados da Reforma Agrária ficam em terceiro lugar, no total são 1.261 trabalhadores 

e 1.033 distribuídos em todas as regiões. 

 Nota-se a presença de 350 autônomos na região Nordeste, seguidos de 308 no 

Norte e 259 no Sudeste.Dos assentados da reforma agrária, 382 estão na região 

Nordeste, 284 no Centro-Oeste e 148 no Norte. Catadores de material reciclável 

apresentam-se como uma categoria social de grande relevância para a Economia 

Solidária, com um histórico de lutas em prol do trabalho que realizam e um crescente 

número de organizações que atuam neste segmento. A região Sudeste concentra o maior 

número destes, seguida da região Sul; as outras regiões possuem menos de 70 sócios e 

sócias que estão classificados como catadores. Algumas categorias foram excluídas da 

tabela acima, apesar de fazer parte de Empreendimentos Econômicos Solidários, mas 

em virtude do grau ínfimo de participação, são estes :artistas, técnicos profissionais de 

nível superior, garimpeiros.  

 

 

2.3 Políticas Públicas de Economia Solidária? 
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 Partindo de documentos deliberados e editados pelo Movimento de Economia 

Solidária, a temática abordada terá como pontos fundamentais, descobrir de que 

maneira a agenda de demandas políticas da Economia Solidária está focada, tendo em 

vista a existência de Políticas Públicas que consoante ao discurso do combate à pobreza 

e exclusão social, voltam os olhos para esta economia. 

 Dessa maneira, dois documentos tornam-se fundamentais para analisar em que 

viés o movimento de Economia Solidária tem estado mediante a questão das Políticas 

Públicas. O primeiro deles a ser analisado em pontos específicos nasceu da III 

Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada em Brasília, de 27 a 30 de 

novembro de 2014, que é um documento que trata das prioridades temáticas da EcoSol, 

no âmbito de sua construção. O outro documento, não menos importante, é o 1º Plano 

Nacional de Economia Solidária.  

O documento Deliberações - Prioridades Temáticas, é composto por 4 eixos: a) 

eixo 1 – produção, comercialização e consumo solidários; b) eixo 2 – financiamento,  

crédito e finanças solidárias; c) eixo 3 – educação e autogestão; d) eixo 4 – ambiente 

institucional, prioridades dadas no Eixo institucional. Interessa compreender como é 

tecido o eixo 4, que trata do ambiente institucional da Economia Solidária, o sistema 

nacional e Políticas Públicas.  

No quesito sistema nacional, que versa sobre a Economia Solidária e suas 

relações institucionais em nível nacional, dois pontos chamam a atenção: 

 
1. Garantir no marco regulatório nacional o estímulo para a criação de 

secretarias municipais e estaduais que contemplem a ES, bem como 

aprovar leis que criem programas estaduais, territoriais e municipais 

de Economia Solidária, políticas de apoio à produção e 

comercialização de produtos da ES, tendo em vista o desenvolvimento 

local, com previsão de financiamento,assessoramento técnico e 

jurídico, além de leis e lutar pela sua regulamentação e implantação 

nas realidades locais (FBES). 

 

2.Buscar a organicidade da Política Pública da Economia Solidária 

através da criação do sistema no âmbito Municipal,Estadual e Federal, 

composto por: organismo gestor (secretaria,agência, coordenadoria, 

diretoria), conselhos e fundos, além do devido planejamento 

orçamentário (PPA, LDO e LOA), que contemple crédito, 

comercialização e assessoria técnica para os segmentos da Economia 

Solidária com foco especial na criação e fortalecimento de redes, 

cadeias produtivas e finanças solidárias (FBES). 
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 Sobre o primeiro ponto, tramita no congresso a PL 4.685 de 2012
14

, que trata da 

política nacional de EcoSol, visando a garantia do marco regulatório nacional, demanda 

ainda presente na luta do movimento da EcoSol. Ainda no primeiro ponto, o estímulo 

para a criação de secretarias municipais e estaduais que contemplem a EcoSol são 

pertinentes, uma vez que, algumas vezes a temática da EcoSol está agregada às 

secretarias que tratam de duas ou mais temáticas, outras vezes essas secretarias são 

inexistentes, e não há desenvolvimento de ações de EcoSol em nenhum âmbito, seja ele 

estadual ou municipal. No tocante à existência de leis da Economia Solidária em âmbito 

nacional, existem apenas o Projeto de Lei 4.685, que versa sobre a Política Nacional de 

Economia Solidária, o Projeto de Lei Complementar, da atual deputada federal Luiza 

Erundina (PT), sobre finanças solidárias, e a Minuta resultante de consulta pública 

realizada em 11 de abril de 2007, que trata sobre a criação do Sistema Nacional de 

Comércio Justo e Solidário. É fundamental que o processo de inserção da Economia 

Solidária no ambiente institucional ocorra de modo substancial, uma vez que, trata-se da 

luta para a fixação de uma Política de Estado, que a despeito das mudanças de governo, 

possa permanecer.  No ponto dois destaca-se a Economia Solidária sendo contemplada 

nos três instrumentos basilares de planejamento orçamentário, resguardando os recursos 

necessários e garantindo o efetivo repasse financeiro para o fortalecimento da EcoSol.  

 
3.Criar e instituir, através de legislação específica, os Fundos Nacional,  

Estaduais e Municipais de Economia Solidária, bem como os Conselhos de 

Economia Solidária garantindo a representatividade de 50% de 

empreendimentos, 25% de gestores, 25% de entidades de apoio e fomento 

como forma de garantir o controle social, a transparência e fiscalização dos 

recursos, da elaboração, execução e avaliação dos programas e projetos da 

Economia Solidária (FBES). 

 

 No ponto três, ainda se tratando de um sistema nacional de Economia Solidária, 

é possível perceber o quanto a participação dos empreendimentos, gestores e entidades 

de apoio e fomento, de modo relacional e complementar, são cruciais para que os 

indivíduos acompanhem de maneira transparente a execução dos recursos e fiscalizem 

sua utilização. A real elaboração, execução e avaliação dos programas e projetos da 

EcoSol de modo satisfatório estão condicionadas à participação daqueles três atores 

sociais. 

                                                 
14

 O projeto de Lei 4.685 de 2012, foi apresentado em 8 de novembro de 2011, por oito deputados 

federais, destes, 6 eram do Partido dos Trabalhadores (PT), 1 do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), e 1 do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Atualmente, o projeto encontra-se na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, e fora devolvido sem manifestação. Portanto, somam-se quatro anos 

de tramitação do projeto no Congresso Nacional. 
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11. Regulamentação que disponha sobre o ambiente institucional, 

legislação, integração de Políticas Públicas de fortalecimento, fomento 

e apoio à Economia Solidária, atendendo às diversas demandas: 

garantia do reconhecimento pelo poder público dos (as) trabalhadores 

(as) e empreendimentos de Economia Solidária como artesãos, 

agricultores familiares,catadores de materiais recicláveis, pescadores 

artesanais, fábricas recuperadas, extrativistas e comunidades 

tradicionais e demais segmentos da economia solidária capacitação, 

acesso ao crédito e às linhas de financiamento público destinado à 

Economia Solidária; incentivos tributários, isenção de taxas; espaço 

de comercialização; criação de fundos públicos de fomento (FBES). 

 

 O ponto elucidado acima trata da Política Nacional de modo genérico, e assume 

a necessidade de regulamentação sobre a Economia Solidária, garantindo o 

reconhecimento dos trabalhadores e empreendimentos pelo poder público, além do 

acesso ao crédito e linhas de financiamento público, tais como: “incentivos tributários, 

isenção de taxas; espaço de comercialização; criação de fundos públicos de fomento.” 

Atenção especial será dada ao ponto onze, em função do financiamento, uma vez que, 

para corroborar essa demanda colocada no documento de prioridades temáticas, há a 

informação disponível no SIES, acerca do financiamento dos empreendimentos.  

 

Tabela 6 – Se o empreendimento teve acesso a (C)Crédito ou (F)Financiamento nos 

últimos 12 meses e Se existe necessidade de acesso a crédito e financiamento 

Local Não buscou C 

ou F 

Buscou e 

obteve C ou F 

Busco C ou F, mas não 

obteve 

Brasil 15.118 2.189 2.401 

     

Se no momento 

existe Necessidade 

de C ou F 

   

Local Sim Não Total 

Brasil 13.764 5.994 19.708 

Fonte: Sistema de informação da Economia solidária. Disponível em:  http://sies.ecosol.org.br/atlas. 

Acesso em: 22 de outubro de 2016 

 

 Em termos de acesso a crédito ou financiamento nos últimos 12 meses (sabendo-

se que o mapeamento fora finalizado em 2013), no Brasil, dos 19.708 

empreendimentos, somente 2.189 tiveram acesso a crédito ou financiamento, restando 
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um quantitativo numeroso em torno de 15.118 empreendimentos que responderam 

negativamente à questão. Isso reflete a importância da demanda colocada no documento 

de prioridades, uma vez que sem um marco regulatório concretizado e sem a inclusão 

efetiva nas principais dotações orçamentárias do país, é imprescindível questionar 

melhorias no financiamento e acesso a crédito.  

 No entanto, ainda que grande parte dos empreendimentos não tivessem tido 

acesso a crédito ou financiamento
15

, é interessante perceber que 13.764 destes, 

consideram existir a necessidade de financiamento, e apenas 5.944 desconsideram essa 

necessidade. O que permite inferir que há falta de formação para os empreendimentos, 

no sentido de sensibilizá-los e apontar possíveis parceiros financiadores. Somada a essa 

questão, existe a burocracia no acesso ao crédito, partindo de empreendedores da 

EcoSol, cuja renda não é estável, portanto, pode haver falta de formação somada a 

preconceitos dos agentes financiadores a respeito desses grupos que atuam dentro desta 

outra economia, em vista da fragilidade que muitos grupos enfrentam na administração 

dos seus recursos. Ou ainda não há estímulo do Estado para que agentes financiadores 

(bancos públicos e privados, bancos de desenvolvimento, organizações não 

governamentais) conheçam e forneçam linhas de crédito a esses grupos, acreditando na 

Economia Solidária como forma efetiva de geração de emprego e renda. 

 O 1° Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019), construído na 3ª 

Conferência Nacional de Economia Solidária, como o próprio nome diz, pretende lançar 

as metas, diretrizes e planos para este quadriênio. No próprio plano é exposto um 

panorama acerca do atual cenário da Economia Solidária no país e sua necessidade em 

se forjar como política de Estado. O documento aponta ainda que, ao considerar o ser 

humano como sujeito e finalidade da atividade econômica, a EcoSol promove uma 

estratégia diferenciada de desenvolvimento. “A Política Pública de economia solidária é 

um processo de conquista social.” (PLANO NACIONAL, 2015, p.3) essa conquista 

social apontada no plano nacional, é realizada em conjunto com o poder público e o 

movimento social da Economia Solidária.Sendo assim, o Plano Nacional destaca que: 

 
Nesse sentido, os últimos anos foram fundamentais para a expansão das 

Políticas Públicas de economia solidária em âmbito nacional, fortalecendo 

um amplo movimento que envolve os esforços de organizações da sociedade 

civil e de governos municipais e estaduais, cuja finalidade é potencializar 

                                                 
15

 Vale ressaltar que não há demonstração clara dos motivos pelos quais estes não tiveram acesso, pode 

ser resultado da falta de procura, ou da procura pouco qualificada, ou ainda da recusa dos agentes 

financiadores. 



49 

 

estratégias de geração de trabalho associado e de cooperação em atividades 

de produção, comercialização e consumo, articuladas a processos 

sustentáveis e solidários de desenvolvimento(PLANO NACIONAL,2015, p. 

3). 

 

 O Raio-X do plano nacional acerca das Políticas Públicas pondera que os 

últimos anos (lê-se onze anos anteriores desde a criação da SENAES, em 2003), foram 

cruciais para o crescimento das mesmas. Ressaltando mais uma vez o envolvimento de 

múltiplos atores para a consecução dos objetivos adotados pela Economia Solidária, 

unindo processos sustentáveis e solidários de desenvolvimento. Portanto, parte-se da 

promoção de um tipo de desenvolvimento diferente daquele pregado após a revolução 

industrial, que aludia apenas ao crescimento econômico como forma de alcançar o 

desenvolvimento pleno.  

 A economia solidária se trata de um desenvolvimento sistêmico, solidário e 

sustentável, que presume a defesa da vida, do meio ambiente e a geração de trabalho e 

renda. A 3ª Conferência Nacional foi a culminância das discussões realizadas nas 

conferências anteriores, realizadas respectivamente em 2006 e 2010. É interessante 

ponderar que em virtude do Plano Nacional constituir-se como instrumento legítimo de 

reivindicação das organizações e membros da EcoSol, ele denota em diversos 

momentos a participação cidadã como algo crucial.  

 

Tabela 7 – Se o empreendimento participa de alguma rede ou fórum de articulação 

Local Sim Não Número de EES

Centro-Oeste 560 1461 2.021

Nordeste 3.051 4.989 8.040

Norte 1.189 1.938 3.127

Sudeste 1.549 1.679 3.228

Sul 1.455 1.837 3.292

Total 7.804 11.904 19.708  

 Fonte: http://sies.ecosol.org.br/atlas 

 

 As redes e fóruns a nível municipal, estadual ou nacional têm importância 

fundamental na sustentação do movimento de Economia Solidária por serem espaços de 

deliberação e resolução de demandas para que as necessidades e objetivos alcançados 

sejam postos em discussão. Portanto, revelam-se como instrumentos que cooperam na 

construção da democracia dentro de cada empreendimento. Na região Nordeste, 4.989 

empreendimentos não participam de rede ou fórum de articulação, seguida da região 
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Norte, com 1.938, a Sul, com 1.837 e as regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 1.679 e 

1.461, respectivamente.  Vislumbra-se que todas as regiões apresentaram a maior 

parte dos seus empreendimentos fora da participação em rede ou fórum de articulação, o 

que representa um problema a ser sanado, uma vez que esses espaços fortalecem e 

reforçam o processo de identificação do empreendimento com a Economia Solidária, 

consolidam momentos decisórios democráticos e discutem necessidades e aspirações do 

Movimento de Economia Solidária em geral.  

  
Desta forma, compreende-se que a consolidação do Plano Nacional 

estabelece contribuição fundamental para a criação de um ambiente 

institucional que fortaleça a economia solidária na sua trajetória de superação 

do patamar de política de governo, constituindo-a efetivamente como política 

de Estado (PLANO NACIONAL, 2015, p. 5). 

 

 Diante do exposto, hoje a maior aspiração do Plano Nacional é a passagem de 

uma política de governo para uma política de Estado, cujas raízes estejam firmemente 

fincadas no sistema político e social brasileiro, independente das mudanças de governo 

ou das consequências bruscas de crises cíclicas financeiras. 

 

 

3. COLOCANDO OS PRATOS À MESA 

 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

 Não é tarefa fácil optar por uma estratégia de pesquisa alvo de diversas críticas 

que engendram muitas discussões, assim é com o estudo de caso
16

.O cerne das críticas 

provém da fragilidade em realizar generalizações após o caso estudado (VENTURA, 

2007; JABBOUR; FREITAS, 2011, Yin, 2005, p. 32 apud JABBOUR; FREITAS, 

2011). 

 O estudo de caso aqui realizado é sobre o processo de chegada e instalação da 

cozinha solidária na cooperativa Tempero da Paz, situada no Bairro da Paz, em 

Salvador, ou seja, um estudo de caso único que busca compreender e desatar os nós da 

cosnolidação de um Empreendimento Solidário. 

                                                 
16

 Para mais informações acerca do estudo de caso como método de pesquisa, ver: YIN. R. K. Estudo de 

caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman,2005. 
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 Nesse sentido, o estudo de caso pode ser abordado em três dimensões: a) 

intrínseco, quando busca compreender um caso em seus “aspectos intrínsecos”; b) 

instrumental, quando a partir do estudo é possível compreender algo maior; c) coletivo, 

quando se une outros casos e suas complexidades, realizando conexões mais profundas 

(VENTURA, 2007). Nesta pesquisa, o estudo de caso abordado assume algumas 

características presentes em todas as dimensões, pois apresenta aspectos próprios ao 

caso estudado, é possível a partir dele compreender algo maior, que é a forma como se 

consolidam políticas públicas de Economia Solidária e coletivo pois através deste caso 

outras situações complexas se conectam a ele. Mas, prevalece a natureza instrumental 

pois a partir do estudo de caso a ideia é que se descosturem os nós e gargalos dos 

processos envolvidos na consolidação de programas públicos estaduais voltados a 

Economia Solidária. 

 A unidade de análise escolhida para a pesquisa foi a cozinha Tempero da Paz, 

em função desta cozinha ter sido a melhor consolidada no período inicial da pesquisa 

(ano de 2014). Por meio de entrevista semiestruturada com a profissional responsável 

pela execução e acompanhamento das cozinhas solidárias dos diversos EES em 

Salvador, foi possível obter informações relativas à consolidação da cozinha Tempero 

da Paz. É um caso típico, uma vez que essa cozinha poderia ser tomada como exemplo 

em relação às outras.Por ser um caso típico, os elementos de formulação, implantação e 

consolidação da cozinha podem ser compreendidos em suas tessituras e complexidades 

de relações estabelecidas entre a cooperativa, as entidades de apoio e fomento e o 

Governo do Estado. É possível vislumbrar, a partir da concepção das cooperadas, os 

aspectos relacionados à sustentabilidade da cozinha e ter um panorama das suas 

concepções sobre a Política Pública e a EcoSol. 

 A utilidade do estudo é justificada tendo em vista que há uma diversidade de 

fatores e relações intricadas que são analisadas por meio dos diversos dados coletados e 

que oferecem em seus resultados um cenário de como estes EES estão inseridos nessa 

lógica de ser um instrumento para superação da pobreza (VENTURA, 2007). Na 

medida em que são recebidos projetos com fins diversos e natureza pública, a exemplo 

de contemplação em editais, o empreendedorismo solidário move diversos atores sociais 

para que seus projetos sejam postos em prática. Assim, as relações estabelecidas entre 

cooperativas, entidades de apoio e fomento, entidades de assessoria públicas, 

financiadores e governo, não seguem um padrão e precisam ser estudadas em suas 

diversas manifestações. 
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Com base nas aplicações apresentadas, evidenciam-se as vantagens dos 

estudos de caso: estimulam novas descobertas, em função da flexibilidade do 

seu planejamento; enfatizam a multiplicidade de dimensões de um problema, 

focalizando-o como um todo e apresentam simplicidade nos procedimentos, 

além de permitir uma análise em profundidade dos processos e das relações 

entre eles (VENTURA, 2007,p.386). 

 

 Elencadas as vantagens em utilizar o estudo de caso, uma das grandes 

fragilidades é realizar generalizações que se sustentem, pois, ao conhecer um caso típico 

de maneira aprofundada, pode ser que ele apresente elementos destoantes e próprios 

daquela realidade. Entretanto, esta lacuna foi prevenida quando ao planejar o estudo de 

caso foi escolhida uma organização cuja história está consolidada e que experiências 

com projetos, articulação com governo e setores da sociedade civil, não são novidade. A 

evidência clara desse processo é a participação da Colibris como uma cooperativa forte 

no Fórum de Entidades do Bairro da Paz, com representação na Associação de 

Moradores e relacionamento intenso com a comunidade. 

 Portanto, diante de tantas experiências é possível se debruçar sobre uma situação 

específica, levando em consideração o contexto político no qual o país está inserido e as 

dificuldades derivadas desse fato histórico. É importante destacar, todavia, que a pedra 

de toque da discussão são os elementos que se repetem nos diferentes processos, 

orientando o estudo para a realização de generalizações mais seguras. 

 

 

Protocolo do Estudo de Caso 

 

 Ao partir para o planejamento do estudo de caso, o procedimento que confere 

rigor na condução do estudo, é a confecção de um protocolo do estudo de caso
17

, por 

meio desse instrumento é possível guiar toda a pesquisa, recorrendo a ele sempre que 

necessário e construindo-o de modo que possa ser repetido por estudos que sejam 

semelhantes. Grande parte da literatura científica que trata a respeito do estudo de caso 

aborda a necessidade de se criar esse protocolo.  

 

Inserção no Campo 

 

 Adentrar o campo não foi algo dificultoso, as experiências de trabalho e 

                                                 
17

 Pode ser observado no ANEXO A. 
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envolvimento com cooperativas facilitou essa inserção, além do que a Colibris já era 

conhecida por abrigar diversos projetos e todos os envolvidos na cooperativa receberam 

sem receios a pesquisadora, inclusive, mostrando a estrutura interna, promovendo o 

acesso a documentos que fossem relevantes e a possibilidade de fotografar o espaço.  

 

Definição da unidade de análise 

 

 Antes de partir para a coleta de dados em si, era preciso realizar alguns ajustes 

relacionados ao objeto da pesquisa, o primeiro passo foi a definição da unidade de 

análise. Desta maneira, identificou-se, por meios institucionais, que a secretaria 

responsável pelo acompanhamento e execução do Programa Vida Melhor é a Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (atual Secretaria de Justiça Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social), no âmbito do governo do estado.  

  O contato com a secretaria foi iniciado para auferir informações sobre as 

cozinhas solidárias, com isso, foram obtidas informações de que a técnica responsável 

pela execução do programa pertencia à Associação Vida Brasil, uma Organização Não 

Governamental fundada em 1996 em Salvador, cujos objetivos são fortalecer 

empreendimentos populares e coletivos, prestar assesoria técnica e acompanhamento de 

projetos contra a pobreza. Após marcar entrevista semiestruturada com a responsável, 

foi possível compreender que por ser um programa novo, no contexto de instalação das 

cozinhas, os grupos que participariam ainda se encontravam em processo de formação, 

pois os participantes não tinham a obrigatoriedade de ser da EcoSol. A técnica apontou 

como um grupo mais consolidado, a cozinha Tempero da Paz, no Bairro da Paz, pois a 

Cooperativa Mista Colibris já fazia um trabalho em rede, estando presente no âmbito da 

EcoSol e de projetos sociais há muitos anos.  

 

O grupo  

  

 O grupo que constitui a unidade de análise para a compreensão da questão da 

pesquisa é composto pelas três integrantes da cozinha Tempero da Paz, o Diretor 

Financeiro da Cooperativa Mista Colibris, uma ex-integrante da cozinha, o coordenador 

da Unis Norte, a pedagoga que atuou no projeto Formação Profissional: Capacitando a 

Periferia, Preparando a Cidade( FPSSA) e o atual coordenador do Instituto de Cidadania 

e Qualificação Profissional(ICI). Através da escolha desse grupo foi possível desvendar 
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os nós e os elos desse processo histórico de consolidação da cozinha.  

  

 Técnicas de pesquisa 

 

 Tendo em vista que a consolidação das cozinhas solidárias aconteceu em um 

período recente, e que as informações desde a sua formulação até sua solidificação e 

atual funcionamento são escassas, foi possível unir técnicas de coleta de dados para 

suprir algumas lacunas em função da escolha de um processo em andamento, que se 

mostra recente e sem muitas informações documentais. Nesse estudo de caso, utilizou-

se como principal técnica de coleta as entrevistas informais e por pautas ou 

semiestruturadas, seguidas de observação e análise documental. 

  

Entrevistas Informais e por Pautas 

  

 As entrevistas individuais semi estruturadas foi escolhida como principal técnica 

de pesquisa desse estudo, visto que através da entrevista é possível ter acesso direto às 

concepções e percepção dos indivíduos acerca de algo (GIL, 2008; MYNAIO, 2002). 

 A entrevista explorátoria foi relevante para identificar quais seriam os principais 

sujeitos que por suas experiências e vivências, informariam os aspectos mais relevantes 

acerca da cozinha solidária e de toda a sua teia de relações. A partir dessa entrevista, 

tornou-se possível modificar alguns rumos metodológicos. Um exemplo foi o 

direcionamento do foco da pesquisa estritamente para a cooperativa, deixando de 

considerar os sujeitos da SEDES. Isso foi percebido no momento da realização de uma 

entrevista exploratória em visita a esta secretaria, em janeiro de 2015, percebendo-se, 

deste modo, que os técnicos do programa Vida Melhor Urbano não tinham informações 

sobre as cozinhas além das que estavam disponíveis no site oficial do programa. No 

momento de imersão no campo, em setembro de 2015, a entrevista exploratória foi 

realizada com o Diretor Financeiro da Cooperativa Mista Colibris, a fim de que fosse 

apresentada a pesquisa, apontando os objetivos a serem alcançados. Em contrapartida, 

foi possível identificar o estado em que a cozinha se encontrava, foram colhidas 

informações gerais acerca da dinâmica na cooperativa e do funcionamento da cozinha e 

foram agendadas as visitas posteriores. O trabalho de campo foi interrompido e 

retomado em agosto até novembro de 2016. 

 As entrevistas por pautas ou semiestruturadas são guiadas por pontos de 
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interesse colocados pelo pesquisador e concedem certa liberdade ao entrevistado para 

falar livremente. Realizando algumas perguntas diretas, o entrevistador toca no ponto de 

interesse quando o assunto se desvia (GIL, 2008). Portanto, esse tipo de entrevista foi 

escolhido por permitir que ao falar livremente, os entrevistados suscitem questões que 

aprimoram a pesquisa e campos de análise que não foram planejados anteriormente. 

Foram realizadas sete entrevistas por pautas, a primeira delas com a técnica da 

Associação Vida Brasil, responsável pelo acompanhamento das cozinhas solidárias e de 

fundamental importância para a escolha do caso a ser estudado. Também foram 

entrevistadas três atuais integrantes da cozinha Tempero da Paz, sendo que duas delas 

estão há mais de um ano envolvidas na cozinha. É importante destacar que uma dessas 

integrantes é a informante central da pesquisa, posto que já estava há três anos na 

cozinha e vivenciou vários momentos. Através dela foi indicada uma ex-participante da 

cozinha solidária, que poderia fornecer informações acertadas do ponto de vista de 

quem saiu do processo. 

  Além disso, participaram desta etapa: o Diretor Financeiro e membro fundador 

da cooperativa, liderança que é de fundamental importância para a Cooperativa Mista 

Colibris, contribuindo com um panorama geral do processo de consolidação da cozinha 

e fornecendo o histórico da Colibris; o coordenador da UNIS Norte, cuja fala foi 

importante para aprofundar os conhecimentos acerca do papel das UNIS; e para 

complementar as informações, entrevistou-se a ex-pedagoga do projeto FPSSA, que 

acompanhou as formações realizadas por um projeto na Cozinha Tempero da Paz. Por 

fim, foi realizada uma entrevista com o coordenador do Instituto de Qualificação e 

Cidadania
18

(ICI). 

 

Análise Documental 

 

 Paralelo ao processo conduzido nas entrevistas, a análise documental se 

configurou em outra técnica metodológica fundamental para corroborar alguns dados 

fornecidos nas entrevistas, sanar dúvidas acerca de marcos temporais e compreender o 

objeto de pesquisa através de outra lente. O primeiro acesso a documentos foi obtido no 

dia 23 de janeiro de 2015, em visita à atual Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

                                                 
18

 “O Instituto Qualificação e Cidadania é uma entidade sem fins lucrativos e tem como principais 

objetivos prestar assistência técnica e extensão a empreendimentos individuais, familiares e em redes, 

bem como associações de economia solidária, urbanas e rurais.” Fonte: http://www.icibahia.org.br. 
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Desenvolvimento Social (SJDHS), no intuito de obter documentos que tratassem a 

respeito do Programa Vida Melhor Urbano e das cozinhas solidárias. Entretanto, a 

informação obtida foi a de que não haviam dados documentais, como atas de reunião, 

memorandos, pareceres, entre outros, apenas havia uma cartilha a respeito do programa 

e que estava em falta em decorrência da falta de recursos do Estado, mas ela poderia ser 

obtida por meio digital, porém, nesse período, o site oficial do programa estava fora do 

ar também pela falta de recursos.  

  Os informativos encontrados e disponibilizados pelo Estado eram de cunho 

publicitário, destes destacam-se duas publicações que realizam o balanço das ações para 

a geração de trabalho e renda, do Governo do Estado, de 2007 a 2013. 

  

Lista de documentos encontrados na atual SDJHDS 

ÓRGÃO: SEDES (atual SDJHDS) 

1. Plano Brasil Sem Miséria: 2 anos de resultado 

2. O fim da miséria é só um começo 

3. Transferência de Renda (Filhos do Bolsa Família) 

4. Acesso a Serviços Públicos  

5. No caminho da Erradicação da Pobreza (Revista SEDES) 

6. Projeto Editorial - Veiculação das ações de desenvolvimento Social 

na Bahia 

7. Balanço das Ações (Governo da Bahia 2007-2013)  

8. Números da Bahia (Governo da Bahia 2007-2013) 

9. Transferência de renda, Proteção Social, Inclusão Produtiva, Defesa 

Civil, Segurança Alimentar em Salvador (S\d) 

10. Caderno de Ações em Salvador (Gov. da Bahia 2007-2013) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 No que diz respeito a documentos que atestassem em maior profundidade o 

Programa Vida Melhor e a metodologia aplicada no meio urbano, foi encontrado na 

UNIS Norte o Manual de Orientação Metodológica: Pressupostos Conceituais e 

Procedimentos Práticos, manual que orienta e discute a metodologia aplicada no meio 

urbano e rural no acompanhamento dos EES, contendo orientações e anexos que são 

questionários que formam o estudo de viabilidade econômica. Além dessa informação, 

foi possível obter através da técnica da Unis Norte, o acesso ao projeto de formação 

profissional com a relação de cursos que a cozinha recebeu. No que diz respeito às 

informações acerca do Bairro da Paz, para constituir a descrição do ambiente, foi 

realizada pesquisa documental nos seguintes órgãos de maneira presencial: a) Fundação 

Gregório de Matos; b) Biblioteca Pública do Estado da Bahia, onde foram encontrados 
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recortes de jornais tratando sobre o Bairro da Paz desde os idos de 1970, e informações 

sobre a Colibris.  

 

Observação 

 

 As visitas ocorreram em setembro de 2015 sendo interrompida e retomadas de 

agosto a novembro de 2016. Na condução do estudo, foram feitas anotações em diário 

de campo, com o objetivo de descrever em tempo real as percepções da pesquisadora 

acerca do conteúdo observado. A observação se deu consoante o agendamento para a 

realização das entrevistas na cozinha, com diálogos a respeito dos mais diversos temas, 

atestando na prática os sabores da cozinha Tempero da Paz.  

 

Análise dos Dados  

 

 A análise de conteúdo é utilizada para compreender os significados que 

emergem de uma dada fonte textual e que podem ser explícitos ou implícitos, de modo 

que implicam aprofundamento da análise por meio da realização das etapas necessárias 

à sua aplicação (SILVA e FOSSÁ, 2013; Mozzato e Grzybovski, 2011; SILVA, GOBBI, 

SIMÃO, 2005 ) por isso foi escolhida para análise dos dados, tendo em vista seu rigor e 

objetivo.  

 Dessa maneira, em função da parca quantidade de documentos oficiais acerca do 

objeto de estudo e da riqueza que as entrevistas realizadas propuseram no sentido de 

aprofundar o conhecimento acerca do tema e desvendar o estudo de um processo novo, 

abrindo caminhos para estudos posteriores que tratem de objetos semelhantes, essa 

técnica foi adotada como pertinente na condução, classificação, categorização e 

decodificação dos significados que aparecem nas falas dos entrevistados. Sendo assim, 

para conduzir esse processo é necessário obedecer rigorosamente a três etapas basilares 

propostas por Baurdin (2006), quais sejam: a) pré-análise; b) exploração do material; e 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Ao realizar todas as etapas de 

modo sistemático, garante-se o rigor científico e é possível extrair os significados que 

respondem à questão de pesquisa. 

A exploração do material constituiu a segunda fase da pesquisa no que tange à 

análise de conteúdo, que consiste na exploração do material com a definição de 

categorias (sistemas de codificação) e a identificação das unidades de registro e das 
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unidades de contexto nos documentos (unidade de compreensão para codificar a 

unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de compreender a 

significação exata da unidade de registro).  

 Aprofundando a análise dos resultados da pesquisa, procura-se compreender o 

cerne do estudo de caso. A partir da fala dos entrevistados foi possível destacar três 

categorias centrais do trabalho: sustentabilidade da cozinha Tempero da Paz, 

compreensão da EcoSol, percepção das Políticas Públicas.  

 

4. COM A BATATA QUENTE NAS MÃOS 

 

 

Vista de cima do Bairro da Paz. Fonte: Jornal A Tarde 
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Vista por satélite do Bairro da Paz, caracterização do entorno. Fonte: Google Maps, 2016. 

 

 Desnudar em palavras a vivência, os aspectos e as características de um dado 

espaço é uma tarefa difícil à qual é imprescindível a observação de seus limites 

geográficos em termos de proximidades e caracterização do seu entorno. Partindo dessa 

premissa, o Bairro da Paz está situado no Norte da cidade de Salvador, entre as 

Avenidas Luís Viana Filho (Paralela) e a Orlando Gomes, na região administrativa de 

Itapuã, limítrofe aos bairros de Itapuã, Mussurunga e São Cristóvão.  

 Os dados relacionados à habitação indicam que a população da região 

administrativa e sanitária de Itapuã é de 289.587 habitantes (Plano Municipal de Saúde, 

2014). Os dados do Censo 2010 apresentam os números dos domicílios por 

aglomerados urbanos subnormais, do Bairro da Paz: 

Total de domicílios 6.323 

Total de residentes em 

domicílios particulares 

20.231 

  

  O bairro não teve planejamento urbano e nasceu das invasões e ocupações, 

contando com um total de domicílios em torno de 6.323, incluindo domicílios 
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considerados coletivos e particulares. A população residente em domicílios particulares 

fica em torno de 20.231 pessoas. Outro dado interessante disponível é acerca da 

distribuição da população por cor, gerando a tabela abaixo: 

 Dados relativos ao número de residentes com sua distribuição por cor no Bairro 

da Paz, conforme a divisão por setor censitário (IBGE). 

Pardo 53,5% 

Preto 36% 

Branco 9% 

Amarelo 1% 

Indígena 0,5% 

 

 Estima-se que a população residente total do Bairro da Paz gira em torno de 65 

mil habitantes, em razão do censo realizado pelo IBGE disponibilizar os dados em 

função de setores censitários escolhidos com base no censo anterior. Os valores da 

tabela acima refletem a pesquisa em um quantitativo limitado em relação ao total de 

residentes, porém, é possível depreender dos dados que a maior parte da população se 

declara parda e preta, em detrimento dos números irrisórios da população considerada 

branca, amarela e indígena, o que equivale, em termos gerais, à composição étnica da 

cidade de Salvador. 

 Dados que tratem acerca das taxas de analfabetismo funcional, desemprego, 

informalidade e porcentagem de famílias abaixo da linha da pobreza foram produzidos 

através do Censo 2000, dado o intervalo de tempo, é preferível não se ater a esses 

números.  

4.1 Condições de Saúde, Educação e Segurança Pública.  

 

 No que tange aos dados relativos à saúde no bairro, existem informações acerca 

da região administrativa de Itapuã à qual ele está incluso. Conforme o Plano Municipal 

de Saúde, os distritos sanitários acompanham o processo de redução da taxa de 

mortalidade infantil e de doenças em geral, principalmente as do aparelho circulatório, 

nota-se, porém, que mortes ocasionadas por fatores externos, tais como homicídios e 

acidentes de trânsito, são preocupantes. O DS de Itapuã apresenta taxas de mortalidade 

por causas externas em torno de 49,4 óbitos para cada 100.000 habitantes. Os 

equipamentos públicos de saúde no Bairro da Paz, são: um Centro de Saúde e uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Itapuã. 
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4.1.1 Educação 

 

 A oferta de escolas no Bairro da Paz obedece à média dos bairros populares em 

Salvador, levando em consideração sua extensão territorial. Há o Colégio Estadual 

Mestre Paulo dos Anjos, que de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB)
19

 da escola referida, só existem informações acerca do 9º ano, sendo que 

a taxa observada entre 2007 e 2015 varia em torno de 3,5, mostrando uma média 

inferior à meta, considerando uma escala que varia de 0 a 10. A meta do Brasil é atingir 

nos próximos anos uma média de 6,0. As duas escolas municipais presentes no bairro, 

são: a Escola Municipal Nossa Senhora da Paz e a Escola Municipal Nova do Bairro da 

Paz, ambas possuem taxas observadas entre os anos de 2005 e 2015 que ficam em torno 

de 4,0, apresentando melhoria em relação ao Colégio Estadual. Existe ainda a rede de 

apoio construída pela Santa Casa de Misericórdia
20

, com diversas creches mantidas por 

sua ação social. 

 

4.1.2 Segurança Pública 

  

  No ano de 2012 é instalada a Base Comunitária do Bairro da Paz e, angariando 

posições favoráveis ou desfavoráveis, as bases são fruto de dois aspectos básicos de 

avaliação por parte da Secretaria de Segurança Pública (SSP): altos índices de 

homicídio e forte opressão expressada de maneira subjetiva em função de problemas 

com roubos, homicídios, tráfico de drogas, etc.  

 

4.2 A Cooperativa Mista Colibris (histórico) 

 

 O Bairro da Paz nasceu da resistência dos moradores nos anos 1980 ao ocupar 

um terreno de alto valor imobiliário em Salvador, em plena Avenida Paralela (Luís 

Viana Filho). Em função das investidas da prefeitura contra a ocupação daquela região, 

o bairro se tornou o maior símbolo de resistência do antigo movimento dos Favelados 

(atual movimento Sem-Teto), e traz isto no nome dado às suas ruas, a avenida principal, 

                                                 
19

 Mecanismo utilizado pelo Governo Federal para avaliar com base em diversas variáveis o índice de 

educação básica e alfabetização de todas as escolas do Brasil. 
20

 A Santa Casa de Misericórdia tem um trabalho social relevante no Bairro da Paz principalmente com as 

creches filantrópicas que abrigam muitas crianças e dão suporte para as suas mães. 
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por exemplo, chama-se Avenida da Resistência.
21

 

 
A relação da comunidade com o Estado se modificou ao longo dos anos e 

diferentes conjunturas políticas. De agente repressor dos moradores em fase 

de ditadura militar, o Estado passou, em fase de abertura democrática, ao de 

propulsor de alguma infraestrutura através de parcerias público-privadas. A 

emergência de novos tipos de lideranças e ação social pode ser observada 

como consequência direta destes processos mais amplos e da evolução da 

história desta comunidade (HITA, 2013, p. 6).  

 

 O Bairro da Paz nasceu, portanto, de um processo de luta e resistência e nesse 

bojo emergiram organizações, cooperativas, associações, coletivos e lideranças 

importantes que trataram do processo político e democrático na prática, uma destas é a 

Colibris, a identidade da Colibris confunde-se com a própria história do Bairro da Paz. 

Para tratar sobre a história da Cooperativa Mista Colibris, duas fontes de pesquisa foram 

fundamentais para alicerçar o trabalho aqui realizado, uma fonte documental obtida 

através de pesquisas em jornais e outra, a partir de entrevista semiestruturada com 

Diretor Financeiro e membro fundador da cooperativa Mista Colibris. 

 A cooperativa, enquanto grupo produtivo organizado, surgiu em meio à 

execução do projeto Cidadania e Paz, proposto pela Petrobras e vinculado ao programa 

Fome Zero, do primeiro governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. A execução 

do projeto ocorreu em 2003, no bairro de Mussurunga e tinha por objetivo ofertar cursos 

profissionalizantes em diversas áreas, tais como: costura industrial, modelagem, risco e 

corte na área de costura, serigrafia, artesanato, bijuteria, produtos de limpeza, 

instrumentos musicais, calçados feminino e masculino, e na área cultural o trabalho era 

realizado com crianças e adolescentes. Os participantes do curso provinham de três 

bairros do eixo Norte da cidade: Bairro da Paz, Mussurunga e São Cristóvão. Iniciado 

no bairro de Mussurunga, o projeto algum tempo depois migrou para o Bairro da Paz, 

uma vez que estas comunidades apresentavam aspectos sociais semelhantes, tais como 

índice de desemprego, desigualdade, mulheres negras enquanto chefes de família e 

muitos jovens. Após a conclusão dessa gama de cursos, um grupo de pessoas 

mobilizadas com a questão da organização para produção decidiu dar continuidade aos 

aprendizados obtidos, aliando-os às suas capacidades de organização e produção.  

 Em um cenário de ascensão da Economia Solidária, criação da SENAES e 

                                                 
21

 Ver mais em: HITA, Gabriela; DUCCINI, Luciana. DA GUERRA À PAZ: o nascimento e um ator 

social no contexto da “nova pobreza” urbana em Salvador da Bahia. Caderno CRH, Salvador, v. 20, n. 

50, p. 281-29, Mai/Ago, 2007. 
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fortalecimento de iniciativas coletivas, a Cooperativa Mista Colibris surge como 

pioneira em Salvador por comportar diversos ramos produtivos em sua razão social, 

denunciado na nomenclatura “Mista” que lhe segue. Após diálogo e organização 

coletiva, a cooperativa nasce oficialmente (legalizada) em 05 de Maio de 2005, com a 

missão da cooperativa de gerar renda para seus cooperados, em sua maioria mulheres 

negras, com baixo grau de escolaridade e sem emprego. Sendo assim, a missão 

primordial da organização é a redução da pobreza em sua comunidade.  

 A cooperativa nasceu com 120 pessoas e passou por diversos momentos em que 

os números de cooperados oscilaram. Hoje existe cerca de 32 cooperados, sendo 6 

atuantes. Um dos grandes objetivos da cooperativa é o de colocar um produto no 

mercado, com estabilidade, qualidade e competitividade. No começo da sua história, os 

principais produtos comercializados eram do ramo de confecção, calçado e a serigrafia, 

por sua maior facilidade de comercialização (Revista Conexão, 2007, p. 21). 

 Desde o ano de 2006, o espaço físico é uma das grandes conquistas da 

cooperativa, visto que antes de ser próprio, o espaço era alugado e segundo o Diretor 

Financeiro, possuía “um aluguel caro do ponto de vista da comunidade”. Então, ao 

conseguir comprar esse terreno, a cooperativa passou um ano sem produzir, com alguns 

materiais de construção comprados e guardados no espaço, cobertos por uma lona de 

caminhão, até que com o auxílio de parceiros, amigos do bairro e projetos, a estrutura 

foi levantada e hoje representa uma das grandes conquistas na história da cooperativa. O 

seu amplo espaço físico, constituído de três andares, com suporte para mais dois, 

comporta no térreo as salas de trabalho, miniauditório e a cozinha Tempero da Paz. No 

segundo andar se encontra o espaço do ICI, e no terceiro, uma vasta quantidade de 

máquinas de costura industrial e outros equipamentos de costura, organizados para em 

breve ser o espaço produtivo da costura e da serigrafia.  

 A organização interna da Colibris segue a organização comum de uma 

cooperativa, com os seus conselhos, momentos deliberativos, consultivos, quais sejam: 

os conselhos administrativo e fiscal, coordenação geral, realização de assembleias gerais 

quando necessárias, reforma do estatuto e prestação de contas, que são realizados 

bianualmente. Dos membros fundadores, só há dois, e um deles atuante. Outro aspecto 

importante da organização interna da cooperativa é a assinatura conjunta que garante 

transparência aos processos realizados, uma vez que documentos relevantes necessitam 

da assinatura dos membros que compõem os conselhos administrativo e fiscal e a 

coordenação geral.  
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 Outro aspecto que merece destaque acerca da organização interna da produção é 

que mesmo tendo 6 cooperados atuantes e 32 registrados, quando há necessidade de 

tomar decisão relevante, que engendre consequências substanciais, é preciso buscar 

aqueles que não estão atuando diretamente na cooperativa, essa estratégia também se 

aplica quando existe uma quantidade vultuosa de produção e outros membros são 

contatados para participar do processo produtivo. Porém, quando existem decisões 

rápidas a serem tomadas, fechar negócios e demandas cotidianas, as decisões são 

tomadas com aqueles que estão presentes.  Um exemplo claro da organização da 

cooperativa no âmbito da produção, está expresso na fala abaixo: 

 

Um exemplo... Carnaval mesmo, a gente pegou dois trabalhos, janeiro a 

gente pegou um trabalho grande do ponto de vista assim imediato, 5.000 

peças. 1.000 no primeiro e 4.000 no segundo, então assim, vem todo mundo 

[...] se precisar de mais pessoas a gente chama, porque tem muitos filósofos 

aí que são os conhecedores da economia solidária, que diz que você tem que 

ter um corpo de pessoas nesse espaço. A gente entende que a EcoSol tá na 

comunidade, eu acho que se dona Maria tá em casa cuidando do neto, ou de 

alguém na casa dela, se ela tiver uma máquina ou duas que faça o serviço, a 

gente leva o produto pra casa dela e ela faz, pagando um preço justo. Porque 

exemplo... Se você for partir para uma facção de camisas, existem várias aqui 

em Salvador, uma pessoa paga R$ 0,80 centavos para fazer uma camisa, e 

quando a gente pega um serviço desses e consegue ter um preço melhor a 

gente pode cobrar até R$ 3,20 ou R$ 3,50, então você vê a diferença. Então 

isso você consegue gerar renda para cooperativa, gerar renda para dona Maria 

(Diretor Financeiro da Cooperativa). 

 

 Pode ocorrer de a produção ter um prazo curto e com isso, a necessidade de 

inserir outras pessoas na realização desta demanda implique na utilização da casa, que é 

individual, enquanto espaço de produção, mas que está vinculada à produção coletiva da 

cooperativa, nesse caso, como explica o entrevistado: 

 
A gente leva uma peça piloto e aí ela desenvolve, aí a gente leva tudo 

cortado, leva linha, então ela só vai gastar a máquina, a energia e o tempo 

dela. Então, a gente entende que a cooperação ela tá dentro da comunidade, 

pelo menos é um entendimento que a gente vem discutindo nos últimos 

tempos, e muito mais válido... Porque a EcoSol tem os 10 princípios, o 

primeiro benefício é o bem-estar dos cooperados, então você tem que 

preservar a integridade dos cooperados, por mais que hoje seja cruel, a gente 

trabalha às vezes, hoje, 12 horas por dia que não tem condição, a gente tem 

um serviço pra entregar amanhã então o que a gente tem é o hoje, porque se a 

gente não pegar vem uma empresa e pega, porque a empresa ela tem uma 

estrutura de produção muito grande (Diretor Financeiro da Cooperativa). 

 

 Por isso, através da observação é possível notar que não há um fluxo diário de 

cooperados no espaço físico, mas isso se explica através da estruturação da organização 

produtiva, posto que não haveria sentido ter a presença física de todos os cooperados em 
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um espaço em que não há trabalho. Sobre a condição do trabalho na cooperativa, o 

entrevistado aponta que diante da necessidade de produzir um dado quantitativo de 

peças, é preciso ultrapassar as horas regulares de trabalho, mas, equilibrar a produção, 

horas de trabalho e qualidade de vida é outra grande missão da cooperativa, uma vez 

que seu objetivo não é tornar-se uma empresa e render lucros exorbitantes, mas discutir 

direitos e deveres, atentar para o bem-estar da comunidade e do indivíduo. 

 Grande parte dos EES subsistem com o suporte de uma instituição de assessoria 

ou incubação, no caso da Colibris, ela consolidou uma certa autogestão na medida em 

que não mais se apoia em uma instituição de fomento. Assim, a cooperativa consegue 

escrever seus próprios projetos, executá-los e manter a documentação em dia. Nas 

palavras do Diretor Financeiro: “hoje a gente é a única ou uma das quatro cooperativas 

que pode concorrer com licitações públicas”, apesar de até então não conseguir 

nenhuma licitação,  a estrutura física chama atenção na fala do entrevistado como fruto 

de uma grande conquista da cooperativa no efetivo exercício da sua autogestão, 

mantendo essa estrutura em bom estado, limpa e organizada. 

 Em uma cooperativa da EcoSol, a participação em espaços deliberativos e 

decisórios é importante para a articulação, demandas, etc. A Colibris está na 

coordenação do Fórum de Entidades do Bairro da Paz
22

. 

 Além desta participação de maneira mais localizada, a Colibris atua nos espaços 

reivindicatórios próprios da EcoSol, por exemplo, no Fórum Baiano de EcoSol. 

Também já participou de quatro Conferências Nacionais e do Fórum Social Mundial, 

fortalecendo a identidade da Colibris. Faz parte também de uma rede de grupos 

produtivos em que estão 14 grupos, que vão desde a Ilha Amarela (Subúrbio de 

Salvador), até o extremo Norte da cidade, fortalecendo a ideia da organização em rede. 

Um exemplo da inserção da Colibris nos processos de organização em rede é o projeto 

EcoFolia
23

. 

 Segundo o Diretor Financeiro, os maiores gargalos da cooperativa atualmente 

referem-se a questões de ordem cultural e de mercado, a primeira porque a comunidade 

                                                 
22

  Existem hoje 27 entidades atuantes no fórum, com exceção da base comunitária, dos colégios 

municipais, colégio estadual, posto de saúde e CRAS, que são consideradas entidades vinculadas ao 

poder público, mas a variedade de entidades que atuam nesse fórum é imensa e vai desde igrejas até 

terreiros de candomblé, associações, Ongs, rádio comunitária, rádio web e grupos produtivos. 
23

 O projeto EcoFolia é fruto da política em prol do trabalho decente, fomentado pelo Governo do Estado, 

que tem por objetivo congregar ramos diferenciados da produção cooperativa solidária em rede para 

aliar sustentabilidade ambiental e social no período carnavalesco, este é um projeto crucial no 

calendário das cooperativas, pois é uma oportunidade de produzir em larga escala e obter produção 

considerável para os seus cooperados, garantindo-lhes uma rentabilidade razoável. 
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não compra dentro do seu próprio bairro e isso, por consequência, impacta no mercado. 

Na fala abaixo é possível notar que inserir um produto no mercado é o maior gargalo da 

cooperativa no momento atual:  

 
A nossa cultura, a gente não tem a cultura de consumir muito artesanal, você 

compra uma lembrança ou outra [...] você coloca um produto desse com 

outra aceitação, com outro apelo, é mais complicado, porque a nossa cultura 

não é de comprar de cooperativa, sendo que você tem um produto bom, de 

qualidade e resistente, mas a gente conseguiu desenvolver aqui e consegue 

fazer até hoje, mas pra aceitação do público é mais complicado, porque existe 

ainda um descrédito de se comprar em cooperativa porque o nosso povo foi 

ensinado pra comprar em shopping, nas grandes lojas, mesmo que você 

compre uma coisa pequena, mas você coloca numa embalagem grande, e às 

vezes a pessoa salta (sic) do ônibus no bairro, na entrada do bairro e tá com 

sacola grande de determinada loja, aí você cortar esse produto é um processo 

(Diretor Financeiro da cooperativa). 

 

 Uma das grandes questões debatidas pela Colibris é a negociação com o Estado 

e o município para a comercialização de produtos e serviços. Mesmo com cadastro no 

portal Compras.net
24

, a cooperativa ainda percebe a necessidade de estreitar as relações 

com o poder público, para garantir a comercialização. 

 Dentre os projetos importantes que a cooperativa já recebeu, o que merece 

destaque, foi realizado com a antiga SEDES, União Europeia e o Instituto Oikos, o 

nome do projeto é FPSSA, cujo objetivo seria trabalhar a qualificação profissional em 

dez bairros em situação de pobreza, atuando não somente com produção. A Colibris 

conseguiu inserir cerca de 180 pessoas no mercado de trabalho. Como resultado das 

qualificações, esse projeto findou em dezembro de 2015.  

  Atualmente, a cooperativa está iniciando um projeto com a construtora Camargo 

Corrêa e o Instituto Meio (CCR Metrô Bahia – Consórcio de Mobilidade Urbana), cujo 

foco é a comercialização para que suas cooperadas possam construir um produto que 

seja a marca promocional e o principal fator de comercialização da cooperativa, o que 

confluiu com a necessidade atual da Colibris. Além disso, o projeto visa realizar 

formações na área de serigrafia e gestão, compras de matéria-prima, maquinário e 

compra de veículo para a comercialização. As perspectivas é que em maio de 2017 a 

cooperativa já esteja com seu produto principal inserido no mercado, de modo que 

atualmente a estrutura física passa por reformas com recursos próprios para consolidar o 

espaço da serigrafia. 

 

                                                 
24

  Compras.net é o portal do governo do Estado da Bahia no qual todos os fornecedores devem se 

cadastrar.  
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4.3 O caso da Cozinha Tempero da Paz 

 

Estrutura interna da cozinha                                 Área externa: restaurante               

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

     

Entrada da Cooperativa Colibris e Cozinha Tempero da Paz 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

4.3 O caso da Cozinha Tempero da Paz 

 

 Para destrinchar todo o caso do processo de chegada, estabelecimento e 

funcionamento da cozinha Tempero da Paz enquanto um estudo de caso único que 
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pretende compreender como se desdobra a consolidação do empreendedorismo solidário 

no contexto das Políticas Públicas que são propostas, é preciso antes de tudo, identificar 

e compreender qual programa gerou a ação da cozinha solidária no âmbito do Governo 

do Estado, a partir da perspectiva dos cooperados e atores que descosturaram esse 

processo.  

 

4.3.1 Da concepção das cozinhas 

 

Figura 3 – Imagens do logotipo e folder do Programa Vida Melhor 

 

 

 

 

 

 

        

        Fonte: Campanha Publicitária do Programa Vida Melhor 

 

 Em termos de material documental que retratasse o que é o programa Vida 

Melhor Urbano, só foram obtidos os materiais publicitários da versão oficial do 

programa, as informações complementares foram colhidas por meio do cruzamento de 

informações obtidas nas entrevistas.  

 Criado pelo Governo do Estado da Bahia, no ano de 2011, sob a gestão do então 

governador Jaques Wagner, o programa é de inclusão socioprodutiva, utilizando-se do 

trabalho decente e do fomento a empreendedores individuais, agricultores familiares e 

grupos da Economia Solidária, com o objetivo de auxiliar e atender a indivíduos em 

situação de pobreza, com vistas à sua emancipação. Esta é a proposta do programa, 

sendo que o apoio a empreendimentos coletivos da Economia Solidária não figura como 

eixo principal de atuação, mas como meta transversal.  

 É relevante destacar dois vieses propostos pelo estudo de caso: que é a relação 

do programa com a cozinha Tempero da Paz, no que tange ao seu nascimento, e o outro 

se refere à percepção dos entrevistados acerca do programa em si mesmo. A partir de 

dados obtidos em entrevista semiestruturada com a técnica responsável pelo 

acompanhamento das cozinhas solidárias vinculadas à Associação Vida Brasil, a relação 

das cozinhas com o Programa Vida Melhor é inversa, pois as cozinhas são, de certa 
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forma, uma demanda levada ao programa e nasceu em virtude de um processo 

vivenciado no projeto EcoFolia. Tudo começa com a rede de alimentação da Economia 

Solidária, que é formada atualmente por cinco empreendimentos que se unem para 

fortalecer sua capacidade de aquisição de insumos, comercialização e atendimento a 

eventos e realização de serviços de forma conjunta, o que é o caso do EcoFolia. Nos 

dias do carnaval, a rede tem que fornecer alimentação três vezes ao dia para os 

catadores de material reciclável incluídos no projeto, esse procedimento substituiu o 

antigo processo licitatório que o governo realizava para contratar uma empresa que 

desse conta deste trabalho. Nos primeiros anos do projeto EcoFolia os empreendimentos 

tinham custos relacionados ao aluguel do espaço para produção e fornecimento da 

alimentação, após a articulação com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

foram cedidas as escolas estaduais próximas ao circuito do carnaval para que os grupos 

trabalhassem.   

 Entretanto, ao perceber a dificuldade logística e principalmente os custos com 

aluguel de equipamentos de porte mais complexo, os empreendimentos decidiram lutar 

junto ao Fórum Baiano de Economia Solidária e os órgãos do Estado para a aquisição 

de equipamentos aperfeiçoados e necessários à produção do projeto EcoFolia, mas não 

lograram êxito. 

 Nesse ínterim, Milton Barbosa, superintendente da Agricultura Familiar (SUAF) 

na Bahia, assumiu a superintendência de Economia Solidária e convocou os 

empreendimentos da Rede de Alimentação para apresentar o Programa Vida Melhor, do 

qual ele seria o coordenador. Somaram-se aí rodadas de conversa e articulações políticas 

para que a necessidade de equipamentos das cozinhas solidárias fosse atendida, uma vez 

que o eixo principal do programa visava auxiliar os empreendedores individuais com 

equipamentos melhores, caso fosse necessário. Observando-se que o perfil das 

cooperadas era semelhante ao dos empreendedores individuais atendidos pelo programa, 

utilizou-se a experiência da Rede de Alimentação para atender a essa meta de inclusão 

socioprodutiva de mulheres negras. Sendo assim, a partir das demandas expostas pela 

Rede de Alimentação e a experiência já consolidada das cozinhas comunitárias do 

MDS, criaram-se os chamados “kits cozinha”, os equipamentos eram doados a grupos 

produtivos – organizações identificadas por um agente do programa – que se 

enquadravam no perfil do público atendido, contemplando diversas cooperativas da 

EcoSol, entre outros grupos. 

 Em Salvador existem cerca de 14 cozinhas solidárias espalhadas pelo Subúrbio: 
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Uruguai, Lobato e Plataforma. Na região Norte da cidade: Bairro da Paz, Mussurunga, 

São Cristóvão, entre outras. Existem duas redes de grupos que trabalham com 

alimentação, uma vinculada diretamente à EcoSol (Rede de Alimentação) e outra ligada 

às cozinhas do programa (Rede de Cozinha), sendo que a participação dos grupos pode 

acontecer nas duas redes, desde que existam concordâncias com os ideais da EcoSol.  

 A partir das entrevistas foi possível perceber que das três integrantes que fazem 

parte da cozinha, apenas duas puderam explicitar suas percepções acerca do programa, 

mas para descobrir de que forma o programa alcança a cozinha, os três relatos foram 

substanciais, e a partir deles é possível ratificar as informações obtidas. 

 O contato do programa com a Colibris se deu no ano de 2012 e apresentou como 

fator fundamental a ampla atuação da cooperativa no âmbito da EcoSol, nos espaços de 

participação e deliberação das políticas e programas de governo, bem como nos espaços 

de representatividade em Fóruns, Conferências e Encontros. Ou seja, da sua inserção em 

espaços decisórios e de representação, somada ao fato de que um relevante instrumento 

de acompanhamento e assessoria do programa foi instalado no Bairro da Paz, a Unidade 

de Inclusão Socioprodutiva (UNIS), que tinha por objetivo prestar assessoria aos 

empreendedores e empreendimentos contemplados pelo programa, promover estudos de 

viabilidade, fazer a intermediação para a entrega dos equipamentos e outras funções.  

  A princípio, quando a UNIS Norte convocou o Conselho de Moradores e 

apresentou os vieses de atuação do programa, em especial a cozinha, discutiu-se a 

possibilidade de instalá-la em um espaço pertencente ao próprio conselho, que seria o 

Espaço Chico Mendes, no entanto, observou-se que era necessário realizar uma reforma 

de construção civil muito ampla, à qual o programa não teria recursos suficientes para 

realizar, é quando a Colibris fez o convite para o ex-coordenador da Unis Norte para 

que a cozinha fosse colocada no espaço da cooperativa, no qual o programa 

providenciou todas as adequações necessárias e cedeu os equipamentos.  

 Portanto, o ano de 2012 foi um ano representativo para a Cozinha Tempero da 

Paz. É nesse período que se inicia a organização da sua estrutura física, em uma área 

relativamente espaçosa. Antes da chegada dos equipamentos, a adequação estrutural foi 

fundamental para concretizar a chegada da cozinha solidária. Até então não havia 

nenhum grupo estruturado ou montado que iria fazer parte desse processo, mas já 

haviam discussões anteriores realizadas no Espaço Chico Mendes (local aonde as 

reuniões do conselho de moradores vinham acontecendo), que já refletiam os anseios de 

um morador que trabalhava na área da gastronomia, e sensibilizava o Conselho na 
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perspectiva da criação de um grupo produtivo formado por mulheres negras, tendo em 

vista que no Bairro da Paz há um número considerável de mulheres negras, chefes de 

família sem trabalho ou em trabalhos precários, entretanto, ainda não estava 

estabelecida que personalidade jurídica esse grupo assumiria, se cooperativa, associação 

ou outro. Nesse momento, havia um grupo em torno de 30 ou 40 mulheres 

sensibilizadas com a ideia da criação de um grupo produtivo de alimentação, inclusive, 

o nome da cozinha Tempero da Paz nasce em meio a essas reflexões. 

 Como já evidenciado nos estudos teóricos apontados aqui, um dos gargalos da 

EcoSol enquanto Política Pública de superação da pobreza está na fragilidade do 

fomento, continuidade das políticas a despeito da transitoriedade dos partidos e da falta 

de trabalho transversal abarcando as esferas federal, estadual e municipal. Isso se reflete 

na percepção dos entrevistados acerca do Programa Vida Melhor, ainda que este não 

tenha como atores centrais os EES. 

 É possível notar que diante desta fragilidade, caso a prioridade temática da 

EcoSol, que corresponde à criação de um sistema nos âmbitos municipal, estadual e 

federal fosse atendida, as trocas de experiências e oportunidades de novos projetos 

despontariam. Isso é notório nas falas dos entrevistados sobre exemplos práticos que o 

programa atende e que devido a não articulação com outros entes, ocasiona fragilidades. 

 
E aí eu não consigo acreditar... Tem um programa como esse, e olhe que eu 

não sou especialista nessa área, é a minha visão também de empreendedor, 

um programa como esse não é casado com a prefeitura, como vou dar o 

exemplo aqui do Bairro da Paz, como teve muitas pessoas que ganharam 

esses produtos, o lugar mais lógico para comercializar aqui são as feiras, os 

eventos, aqui no parque de exposições. Então tem um espaço de show, tem a 

orla que dá para ir andando e voltar andando ou quando eles pagam um 

carreto às vezes, aí chega o rapa e toma, aí quebra, joga pra cima, apreende o 

produto, então o programa deveria ser casado os dois, prefeitura e Estado 

(Diretor Financeiro). 

  

 Em termos gerais, a visão dos entrevistados é positiva com relação ao aparato 

teórico do programa, seu estudo de viabilidade e toda a sua estruturação no campo 

subjetivo, que foi idealizada pelo prof. Gabriel Kraychete, como consta no Manual do 

Programa: 

 
Os pressupostos conceituais, procedimentos e instrumentos práticos que 

inspiraram a concepção do Programa Vida Melhor Urbano, foram construídos 

a partir da atividade de pesquisa e extensão desenvolvida pela Universidade 

Católica de Salvador (UCSAL), no âmbito da economia dos setores 

populares, em interação com ações de movimentos sociais, de organizações 

não governamentais e de projetos governamentais (MANUAL, 2014, p. 7). 
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 Isso se refletiu na fala dos entrevistados: “minha visão como ex- técnica do Vida 

Melhor é muito isso, no papel é um projeto muito bonito, bem escrito” (integrante Z); 

“Vida Melhor é um programa espetacular [...] nasceu para quem mais precisa, então eu 

não consigo entender que o nosso governo não consegue caminhar e fortalecer esse 

trabalhado, porque deveria fortalecer” (Diretor Financeiro); “Na assistência técnica 

urbana, o professor Gabriel Kraychete, junto com as organizações da sociedade civil, 

dão o norte para a metodologia do programa Vida Melhor Urbano. Na teoria, o 

programa funciona muito bem, e na prática também, mas com os grupos o grande 

gargalo é o processo de comercialização” (Coordenador do ICI); “o programa tende a 

ser um dos maiores programas nas organizações que eu já vi, porque eu já vivenciei de 

perto exemplos fantásticos de empreendedores, tanto na época que eu era técnico, 

quanto na época que eu era coordenador do FPSSA” (Coordenador UNIS Norte). 

  

4.3.2 Descosturando o ano de 2013 

 

 Mediante a consolidação da cozinha no espaço da Cooperativa Mista Colibris, 

em paralelo às discussões no Conselho de Moradores acerca desse grupo produtivo, o 

ano de 2012 foi um ano de adequação do espaço. Em fins de 2013, começaram a se 

instaurar os primeiros projetos que a cozinha iria participar, visibilizando os arranjos 

que as organizações sociais necessitam para encaminhar seus objetivos. Porém, antes de 

descortinar esses projetos, é fundamental compreender o apoio institucional que o 

Programa concedeu. 

  

5.3.2.1 O apoio à Cozinha 

 

 No âmbito do Programa Vida Melhor Urbano, uma organização fundamental de 

apoio são as UNIS
25

, que prestariam dentro do programa, acompanhamento e assessoria 

ao público-alvo. O foco principal das UNIS são os empreendedores individuais e 

eventualmente prestam apoio a grupos produtivos que estejam inseridos na área de 

abrangência, como foi o caso da cozinha Tempero da Paz. Como o programa nasce em 

2011, as UNIS iniciam com o papel de congregar as lideranças comunitárias das áreas 

de abrangência e apresentar o programa em todas as suas dimensões, e o Bairro da Paz 

                                                 
25

 Desde 2015 o Estado contratou a Fundação Luís Eduardo Magalhães para ser responsável pela gestão 

do Programa, os recursos são administrados pela fundação. 
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estava inserido nesse bojo.  

 A prática é prestar assistência integral ao empreendedor, contemplando estudo de 

viabilidade econômica, encaminhamento para o microcrédito, formalização, cursos de 

qualificação específicos e a entrega dos chamados “ativos”, que seriam os equipamentos 

nos quais os empreendedores seriam ou não contemplados, a partir do estudo de 

viabilidade. Conforme o coordenador da UNIS Norte:  

 

Todo empreendedor ganha o ativo? Não, como falei são várias ações e uma 

delas é a entrega dos ativos, porque às vezes o ativo não vai resolver o 

problema do empreendedor, às vezes o que ele precisa é o capital de giro, pra 

ele é melhor encaminhar para o microcrédito, que no caso é o Banco do 

Nordeste e o Credibahia, que oferece crédito a juros bem reduzidos, na 

época a cada 100 reais que você pegava você pagava 0,64 centavos de juros. 

(Coordenador UNIS Norte, grifo nosso) 
 

 Aquilo que o programa entende como pequeno empreendedor vai desde 

vendedores de churrasquinho, cachorro quente, água, refrigerante e cerveja até 

catadores de material reciclável e manicures, num leque diversificado de serviços e 

áreas de atuação.  

 Existem cerca de 5 UNIS espalhadas em Salvador e o Bairro da Paz é área de 

abrangência da UNIS Norte, atualmente sediada no Centro Social Urbano de 

Mussurunga e atende aos bairros de: Mussurunga, São Cristóvão, Bairro da Paz, 

Narandiba, Itapuã, Sussuarana, Cajazeiras e um trabalho inicial em Pau da Lima. No 

começo do programa a UNIS Norte era instalada em um espaço alugado no Bairro da 

Paz e posteriormente migrou para o CSU de Mussurunga.  

 A organização interna da UNIS Norte se estrutura da seguinte forma: 

 

Coordenação (1) 

Técnicos (4) 

Assistente Administrativo (1) 

Agentes (30) 

 

 Os agentes são os profissionais que estão mais próximos do empreendedor e são 

responsáveis por realizar as visitas de campo, aplicar formulários, fazer estudos de 

viabilidade e mobilizar os empreendedores; já os técnicos coordenam os agentes e os 

orientam no trabalho de campo, lançam informações no sistema, etc.  

 Atualmente, a UNIS Norte encontra-se em um processo de reestruturação devido 
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a interrupção que o Programa sofreu no ano de 2015. Já havia uma carteira anterior de 

empreendedores correspondente aos anos de 2011 a 2014, com cerca de 2.000 pessoas, 

e a UNIS está recadastrando as pessoas, verificando perfil, atualizando a cartela de 

empreendedores e como resultado dessa atualização, ficou em torno de 1.000 pessoas. O 

processo de retorno da atuação da UNIS Norte, no ano de 2016, aconteceu de maneira 

caótica, mas está sendo normalizado. A coordenação da UNIS Norte assinou um 

contrato no início de 2016, de 3 ou 4 meses para a manutenção da equipe que está 

atualmente implantada, e já existe um outro contrato com previsão de finalização para o 

final de 2016. Com isso, a perspectiva é de realização de um convênio, em 2017, com 

duração de 2 anos, para estabilizar o trabalho.  

 A aproximação da UNIS Norte com a Tempero da Paz se deu com a 

apresentação do programa e a viabilização da chegada dos ativos para a cozinha, porém, 

não houve prestação de assessoria, uma vez que não era o foco fundamental do 

programa, mas algumas ações pontuais de acompanhamento eram realizadas em virtude 

da proximidade dos seus agentes com a localidade. Conforme o Diretor Financeiro da 

Colibris, a percepção acerca do funcionamento da UNIS:  

 
O papel da UNIS é esse de assessorar os grupos, no começo funcionou bem, 

nesse ponto de chegar aos pequenos, conseguiu fazer os bancos comunitários, 

Feira de Santana conseguiu, no Subúrbio conseguiu, mas falando de Bairro 

da Paz, não conseguiu atingir. Para mim é um programa excelente, se você 

pegar a analogia do programa, onde ele chega, é fantástico (Diretor 

Financeiro da Cooperativa). 

 

 Algumas razões podem ser pensadas para essa prestação de assistência 

incompleta da UNIS em relação à cozinha, o primeiro elemento que merece destaque é 

o fato de que o programa é majoritariamente vinculado a empreendedores individuais. 

Somado a isto, a inserção da cozinha neste espaço se deu em função da visibilidade e 

articulação política que a Colibris já tinha dentro do próprio bairro, além disso, a 

entrega dos ativos, maquinários pesados na área da cozinha industrial foram cedidos em 

grande parte pelo programa, de forma que a cozinha possui 12 equipamentos, sendo que 

em torno de 9 ou 10, foram concedidos pelo Vida Melhor através da UNIS Norte.  

Ainda que a atuação da UNIS tenha ocorrido de maneira pontual, foi importante 

para a estruturação básica da cozinha. Atualmente não há atuação da UNIS Norte, nem 

previsão de que ela atuará assessorando a cozinha, embora isso não impeça que 

possíveis empreendedores que façam parte da cozinha sejam contemplados pelo 

programa. 
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O Projeto FPSSA 

 

  Em fins de 2012 e começo de 2013, a Colibris recebe no seu espaço um projeto 

crucial para a história da cozinha, que durará até fins de 2015. O projeto Formação 

Profissional (FPSSA). 

 

Figura 4 – Logomarca do Projeto de Formação Profissional 

  

 

  

 

  

  

 

 

Fonte: Sítio do projeto Formação Profissional. 

 

  O slogan do Projeto nasceu de uma parceria entre o Instituto Oikos e a União 

Europeia, esta última financiava o projeto e disponibilizava os recursos. A Colibris 

entrou como uma das instituições executoras e o projeto fica sediado no espaço da 

cooperativa, ao lado da Colibris, o Instituto de Cidadania e Qualificação Profissional 

(ICI), que funciona no andar superior do espaço da Colibris, realizou uma parceria para 

a execução do FPSSA.  

 

Foi um projeto de três anos, um projeto pontual, um projeto que foi pensando 

num escopo [...] ele tinha uma disparidade entre a proposição e o tempo de 

implantação, muito do que se esperava fazer teve que ser ajustado durante o 

processo de execução inclusive atendendo às exigências da União Europeia 

que não são fáceis (fala da pedagoga responsável pelo projeto à época) 

 

 Alguns equipamentos foram doados pelo FPSSA, principalmente equipamentos 

mais comuns, como tigelas para servir almoço, liquidificador industrial, liquidificador 

comum, além disso, em virtude da experiência de alguns profissionais que atuaram no 

FPSSA com a incubação, algumas ações pontuais eram realizadas na cozinha. O grupo 

beneficiário do curso eram muheres em situação de pobreza do Bairro da Paz, entretanto 

o grupo de mulheres da cozinha se tornou beneficiária do FPSSA porque estava próxima 
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fisicamente do escritório do projeto, um desses benefícios foi o acesso a alguns cursos 

de formação pontual, disponibilizados pelo FPSSA, no ano de 2014 até começo de 

2015. O mecanismo oficial que possibilitou a inserção da cozinha no projeto foi um 

item posto como meta, classificado como subsubvenção para a União Europeia. Isso 

seria uma espécie de refinanciamento, ou seja, a organização recebe e gera o recurso e 

tem o objetivo de financiar outro empreendimento, organização ou grupo produtivo.  

 

Cursos recebidos: 

 

Capacitação em grupos operativos 16h 

Capacitação em comercialização 16h 

Capacitação em gestão 16h 

 

 Havia choques ideológicos no âmbito metodológico concernente ao modo como 

o grupo deveria ser gerido, o FPSSA realizava as suas ações com uma prática voltada 

para a autogestão, enquanto que a cozinha não nasceu da EcoSol e vinha construindo 

um processo de heterogestão atenuada. É nesse bojo de realizações que acontece 

também um projeto de apoio da Fundação Banco do Brasil, vinculado ao ICI, que 

beneficiou a cozinha em termos de insumos e equipamentos. O projeto da FBB ocorre 

no período aproximado em que estão sendo capacitadas as mulheres participantes da 

cozinha. 

 As capacitações contavam, no início, com a participação de 30 mulheres, o 

FPSSA conduziu a cozinha para realizar o estudo de viabilidade econômica aos moldes 

do prof. Gabriel Kraychete.  

 Neste sentido, dentro do projeto FPSSA a cozinha fez parte de 3 resultados:  

a) Ampliar o acesso ao mercado de trabalho para jovens e mulheres, foram cerca de 

4.000 pessoas atendidas e 70% delas afrodescendentes. Ampliar o acesso também 

significava dar informações, traduzindo-se na divulgação e melhoria na decoração do 

espaço da cozinha. 

 

b) Melhorar a qualificação profissional e capacidade de geração de renda na área de 

turismo, para 500 pessoas entre elas jovens e mulheres. Foram realizados cursos 

menores em função da evasão dos participantes do Bairro da Paz.  

 

c) 10 associações de jovens e mulheres capacitadas em gestão integral de 
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empreendimentos, ou seja, elaboração de projetos e mais 3 projetos de associação 

executados através de subsubvenções. A cozinha concordou em ter menos recursos 

voltados só a ela e dividir o montante com outros grupos. 

 No decorrer da participação das mulheres nos cursos de formação, na produção e 

comercialização, um fato relatado pelos entrevistados que ocasionou muitas dissensões 

foi a inserção de um homem, morador do bairro, no processo de formação dessas 

mulheres, o que gerou um conflito de grandes proporções, pois se chocou frontalmente 

com a concepção da criação de um grupo produtivo formado apenas por mulheres, que 

mais tarde se tornaria autônomo. Haveria certa concepção subjacente à estruturação do 

grupo de mulheres que era necessário um sujeito que figurasse como aquele que 

conduziria ou iria mediar a condução do grupo, traduzida na figura de um coordenador, 

o homem que se insere no grupo toma para si essa roupagem e acirram-se os conflitos 

na cozinha.  

 

Então elas queriam a parte boa, mas elas não se davam conta que a outra 

parte tem que vir junto, elas tinham ideia que eram delas, mas elas queriam 

um patrão, primeiro é essa figura, depois elas transferiram pra X, que não 

tinha a mesma legitimidade do rapaz e depois veio a outra figura que era 

Z.(Ex-pedagoga do FPSSA) 

 

  Outra maneira de descrição dos conflitos, revela também um embate no âmbito 

do convívio social entre as mulheres participantes da cozinha: 

 

Deixa eu ver se pode chamar de humilhação, porque a pessoa era um pouco 

grosseira, então de certa forma ela humilhava, ela não chegava junto pra fazer 

as coisas e dava pressa e aí quando a gente não conseguia cumprir o horário, 

ela falava em tons agressivos, e aí de certa forma verbalmente agredia 

algumas meninas, chamando as meninas de burra, ignorante, abestalhada, 

então esses termos assim, e tinha conflito muito de fofoca, de ter conversinha 

(entrevista Integrante Y ). 

 

 Essa fala revela de modo claro como a figura externa ao grupo pôde assumir um 

papel de chefia ou comando, que ultrapassou em muito o limite da mera mediação de 

conflitos. Ainda com o FPSSA, o grupo elaborou um projeto solicitando um automóvel, 

pois havia uma produção fixa que era o fornecimento de 160 pratos por dia para a obra 

do programa Minha Casa Minha Vida, financiada pela Caixa Econômica Federal, 

localizada na Estrada Velha do Aeroporto. Entretanto, devido à distância temporal entre 

a proposição do projeto para aquisição do automóvel e a disponibilidade do recurso, foi 

necessário readequar aquilo que era solicitado à realidade do grupo naquele momento. 
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Na fala da entrevistada, pedagoga do FPSSA: “E aí a gente reescreveu o projeto junto 

com eles tentando fazer com que entrassem insumos que eram para funcionar como 

capital de giro, porque um carro era terminar de afundar o grupo nesse processo”. 

  

  Em razão daqueles embates entre o grupo e a figura masculina que estava 

inserida, o grupo foi se desfazendo, e pulou de 30 para 12 mulheres. Junto a isto havia 

pouca produção, nesse período, entre os anos de 2014 e 2015, o grupo perdeu alguns 

contratos, ficando 12 mulheres na produção diária e as outras eram chamadas conforme 

a demanda, seguindo a concepção de trabalho produtivo da Colibris. A produção para a 

obra do programa Minha Casa Minha Vida perdurou um tempo razoável e aconteceu 

concomitantemente à realização dos cursos pelas cooperadas, mas terminou no 

momento em que o pivô da desarticulação do grupo se vai.  

  

Projetos que a Cozinha Solidária participou. 

 

2013 Projeto Formação Profissional  

Fornecimento EBDA 

2014 Projeto Formação Profissional  

Projeto Fundação Banco do Brasil 

Fornecimento Minha Casa Minha Vida 

2015 Projeto Formação Profissional 

Fim do Fornecimento Minha Casa Minha Vida  

2016 Projeto Ucsal 

Consórcio de Mobilidade Urbana e Instituto Camargo Corrêa 

 

 Após essa crise, devido à queda de produção aliada à queda de pessoal, a 

cozinha passou um período de portas fechadas, é quando em 2015 outra pessoa é 

convidada a fazer parte da cozinha, assumindo um papel de “coordenação” para 

reorganizar o espaço produtivo e unir as mulheres em prol da cozinha. Nesse retorno, 

voltaram cerca de 8 mulheres, que após algumas semanas saíram, ficando apenas três 

integrantes e aquela que foi convidada para atuar na coordenação da cozinha. Logo 

depois, saíram mais duas pessoas, ficando apenas 2. No ano de 2016 uma outra mulher 

passou a fazer parte da cozinha, integralizando 3 pessoas.  

 Nota-se no decurso desse processo uma fragilidade clássica e muito estudada 

entre os grupos que se propõem coletivos, no que tange ao processo de gestão e 

convívio social, dificultando a autonomia do grupo em toda a sua condução. A cozinha 
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Tempero da Paz foi um grupo constituído em torno da necessidade de agregar pessoas 

para trabalhar e sustentar a cozinha, suprindo uma necessidade latente entre as 

moradoras do Bairro da Paz de trabalhar e sair da condição de miserabilidade, mas o 

cenário conturbado de participação de alguém que não fazia parte da realidade das 

mulheres, os projetos que aconteciam ao mesmo tempo e os embates políticos entre as 

organizações que estavam subjacentes a esses projetos causaram um desequilíbrio que 

só foi intensificado com a queda da produção e com a saída de várias cooperadas.  

 

 A cozinha hoje 

 

 Atualmente, a cozinha conta com três cooperadas trabalhando diariamente na 

comercialização do almoço no restaurante que funciona também no espaço da Colibris 

trabalhado conforme a demanda do cliente, ou seja, para a população do Bairro da Paz, 

e em alguns eventos que surgem de modo ocasional por meio de indicação. Havia um 

contrato com a união de moradias, servindo em torno de 200 almoços, em média por 

dia, mas foi finalizado.  

 Com a reforma do estatuto da cooperativa, a cozinha Tempero da Paz pode ter 

seu nome modificado para Cozinha Colibris, que pretende incluir a alimentação em sua 

razão social. Ampla, bem equipada e decorada de maneira singela e simpática, a cozinha 

conta com 02 fogões industriais, batedeira industrial, liquidificador industrial, 03 

freezers, 03 refrigeradores, masseira e forno de pão (estão parados), totalizando 12 

equipamentos.  

 Em fevereiro de 2016, a cozinha trabalhou entregando lanches para a Secretaria 

Municipal de Urbanismo (SUCOM), que surgiu enquanto indicação do ex-coordenador 

do projeto Oikos, que atuou também na Colibris. Importante ressaltar que a Colibris, 

quando possível, realiza esse trabalho de captação de clientes e serviços para a cozinha. 

 No ano anterior, com a reestruturação da cozinha, era realizada uma 

contabilidade mínima através do livro caixa, entretanto, hoje não há livro caixa e essa 

contabilidade é realizada de modo aleatório, em razão da pouca demanda. Atualmente, a 

cozinha oferta em média 15 refeições por dia e no máximo 20, o prato carro-chefe da 

casa é o PF (Prato Feito), que pode ser adquirido por R$ 13,00; o Comercial é oferecido 

pelo valor de R$ 20,00 e refrigerantes, água, cerveja, bebidas em geral, além de doces, 

balas e guloseimas, que também são vendidas pela cozinha. 

 Uma das integrantes fica encarregada das tarefas administrativas, que seria 



80 

 

verificar os insumos, realizar a análise dos valores que entram e saem, verificar a falta 

de produtos, etc., enquanto as outras duas cuidam de fazer a alimentação diariamente, 

chegando em média às 08:00 horas da manhã e saindo às 16:00 horas. Entretanto, ao 

realizar a observação durante a pesquisa, foi possível perceber que os papéis expostos 

eram revezados, porém isso não se constituía como uma regra. É possível perceber a 

contraposição de ideias na fala de uma das entrevistadas, ao afirmar o seguinte: 

 
É uma divisão meio injusta, eu acho meio injusta porque assim, de vez em 

quando X vem. Tem semana que X vem todos os dias, ontem X não veio, 

hoje ela X vem. X fica com a parte de pagamentos, de compras essas coisas, 

e a gente fica aqui tomando conta do restante das coisas. A gente vem, abre a 

cozinha, limpa, organiza tudo, fornece. Ontem X veio aqui só pela tarde, hoje 

X não veio, então o trabalho pesado fica... Mesmo que X fique com uma 

parte da preocupação maior, a gente fica com a parte de manter isso aqui 

(Integrante Z). 

 

  Ainda acerca da organização das tarefas na cozinha, a integrante Y, afirma que: 

 

O trabalho no dia a dia, a gente põe a mão na massa, todo mundo junto. 

Vamos supor, de manhã eu e a Z na cozinha, uma bota a comida no fogo, 

outra ajeita o tempero, uma vai pra uma carne outra vai pra um bife, aí 

quando X chega, vem limpa aqui, pega os pratos bota aí, e a gente fica na 

cozinha. Quando tem muitos fregueses, às vezes Deus manda um pouquinho 

mais, aí eu fico lá dentro e Z vem pra cá com X (Integrante Y). 

 

 Nota-se que há uma oposição naquilo que se afirma com Z e com a fala de Y, a 

percepção desta última é de que há uma ajuda mútua a ser considerada no trabalho 

realizado na cozinha, uma divisão de tarefas entre elas na medida em que, enquanto uma 

realiza determinada ação, a outra complementa de modo ajustado. Porém, apesar de Z 

afirmar que há uma injustiça na divisão do tempo, ao mesmo tempo declara que quando 

todas estão presentes o trabalho é dividido e realizado sem conflitos.  

 Quando se trata da organização da cozinha inscrita no espaço da cooperativa, 

existem duas vertentes de interpretação, uma ligada à contabilidade da cooperativa e 

outra ligada à administração das atividades. Com relação aos recursos provenientes da 

cozinha, hoje a sobra obtida é unida com os recursos da Colibris, porque a cozinha não 

tem possibilidade de se manter só e a Colibris passa por uma fase de poucos projetos, 

portanto, é a política do “uma mão lava a outra”, pois caso assuma as despesas fixas, 

não vai ter possibilidade de suprir a reposição dos insumos. 

 Através das falas das entrevistadas foi possível perceber que um problema 

latente na cozinha é a prospecção de novos projetos, clientes e demandas: 
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Seria X que teria que fazer isso. Só que X não faz, fica esperando que alguém 

vá e faça [...]. Ninguém faz. Ou eu venho pra cá pra dar conta do restaurante 

ou vou para a rua buscar. Se eu fico pra manter aqui, X teria que ir. Nem X 

vai e nem vem para cá. Fica aquela coisa que não anda. Na primeira vez que 

você veio aqui isso aqui estava muito melhor do que hoje, tem dias que não 

aparece um cliente (Integrante Z). 

 

 A entrevistada acima afirma que em razão da divisão de tarefas ser 

desequilibrada, a prospecção de clientes acaba sendo dificultada, entretanto, X afirma 

que isso tem origem no aspecto cultural enrustido em cada pessoa, a ideia de ter um 

patrão, alguém que comande é intensa e sua desconstrução levaria muito tempo, ou seja, 

mais uma vez percebe-se que os elementos de heterogestão e autogestão estão se 

confrontando, resultando num desequilíbrio e perda de produção. 

 No âmbito administrativo, a relação da cozinha com a cooperativa está 

sustentada nos princípios que esta última compreende para organização de grupos 

produtivos. A Colibris não tem capacidade em termos de pessoal para administrar ou 

saber o que ocorre na cozinha, então a saída encontrada é contatar pessoas que estarão 

na posição de “coordenadores”, porque como ninguém nasce empreendedor, é 

fundamental designar alguém para exercer essa função de condução do negócio, desta 

maneira, existem pessoas para produzir, articular e buscar projetos. A ideia inicial seria 

que todos soubessem realizar todas as atividades, mas ainda assim é preciso que haja 

um corpo administrativo ou alguém que coordene ou conduza as atividades 

desenvolvidas nos grupos. A cozinha hoje não tem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) próprio, embora o objetivo era que a cozinha Tempero da Paz se tornasse uma 

cooperativa com CNPJ próprio, porém nesse cenário de poucos projetos e clientes, e 

observando-se todos os custos da criação de outro CNPJ, optou-se, como já dito, pela 

reforma do estatuto e modificar o nome da cozinha para Cozinha Colibris. 

 

 

5. DEIXANDO TUDO EM PRATOS LIMPOS 

 

 

 A expressão “deixando tudo em pratos limpos”, utilizada em expressões 

populares, transmite a idéia de que há algo que precisa ser resolvido e esclarecido a 

respeito de um dado problema. Logo, utilizando-se dessa expressão popular, traduz-se 

que o caso a ser estudado é uma questão com diversas nuances, de modo que precisa ser 
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descortinado para compreender quais são os nós decorrentes da consolidação da cozinha 

Tempero da Paz. 

 Para realizar a análise das informações levantadas é necessário codificar os 

dados obtidos nas entrevistas realizadas, assim, as entrevistas aqui utilizadas foram: a) 3 

integrantes da cozinha Tempero da Paz; b) o Diretor Financeiro da Colibris; c) o 

coordenador da UNIS Norte; d) ex-integrante da cozinha, realizadas entre os anos de 

2015 e 2016. As categorias fundamentais utilizadas neste trabalho correspondem a: (I) 

Percepção sobre as Políticas Públicas de superação da pobreza; (II) Sustentabilidade do 

trabalho na cozinha/cooperado (III) Compreensão acerca da Economia Solidária. Vale 

reiterar que as três categorias foram pensadas no intuito de ao cruzar os dados 

compreender o que a experiência da cozinha Tempero da Paz revela acerca do Programa 

Vida Melhor Urbano em suas interfaces com a Economia Solidária e as Políticas 

Públicas voltadas ao trabalho.Em um primeiro momento, será dado destaque ao perfil 

das integrantes da cozinha presentes no estudo, ressalvando aspectos centrais da sua 

trajetória pessoal com os três elementos essenciais da pesquisa: a Economia Solidária, 

as Políticas Públicas de combate à pobreza e a vivência com o trabalho cooperado.  

  Conforme o Anexo B (roteiro de entrevista das cooperadas), é possível perceber 

de modo prático a inscrição desses elementos nas perguntas realizadas.  

 

Tabela 8 – Perfil das integrantes da cozinha 

Integrantes da 

Cozinha 

(X) (Y) (Z) 

Idade 50 37 40 

Cor/Raça Negra Negra Negra 

Filhos  5 2 1 

Estado Civil Solteira Solteira Casada 

Inscrita e/ou 

beneficiária de algum 

programa do governo 

federal, estadual ou 

municipal de 

transferência de renda 

Bolsa Família Bolsa Família Nenhum 

Chefe de família Sim Sim Sim 

Em que trabalhava 

antes de entrar na 

cozinha? 

Empregada Doméstica Empregada Doméstica Costureira e 

Técnica de um 

Instituto 

Já conhecia e/ou Não Não Sim 
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participou do trabalho 

cooperado? 

(associação, grupo 

informal ou 

cooperativa) 

Exerce alguma 

atividade econômica 

além do trabalho na 

cozinha? 

Sim. Vende bolo na 

porta de casa, aos 

sábados.  

Sim. Vende tempero 

pronto. 

Sim. Possui um 

atelier. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 

 Antes de prosseguir no estudo de caso, seguindo as etapas de classificação, 

categorização e codificação dos dados, é preciso conhecer o grupo em alguns pontos 

que revelem sua relação com as categorias exploradas no trabalho. Das três integrantes 

atuantes, três são negras, chefes de família, duas solteiras e uma casada, todas possuem 

filhos. Esses aspectos coadunam com a elevada quantidade de mulheres negras e chefes 

de família em Salvador, que estão desempregadas e por força da necessidade, atuam no 

setor informal
26

 . 

  No cenário urbano, esse é o público normalmente encontrado quando se tratam 

de formas alternativas de geração de emprego e renda. É interessante notar também que 

o trabalho anteriormente realizado por duas das integrantes compreende o trabalho 

doméstico, ou “em casa de família” e destas, apenas uma conhecia o trabalho cooperado 

ou associado. Portanto, as experiências que três delas têm estão alicerçadas na 

heterogestão, no trabalho com carteira assinada. Este último oscila em diversas fases da 

vida dessas mulheres, de modo que nunca haviam experimentado o trabalho de maneira 

associativa. Duas estão inscritas no Bolsa Família, e para complementar a renda, 

realizam trabalhos autônomos como vender bolo, ou tempero pronto, ambas as 

atividades ligadas ao ramo alimentício e da pequena produção, enquanto uma delas 

possui um atelier de costura e está cursando graduação em Serviço Social, apresentando 

nível de escolaridade superior em andamento. Existe uma similaridade entre o perfil da 

integrante X e Y, e uma variação desse perfil em alguns pontos com a integrante Z.  

Observando a tabela acima, as mulheres apresentam aspectos interessantes para 

o estudo de caso único, ainda que sejam poucas em atuação. Experimentaram realidades 

diferentes e para a maioria, o trabalho cooperado na cozinha foi a primeira experiência 

                                                 
26

   Vale reiterar que o emprego da expressão setor informal corresponde a vendendores ambulantes, 

trabalhadores cooperados, microempreendedor, doceiras, prestador de serviços entre outras 

ocupações. Em pesquisa divulgada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres(SPM) 

através dos dados da PNAD(IBGE) as mulheres negras são maioria em ocupações informais.  
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vivenciada. Ainda que pontual, as cooperadas vivenciam outra dimensão do trabalho 

empreendedor, que se alinha com a ideia do indivíduo enquanto empreendedor e não o 

coletivo, o que confere riqueza de informações nas inferências realizadas a partir das 

experiências de cada uma.  

  

Sustentabilidade da cozinha Tempero da Paz 

  

  O estado atual da cozinha Tempero da Paz gira em torno da produção diária de 

almoço, beirando 15 refeições por dia, tendo em vista a baixa quantidade de clientes no 

Bairro da Paz. Como já explicitado, existem três integrantes atuando na cozinha, sendo 

que duas ficam fixas, diariamente atentas à produção e comercialização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A partir do tratamento dos dados foi possível perceber no âmbito da categoria 

sustentabilidade da cozinha, três subcategorias que explicaram a dinâmica da cozinha 

enquanto espaço de produção e comercialização, formada por pessoas em um coletivo 

com vistas à garantia da geração de renda. Algo que é reiterado em diversos momentos 

nas falas dos entrevistados e na análise conjuntural da situação da cozinha, desnuda um 

quadro em que existe a produção regular e diária para atender a uma demanda reduzida, 

em função da falta de possibilidade de captar clientes, escrever e propor projetos, etc.  

  Neste sentido, por ser um pequeno grupo de pessoas cuja formação em 

Produção e Comercialização 

 
Produção diária e regular  

Não há processo de 

comercialização que garanta a 

existência efetiva do negócio. 

 

 

 

Rentabilidade  

 
Não há renda satisfatória 

Trabalho autonômo paralelo 

A cozinha continua a existir em 

função do auxilio da Colibris. 

 

 

 

Gestão do grupo 

 

Não há formações/cursos em 

andamento 

Heterogestão X Autogestão 
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Economia Solidária mostrou-se rasa por parte das suas integrantes, o processo 

autônomo que se desenrolaria não ocorre e como resultado, há um impasse verificado 

no interior do grupo entre a necessidade latente de comercializar e a obrigatoriedade da 

produção diária para render em torno de R$ 300,00 ou R$ 400,00 mensais, o que 

demonstra um impasse no objetivo de superação da pobreza tendo em vista o debate 

travado por Amartya Sen(2000) em que a superação da pobreza está vinculada não só a 

renda mas o desenvolvimento humano de potencialidades. Neste caso o pontapé inicial 

para superação da pobreza que seria a renda não está sendo alcançado pois não se 

garante nem o salário mínimo (atualmente R$ 937,00).  Esse conflito dos pequenos 

empreendimentos de natureza coletiva de equilibrar a necessidade de garantir um 

reduzido ganho mensal mais ou menos regular, com atividades que devam ocorrer no 

espaço externo ao da produção tal como formações, capacitações torna-se impeditivo 

para a superação da pobreza por meio do desenvolvimento de potencialidades como 

prefigurava o autor Amartya Sen(2000). 

  Todavia, é interessante notar que mesmo no período em que a cozinha estava em 

sua formação inicial, com cerca de 30 mulheres, o processo de comercialização – ainda 

que o grupo fosse incipiente – constituía um entrave, pois mesmo havendo trabalhos 

pontuais, a parca comercialização e o processo de gerenciamento dos recursos da 

cozinha foram fatores para a evasão de diversas mulheres. “A gente saía de casa 

cedíssimo, às vezes 4, 5, 6 da manhã a gente às vezes já tava nessa cooperativa” (ex-

integrante da cozinha).  

  Com isso, mesmo com o trabalho executado todos os dias com empenho pelas 

integrantes, elas tinham a necessidade de conciliá-lo com as formações do projeto 

FPSSA, e conforme depoimento da integrante, a despeito do esforço, o desânimo em 

função da falta de retorno financeiro imediato foi um fator que contribuiu para a evasão 

de muitas: “porque a gente via que as dificuldades tava chegando mais, a gente nunca 

tinha dinheiro pra fazer nada, e começou sempre o desânimo” (ex-integrante da 

cozinha); aliando ações pontuais no esforço de buscar mercado “eram muitas reuniões 

que eram feitas pra gente ir buscar recurso lá fora, encontrar as obras, aos outros lugares 

pra oferecer as coisas, foi feito panfleto e tudo pra gente sair pela rua entregando” (ex-

integrante da cozinha).   

  Sendo assim, a conjugação de três fatores essenciais: disposição/ 

formação/possibilidade, foram os principais entraves do processo de comercialização da 

cozinha: a) disposição – no sentido de que a formação do mundo capitalista é 
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condicionada à heterogestão, um processo verticalizado, com a existência das figuras do 

patrão e empregado, do chefe e do subordinado, ou seja, a disposição aqui tratada é no 

sentido da falta de iniciativa derivada da cultura hierárquica a qual o indivíduo está 

inserido, algo amparado nas discussões acerca da autogestão e da relevância desse 

processo na constituição da autonomia do grupo, o problema está centrado no momento 

em que se associa a dificuldade de iniciativa, inserção no mercado e comercialização no 

âmbito das habilidades individuais do sujeito, abordando a condição de pobreza na qual 

ele se encontra desvinculada de um processo histórico e social.(MAURIEL, 2010) 

b) formação – apesar de a cozinha não nascer do processo de formação em EcoSol, 

foram influenciadas por diversas metodologias de organizações sociais, destacando-se a 

Vida Brasil, ICI e Projeto FPSSA, assim, receberam cursos pontuais deste último para 

sanar algumas lacunas muito específicas do trabalho na cozinha, porém, faltaram 

formações mais profundas acerca da Economia Solidária e da preparação para atuação 

no mercado. Uma sugestão dada pelo Diretor Financeiro da cooperativa, relacionada à 

formação, seria o estreitamento da relação entre a universidade e as cooperativas da 

Economia Solidária, na disponibilização de graduandos para dar um suporte na área 

administrativa, logística, gestão, etc.;  

c) possibilidade – tendo em vista a situação em que se encontra a cozinha, inserida em 

um bairro cuja atividade de compra e venda é baixa, com apenas três integrantes e um 

cenário político dificultoso para as organizações sociais com poucos editais disponíveis 

para prestação de serviços ou participação em projetos, em um contexto de redução dos 

gastos públicos, as possibilidades de trabalho tornam-se escassas.   

 Uma outra variável que chama atenção dentro do estudo de caso é o que 

concerne à rentabilidade da própria cozinha, não há ganho financeiro expressivo, o que 

ocasiona a seguinte situação: quando questionadas que se, na possibilidade de aparecer 

um trabalho com carteira assinada elas optariam por este trabalho e deixariam a cozinha, 

a opção das entrevistadas pelo trabalho com carteira assinada foi imediata, pois este 

último conferia uma certa segurança do ponto de vista financeiro. Este ponto retoma o 

debate travado por Noronha(2003) pois além de conferir amparo legal e acesso a 

direitos previdenciários e trabalhistas aparece também: “pela legitimidade da CLT, 

observável por seu papel paradigmático na definição de um “bom contrato de trabalho”. 

Além disto a atividade empreendedora não está restrita a organização coletiva 

mas a atividades fora do espaço de produção da cozinha, no caso da integrante X é a 

venda de bolo na porta de casa, integrante Y realiza a venda de temperos prontos e a 
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integrante Z possui um atelier, em vista da necessidade de complementação da renda.   

Como a cozinha não possui recursos financeiros suficientes para sustentar todo o 

aparato que lhe dá suporte como luz, água, custos fixos e variáveis, a receita da cozinha 

retroalimenta a da própria Cooperativa Colibris e vice-versa, quando há lacuna a 

Colibris supre para manter o espaço produtivo. O primeiro fator elencado relacionado à 

rentabilidade é muito marcante, pois em função deste elemento que também se deu a 

evasão das integrantes iniciais.  

O pessoal começou a passar a ter dificuldade de eu tirar o pouco que eu 

ganhava pra poder ajudar porque era muito difícil, aí foi quando bateu 

realmente o desânimo de sair da cozinha, eu saí por duas vezes, uma vez eu 

saí e me chamaram de volta aí eu voltei porque disseram que pegaram uma 

obra, aí eu voltei pra dar continuidade toda feliz achando que ia ser um 

dinheirinho a mais, mas eu me enganei porque o único dinheirinho a mais 

que eu ganhei nessa cozinha foi 300 reais, então quando foi passando esses 

tempos que nada ia ser feito, as meninas sempre falavam em sair e eu sempre 

pedindo pra ela esperar mais um pouco, todo dia a gente tava ali, mesmo 

chateada, mesmo sabendo que uma preocupação de casa que tinha filho pra 

tomar conta, a gente saía, deixava dentro de casa e sabendo que não ia ter no 

fim do mês (ex-integrante da cozinha). 

  

 A fala ressoa a experiência de quem vivenciou dois momentos de saída e retorno 

à cozinha, o que contou como fator central foi a necessidade de sobrevivência latente 

que o grupo de mulheres do Bairro da Paz possuía, a partir da entrevista com ex 

integrante da cozinha foi possível perceber que havia no grupo de mulheres que 

primeiro se formou, perfis cuja condição de pobreza pairava a extrema pobreza, tendo 

em vista a experiência da própria entrevistada, viúva, com três filhos menores de idade e 

sobrevivendo da renda obtida apenas com o trabalho na organização. Por essa razão os 

aspectos positivos a que aludem as entrevistadas acerca do trabalho na cozinha Tempero 

da paz são expressões como: “experiência”, “conhecimento”, “flexibilidade laboral” 

significados que traduzem o real ganho com o trabalho cooperado.  

 No tocante à gestão da cozinha solidária, é imprescindível tocar no ponto que diz 

respeito às organizações que deram suporte nesta área. Desde as primeiras formações do 

grupo que constituiria a cozinha em 2012, o ICI acompanhou o processo e concedeu 

apoio, juntamente com a Associação Vida Brasil, que através do Programa Vida Melhor, 

acompanhava todas as cozinhas envolvidas no projeto.  

  No ano de 2014, momento em que o FPSSA se envolve com o grupo que 

constituiria a cozinha Tempero da Paz, há um choque de metodologias no que concerne 

a formação para autogestão, como por exemplo, a existência ou não da figura de um 

“coordenador(a) do grupo, desponta como fruto da heterogestão pois presume a 
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necessidade de alguém no comando e direcionamento das atividades, distanciando a 

ideia de que no trabalho cooperado, todos tem a mesma relevância. Tendo em vista as 

orientações formativas diferenciadas e conflitos internos no grupo, ocorreu o 

esvaziamento, no ano de 2014 até 2015. Com isso, a cozinha parou suas atividades, que 

são retomadas sob a coordenação da integrante Z.  

  Portanto, nesse ponto duas reflexões são interessantes, a primeira que demonstra 

fragilidade do ponto de vista de quem assessora/acompanha as organizações coletivas 

cujo trabalho cooperado é a base da produção.Na medida em que as concepções, 

ideologias e metodologias das organizações sociais são diferentes, o embate entre elas 

pode criar processos formativos diferenciandos dentro de um mesmo grupo e/ou 

coletivo. É preciso que haja um debate conceitual e metodológico entre as organizações 

sociais que assistem a esses grupos, ressalta-se que estas organizações passam por 

dificuldades de financiamento e sobrevivência, ainda que exerçam e executem papéis 

importantes para assegurar direitos sociais que deveriam ser garantidos e mantidos pelo 

Estado. A segunda reflexão é que a comercialização e a formação caminham juntas, é na 

prática que os grupos se descobrem, e é preciso haver retorno financeiro, senão os seus 

sujeitos não conseguem se manter na organização. Atualmente, não existem 

cursos/formações em andamento na cozinha. 

 Quando questionadas sobre as principais fragilidades que os grupos 

considerados empreendimentos solidários possuem, as respostas eram assertivas e 

diziam respeito aos seguintes aspectos: a) comercialização; b) formação; c)imediatismo. 

Estes são entraves que hoje dificultam a solidez da cozinha solidária, congregando o 

imediatismo dos grupos em querer resultados rápidos, traduzidos principalmente no 

retorno financeiro; formações como basilares e contínuas que não sejam interrompidas e 

se adequem às necessidades do grupo; comercialização é a pedra de toque dos EES, pois 

se não há comercialização, projetos, clientes, o empreendimento tem sua própria 

atuação limitada em vista da falta de recursos. Feito esse diagnóstico, é preciso notar 

que a cozinha completará 5 anos de existência, experiência recente e que ainda pode 

mudar seu curso. 
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Outra categoria utilizada neste estudo de caso diz respeito à compreensão das 

mulheres da cozinha solidária acerca da Economia Solidária. Na categoria trabalho 

cooperado e não cooperado aparecem nas falas dos (as) entrevistados (as), três 

elementos primordiais: o primeiro deles trata da flexibilidade de horário, definida em 

função do trabalho. Sendo assim, na medida em que se existem demandas, clientes e 

serviços, o tempo é maximizado para atingir o objetivo pretendido, caso isso não ocorra, 

não há necessidade de permanência em um espaço produtivo inócuo. Ou até quando as 

necessidades familiares interferem no funcionamento da cozinha, por exemplo, caso 

uma das integrantes precise cuidar dos filhos por motivos de saúde, então há 

possibilidade de faltar, sem levar ocasionar uma sanção que se reflita na repartição dos 

ganhos finais, como acontece no trabalho não cooperado, a exemplo: “aqui não tem 

nada disso, aqui começa 08: 00hs, terminou a gente vai embora” (integrante X), 

entretanto as faltas não devem ser recorrentes, ainda assim esta flexibilidade não é 

suficiente para tornar o trabalho cooperado uma opção efetiva de sobrevivência porque 
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as integrantes não alcançam valor mínimo(tomando um salário mínimo como 

parâmetro) necessário a vida. A ajuda mútua também é um elemento reiterado na 

dinâmica da cozinha e por ser um grupo pequeno, os conflitos são mínimos e a 

organização no dia a dia da cozinha quando as três estão presentes, acontece de modo 

natural: “qualquer coisa a gente tem que correr atrás uma a outra, uma vai ali outra 

aqui... Se ela me ajuda eu ajudo ela” (integrante X).  

 Outro aspecto que forma o quadro da compreensão sobre a Economia Solidária é 

a relação com a comunidade, a inserção da Colibris no Fórum de Entidades do Bairro da 

Paz, na Associação de Moradores, e diversos espaços de discussão e formação política é 

indiscutível, alia-se a isso a concepção de que a Colibris possui sobre o que é ser 

“solidário”, a solidariedade é estabelecimento de vínculos com a comunidade, que 

podem se dar de diversas maneiras, incluindo a geração de trabalho e renda, mas vai 

além deste último fator, podendo alcançar outras perspectivas, como divulgação de 

informações relevantes, formações políticas e ciclos de conversa com a comunidade. “A 

gente entende que a Ecoárianomia Solid tá na comunidade, eu acho que se dona Maria 

tá em casa cuidando do neto ou de alguém na casa dela, se ela tiver uma máquina ou 

duas que faça o serviço, a gente leva o produto para a casa dela e ela faz, pagando um 

preço justo” (Diretor Financeiro da Cooperativa). O fato da cozinha Tempero da Paz e 

futuramente Cozinha Colibris está funcionando no espaço físico da cooperativa os 

valores da ajuda mútua ressoam no trabalho realizado. 

Outra subcategoria que fez parte do quadro que compôs a compreensão acerca 

da EcoSol foi a crença/descrença nos princípios da EcoSol. Conforme avaliação dos 

dados, todas as integrantes da cozinha ainda não acreditam na EcoSol como um 

princípio norteador do modo de produzir e viver: “Eu, Z, não acredito no processo 

grupal, porque é um processo aonde um segura no outro e ninguém avança” (integrante 

Z). Portanto, não é possível praticar a EcoSol já que ela não está interiorizada nas 

integrantes da cozinha, outro fator notório é que ainda que acreditem na EcoSol, 

especialmente o Diretor Financeiro da Cooperativa e Coordenador da UNIS, houve um 

processo de desencantamento em virtude dos retrocessos em termos de Política Pública, 

alcançados no último ano, tal como a mudança do presidente da SENAES, o professor, 

pesquisador e ativista da Economia Solidária Dr. Paul Singer, e a ameaça constante de 

dissolução da SENAES no governo do então presidente Michel Temer. 

 Quando questionado sobre os entraves que a EcoSol possui, as falas do Diretor 

Financeiro da Colibris são interessantes, pois os mesmos demonstram que o maior 
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entrave hoje é buscar mercado, pois deveria ocorrer uma mudança na perspectiva da 

cultura local que valorize o consumo daquilo que é produzido no bairro. Outra questão é 

a possibilidade de ter como maior comprador ou requerente dos serviços da EcoSol o 

Governo do Estado da Bahia, entretanto, não há um marco legal que defina uma 

quantidade mínima de consumo do Governo do Estado da Bahia da produção da 

EcoSol, o que já existe na agricultura familiar. Para tanto é preciso uma tomada de 

posição e uma atitute de enfrentamente diante das políticas e programas que se 

apresentam e que transversais ou não, contemplam grupos associativistas, informais, da 

Economia Solidária ou não. Como descrito por Araújo e Lima (2006, p. 186) algumas 

atitudes tem que ser tomadas tanto na esfera governamental com as secretarias estaduais 

de trabalho e “ Segundo, no plano da própria sociedade civil, em que os sindicatos e 

entidades e grupos associativos, e iniciativas populares, passem a assumir atitude mais 

ativa na interferência sobre a execução desses programas”. Como pensar em um cenário 

de interferência ativa sobre a execução do programa, com um público que não está 

conseguindo garantir o mínimo para sua existência humana? 

 No tocante à relação que a EcoSol constitui com diferentes setores da sociedade 

civil e das organizações que fazem parte da EcoSol entre si, duas unidades de registro 

respondem a essa relação que é a intercooperação das organizações, cooperativas, 

associações com outras instituições e o trabalho em rede executado entre cooperativas, 

associações e/ou coletivos.  

 Com relação à intercooperação, a universidade é reiterada como parceira no 

âmbito da Extensão Universitária com a EcoSol, porém, carece de mais proximidade e 

utilização das organizações como um lócus primordial de aprendizado e ajuda mútua, na 

medida em que a universidade insere um conhecimento mais cientificista e as 

cooperativas oferecem um saber vivenciado na prática. A troca de apoio entre esses dois 

atores sociais renderia melhores frutos para a EcoSol se fossem otimizados. Já existem 

as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas/Empreendimentos Solidários/Populares, 

mas uma crítica levantada por um dos entrevistados é o uso dos grupos para gerar 

projetos e sustentar a extensão, outro fator é o acompanhamento exacerbado das ITCPs, 

usufruindo de alguns grupos e solapando sua emancipação, como ratificado na fala a 

seguir: “Pra eu ter um projeto, eu preciso de um grupo, no caso, quem recebe o recurso? 

eu conheço grupos hoje que as ITCPs ainda determinam algumas questões, o processo 

tem que ter autogestão, e às vezes o grupo não tem autonomia” (Diretor Financeiro da 

Cooperativa). 
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 Nesse contexto, existe outra vertente que avalia a questão da relação de 

intercooperação que a Cooperativa Colibris e a cozinha solidária estabelecem com 

outras organizações, que seria o trabalho em rede. Em vista do Projeto EcoFolia, a 

experiência do trabalho em rede na cozinha ocorreu no interior da rede de Alimentação 

da EcoSol e foi uma oportunidade para conciliar produção diária intensa, gestão do 

trabalho e de recursos. É a experiência que ficou marcada nas integrantes da cozinha 

que vivenciaram esse processo de maneira negativa, pois a Colibris assumia e cobria 

todos os custos fixos iniciais daquelas cooperativas que não tinham organizado o seu 

caixa para contribuir com o investimento em participar do Projeto EcoFolia, pois era 

necessário um capital inicial que cobrisse os investimentos iniciais para atender à 

demanda do governo, mas este só paga os serviços prestados dois, três, ou quatro meses 

depois, o que ocasionou prejuízo para a Colibris e em consequência para a cozinha; 

além dessa experiência, outros trabalhos em rede foram engatados, mas seguiam uma 

lógica que contradiz o valor de reciprocidade e solidariedade da EcoSol.  

 

Quando faz (serviço em rede) é porque aquele serviço é grande demais e 

você não consegue fornecer sozinho, aí você joga um pouquinho pra aquela 

outra. Mas enquanto puder fazer só... Eu nem sei por que o povo fala nesse 

negócio de economia solidária porque não existe [...] Quero que as outras 

cozinhas joguem pra mim o serviço que elas recebem, porém, quando recebo 

serviço eu não quero jogar pra elas. Os grupos não trabalham com economia 

solidária de jeito nenhum (Integrante Y). 

 

 Portanto, esses são os elementos que compõem o quadro da compreensão que as 

integrantes da cozinha possuem acerca da Economia Solidária, como uma teoria que se 

distancia intensamente da prática. Como se praticar um trabalho associativo/cooperativo 

baseado na gestão democrática em uma época de relações liquidas como diria o 

Zygmant Bauman? O que se pensar das cooperativas populares, empreendimentos 

soldiários, associativos e informais, hoje? Há uma discussão acerca do 

empreendedorismo, mas o empreendedorismo que vem de camadas pobres da 

população não tem evidencia. 

 

 Percepção acerca das Políticas Públicas de Combate à Pobreza 

 

 Na condução do estudo de caso, outro fator relevante para compreender, a 

perspectiva dos (as) entrevistado (as), sobre as Políticas Públicas de combate à pobreza, 

em um contexto que direciona a EcoSol como uma alternativa de geração de emprego e 
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renda e como uma ferramenta importante de superação da pobreza e emancipação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne à percepção das Políticas Públicas de superação da pobreza, 

todos os entrevistados acreditam que estas são importantes e devem existir. A associação 

da importância dessas políticas é realizada em virtude dos benefícios individuais 

alcançados principalmente através dos programas de transferência de renda, em especial 

o Bolsa Família. Porém, uma crítica ressoa na percepção dos entrevistados, traduzida na 

fala da integrante Z, para quem:   

 

O Vida Melhor, é um programa que no papel é um bom projeto, na prática, 

infelizmente, assim como os projetos que são lançados para as Políticas 

Públicas, eles não são feitos com seriedade, eles são feitos como processos de 

paliativo [...] A nossa Política Pública pega caminhos longos, mas ela não vai 

pro foco (Integrante Z). 

 

  Ou seja, os entrevistados acreditam majoritariamente que o Programa Vida 

Melhor é excelente em sua metodologia e atuação principalmente para os pequenos 

empreendedores, porém, na prática sofre com má gestão dos recursos disponíveis, 

interrupções desnecessárias e transitoriedade pois dependem de quem ocupa a gestão do 

Governo do Estado.  

No portal transparência Bahia, da secretaria da fazenda do Estado, existe o registro 
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dos investimentos para o programa Vida Melhor, encontram-se números dos anos de 

2012 até 2014, em 2013 não foram encontrados registros de repasses destinados ao 

programa. Como evidenciado abaixo: 

 

 

Antes de adentrar na análise dos dados representados pelo gráfico acima, é 

importante pontuar que dentro da lógica do orçamento público, os valores que são 

orçados correspondem aos valores disponíveis e planejados para investimento no 

programa específico, e a categoria correspondente ao que foi liquidado trata sobre o 

quanto do recurso foi utilizado para implementação das ações do programa. Através do 

gráfico acima é possível notar elevação dos valores orçados para serem destinados ao 

programa Vida Melhor a partir do ano de 2012, garantindo uma elevação modesta de 

entorno de R$ 100,000 mil reais, em termos de recursos pode-se comparar por exemplo 

os valores gastos com o programa Água para Todos que também se propõe a erradicar a 

extrema pobreza através do acesso a água a diversos municípios baianos, os valores 

gastos com este programa chegam a um milhão e meio de reais, tendo em vista sua 

prioridade que é garantir um acesso a serviço básico de  manutenção da vida humana.  É 

possível notar que nos anos de 2013 e 2014 os valores liquidados correspondem a, em 

média, 50% dos valores orçados. Ou seja, metade do recurso não foi utilizado na 

viabilização do Programa Vida Melhor o que indica uma dificuldade de planejamento e 

execução do programa, e distribuição dos recursos para o aparelhamento técnico que 

Gráfico elaborado a partir dos dados do Portal da Transparência 

Elaboração Própria. 
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permite o funcionamento do programa. Logo, corrobora a ideia de que há uma gestão 

equivocada dos recursos disponíveis implicando para as UNIS e público beneficiário em 

interrupção das ações do programa. 

Relacionada a uma chaga das Políticas Públicas de superação da pobreza de 

maneira geral, os entrevistados observavam a experiência do Programa Vida Melhor 

Urbano para pontuar os principais erros cometidos na condução do mesmo, que está 

estritamente vinculado à operacionalização e fiscalização dos programas no âmbito do 

poder público. Em termos de operacionalização, a má gestão dos ativos (equipamentos 

que seriam entregues aos pequenos empreendedores) figura como um vilão que obstruiu 

a fluidez das ações dos técnicos e agentes. Em um dado momento, os ativos não 

chegavam ao público-alvo, em outras ocasiões, sobravam e eram depreciados, o que 

gerava desperdício e desmotivação por parte daqueles que constituíam o foco do 

programa. Como expresso na fala da integrante Z e ex-técnica do Vida Melhor: “Os 

equipamentos começaram a não chegar, começaram a não atender o suficiente, nós 

começávamos a ficar, principalmente os agentes que lidavam, que eram pessoas da 

comunidade começavam a sofrer sanções”. 

 Ainda sobre a operacionalização do programa, a interrupção desencadeada em 

2015 e a retomada quase em 2016, foi fruto de uma série de fatores, tais como a falta de 

recursos, contenção dos gastos públicos e a má gestão do programa, o que prejudicou 

em muito o acompanhamento dos pequenos empreendedores e o suporte aos grupos 

contemplados pelas metas transversais do programa. Ratificando esse cenário, o atual 

Coordenador da UNIS Norte e ex-técnico do Vida Melhor, afirma que: “ Para mim, no 

caso, o processo contínuo, essa parada no programa prejudicou muito”. Portanto, o êxito 

pleno do programa é prejudicado em função das falhas técnicas e políticas que 

desencadeiam interrupções desnecessárias. 

No que diz respeito à intersetorialidade envolvendo as esferas federal, estadual e 

municipal, encontra no programa Vida Melhor um exemplo nato da falta de apoio de 

uma determinada iniciativa em virtude das forças partidárias de oposição.  

 

Tem um exemplo prático do Vida Melhor, quando a gente começou em 2012, 

os empreendedores foram contemplados com os ativos e muitos deles 

vendiam nas praias de Piatã e Itapuã e aí a prefeitura tava recolhendo esses 

carros, levando o que chama do rapa, por conta de ser do governo do Estado, 

não ser da situação deles, a pessoa não conseguia tirar o alvará de 

funcionamento na prefeitura. Eles não queriam se esquivar das taxas, o 

problema é que eles chegavam ao órgão responsável para tirar esse 

documento e ouviam: - “tá suspenso, não dá pra esse dia, não dá no outro” e 
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aí as pessoas não conseguiam, esses carros eram recolhidos e as pessoas iam 

lá tirar o carro, voltavam pra rua, e ficava esse ciclo de correr do rapa, o 

pessoal da prefeitura que faz o trabalho se eu não me engano, a SUCOM, 

então esse processo político, a não interação das Políticas Públicas nos 

órgãos federais, estaduais e municipais acaba dificultando esse processo 
(Coordenador da UNIS Norte, grifo nosso).  

 

 A falta não se concentra apenas nas esferas federal, estadual e municipal, mas 

também entre as secretarias do próprio Estado. Hoje a EcoSol é ligada diretamente à 

SETRE e pauta algumas de suas ações em cooperação com a SJDHDS, antiga SEDES, 

por se tratar de um tema transversal vinculado a trabalho e direito à alimentação. Mas 

fica claro que pela falta de intersetorialidade entre as esferas do governo, os 

beneficiários são prejudicados e o alcance de resultados satisfatórios é minado em razão 

da indisposição partidária das esferas do poder político. 

 Outra relação percebida na fala dos entrevistados diz respeito à constate atitude 

do Estado em delegar responsabilidades às OSC, sem conceder o devido apoio. 

Exemplo claro com o Programa Vida Melhor Urbano, cuja entidade que acompanhava 

as cozinhas solidárias era a Associação Vida Brasil, uma organização da sociedade civil 

cumprindo um papel que poderia ser robustecido pelo próprio programa dentro da 

lógica já estabelecida da existência de técnicos e agentes. Portanto, uma crítica clara que 

os entrevistados realizam e que encontra guarida na própria experiência com as cozinhas 

solidárias é a falta de apoio, tanto no aporte de recursos quanto do apoio técnico que 

deveria ser oferecido pelo Estado, ou seja, evidência de que, esse Estado ao propor um 

programa cujo arcabouço teórico e técnico é substancial, falha em sua execução, 

acompanhamento e aperfeiçoamento da ação. Destaca-se que o Programa Vida Melhor 

tanto Urbano quanto Rural é uma iniciativa pioneira Baiana, conta com um equipe de 

técnicos e agentes preparados e habituados ao trabalho com grupos, empreendedorismo 

solidário, associativismo e cooperativismo, entretanto não há interesse para robustecer o 

programa principalmente na atuação em suas metas transversais que privilegiam não o 

indivíduo trabalhador informal, mas coletivos, associações, cooperativas, grupos 

informais e outras organizações de natureza coletiva empreendedora voltada ao 

trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 No desenrolar do estudo de caso, foi possível notar que os aspectos relacionados 

à sustentabilidade do empreendimento são cruciais para a sua permanência e 

sobrevivência, chamando a atenção o fato de que, ainda sob condições que remontem às 

dificuldades financeiras por parte das integrantes que compõem o grupo e sua evasão, o 

elemento solidário promove certa persistência por parte daqueles que tiveram suas 

experiências na cozinha, a partir de uma solidariedade que não é assistencialista, mas 

que remete à reciprocidade, pois o sentido de ajuda mútua é evocado ainda que 

persistam graves problemas de consolidação do empreendimento.  

  Outro fator que chama a atenção e está vinculado às integrantes do grupo é a 

flexibilidade do tempo como um elemento que faz as integrantes permanecerem, a 

possibilidade de resolver questões, exercer outros papéis sociais no âmbito familiar, 

quando necessários, sem ter um patrão ou chefe para regular as horas utilizadas na 

resolução de questões que não são ligadas ao trabalho. Como já explicitado, isso é fruto 

da caracterização da maior parte dos grupos e empreendimentos solidários urbanos, 

formados majoritariamente por mulheres que muitas vezes são chefes de família. 

 Outra questão que chama a atenção é ainda que alguns aspectos positivos podem 

ser notados no exercício do trabalho cooperado da EcoSol. A opção pela carteira-

assinada é sempre uma boa opção, em virtude da segurança trabalhista que ela confere. 

Portanto, seria interessante vislumbrar garantias de direitos aos trabalhadores da EcoSol 

por legislação federal, pois o Estado de Bem-Estar Social apareceria nesse momento 

criando mecanismos e instrumentos que pudessem viabilizar o tratamento diferenciado 

desses trabalhadores na previdência social, bem como alguns incentivos fiscais para 

grupos da EcoSol, ou seja, seria construir ações que explicitam a garantia do princípio 

da isonomia. As políticas de universalização dos direitos, tão consagradas pós-

constituição de 1988, seriam construídas a partir de políticas de focalização para a 

EcoSol, atendendo a uma parcela significativa da população em condições de pobreza, 

gerando a emancipação. 

 As entidades de apoio e fomento, que podem ser uma gama de instituições que 

vão desde as OSC, até as Incubadoras universitárias, precisam estreitar suas 

metodologias para não ocasionar processos deficitários nas formações dos grupos, pois 
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os conflitos entre as entidades de apoio, no caso da Cozinha Tempero da Paz, e de 

maneira mais geral em outras organizações, ocasionam desacordos que são visíveis no 

próprio grupo assessorado. As entidades de apoio e fomento devem realizar um trabalho 

direcionado à autonomia do grupo para que ele possa construir suas redes de 

colaboração e participação. 

 Outro resultado interessante se trata de que a compreensão que o público 

entrevistado tinha a respeito da EcoSol era vinculado a elementos que não estavam 

ligados diretamente ao trabalho, que seriam: ajuda mútua, flexibilidade temporal e 

relação com a comunidade, todas as três concepções se relacionam com os princípios da 

EcoSol, neste caso, destaca-se a relação com a comunidade, a necessidade de estar 

inserido e reconfigurando o cenário do próprio bairro. Dos entrevistados que não 

acreditavam na EcoSol, as integrantes da cozinha assumiam suas descrenças, isso pode 

ter ocorrido em razão da não familiaridade ou militância política na área de EcoSol, 

para aqueles que ainda acreditavam, a militância política estava incorporada à própria 

vida, logo, diferente de outras crenças, não se trata da mera decisão de crer na EcoSol, 

mas incorporar seus princípios demanda maturação temporal.  

Mesmo aqueles que acreditavam expressamente na EcoSol assumiram que o 

maior entrave é a distância entre a teoria e a prática, o que fragilizaria suas redes de 

apoio e a inserção de novas pessoas. Exemplos práticos deste distanciamento são 

algumas experiências de trabalho em rede, de modo que a necessidade de trabalho e de 

retorno financeiro atropelam nos processos em rede, a colaboração, dando lugar a uma 

competitividade velada. 

 Com relação à percepção dos entrevistados acerca das políticas de combate à 

pobreza, chama a atenção uma fragilidade que reside no Estado, que se propõe 

protetivo, porém, em suas ações práticas, demonstra fragilidades.  Caso evidente é o do 

Programa Vida Melhor Urbano, com o conflito entre Estado e município deslocado para 

os beneficiários do programa, isso representa contradição expressa de um Estado que 

realiza ações pontuais de Bem-Estar Social, vinculado ao combate à pobreza. Outro 

resultado interessante é a delegação de funções, de responsabilidades do Estado às 

Organizações da Sociedade Civil, sem conceder o devido suporte para acompanhar e 

fiscalizar o andamento das ações.  

 Para deixar tudo em pratos limpos, é importante dizer que ainda que atravessem 

dificuldades e seja uma experiência que pode melhorar em muitos aspectos, a Cozinha 

Tempero da Paz guarda em sua história uma rica vivência entre EES, entidades de apoio 
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e poder público. Essa tríade, cujos papéis desempenhados na consolidação das Políticas 

Públicas são relevantes, é interdependente e o êxito das experiências dos EES estão 

traduzidos em perseguir como o maior objetivo a emancipação do grupo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A  ˗ PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

 

 

Protocolo do Estudo de Caso 

 

Propósito Compreender  a partir da concepção dos sujeitos 

envolvidos como se deu a construção e 

implantação da cozinha solidária na Cooperativa 

Mista Colibris, situada no Bairro da Paz. 

 

Compreender o processo de articulação das 

organizações da sociedade civil para a execução 

do projeto da cozinha solidária. 

Investigar como ocorreu a implantação e 

instalação da cozinha solidária na cooperativa.  

Compreender a relação da Economia Solidária 

com o programa de geração de renda, Vida 

Melhor. 

Tipo de Estudo de Caso Caso único * 

Fontes de Evidências 

 

Registros complementares 

Documentos  

Entrevistas pessoais 

 

Notas de campo 

Registros fotográficos 

Procedimentos Autorização para obtenção dos dados; 

 

Autorização para realização de entrevistas com a 

possibilidade do uso do gravador e 

consentimento prévio do entrevistado; 

 

Acesso a documentos, relatórios, atas, 

memorandos e etc; 

 

Acesso aos informantes da pesquisa envolvido 

no programa e em suas ações. 

 

Bases de dados para o estudo caso Caracterização da organização, caracterização da 

ação da cozinha solidária ligada a variável 

políticas públicas, identificação da influência da 

Economia Solidária no desenho do programa 

Vida Melhor, identificação da concepção de 

pobreza na política pública para geração de 
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renda. 

Procedimentos Iniciais 

Agendamento (data) (                            ) 

Contato Inicial (                            )                                                              

Informações Gerais Dados sobre o programa Vida Melhor: (1) colher 

informações adicionais às disponíveis em sites 

eletrônicos para robustecer o trabalho, (2) 

levantar periódicos e textos diversos que tratem 

sobre o programa, (3)  através das entrevistas 

obter informações de como se dá à sua execução. 

Dados sobre a cozinha comunitária: (1) conhecer 

quem são os agentes responsáveis por sua 

execução, (2) obter registros escritos do 

planejamento e execução da ação, (3) entrevista 

com sujeitos envolvidos nas atividades da 

cozinha. 

Verificação dos procedimentos para coleta dos 

dados 

Acesso a documentos – autorização formal das 

secretarias para obter informações sobre o 

Programa Vida Melhor. 

 

Autorização formal dos responsáveis pelas 

entidades e organizações da sociedade civil para 

obter informações acerca do Programa Vida 

Melhor e das Cozinhas Solidárias. 

 

Entrevista com o presidente da cooperativa para 

viabilizar o acesso as informações: De que modo 

a cozinha solidária se instalou no espaço 

Colibris? Como é percebida a ação do governo 

do Estado para combate a pobreza através do 

fomento a empreendimentos populares? Quem 

são os agentes técnicos que participaram da 

implantação da cozinha? Quem poderia fornecer 

mais informações sobre a cozinha solidária? 

Quem são os funcionários das UNIS que 

acompanharam o processo de implantação?É 

possível ter acesso a atas e relatórios de reunião 

sobre a ação? É possível participar de alguma 

reunião de acompanhamento da cozinha? Existe 

algum impeditivo quanto ao uso do gravador e 

registros fotográficos? 

Contrapartida da Pesquisa (1) Discussão da questão da cozinha solidária na 

banca de qualificação do mestrado na 

Universidade Federal da Bahia. 

(2) Possível apresentação dos resultados parciais 

do trabalho em anais de congressos e eventos 

científicos diversos, agregando contribuições e 
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críticas ao trabalho. 

(3) Manter os envolvidos na pesquisa 

informados sobre seu andamento e deixar cópia 

do relatório final da pesquisa, discutindo a 

posteriori os seus resultados. 

 

Questões para o Estudo de Caso 

(I) Pobreza 

 

Qual a concepção de pobreza preponderante na construção de política pública no Brasil?  

 

Quais as secretarias do Estado da Bahia que estão envolvidas com as ações de combate a pobreza?   

 

Qual é o lugar da pobreza no programa Vida Melhor?  

 

Há alguma relação entre a inclusão dos sujeitos no mercado consumidor enquanto uma resposta ao 

combate a pobreza?  

 

Como os sujeitos envolvidos nas ações de combate à pobreza veem sua condição social (“pobres”) 

antes e depois de manterem vínculo com programas que visam extirpar essa condição?  

 

(II) Economia Solidária no contexto do mercado de trabalho 

 

De que modo a Economia Solidária está sendo tratada pelo Estado Brasileiro na  proposição de 

ações e políticas públicas direcionadas ao combate a pobreza?  

 

A Economia Solidária é vista (para o Governo Federal e Secretarias Estaduais do Governo do 

Estado) enquanto uma via para a mudança das relações de produção ou como uma maneira de 

regular as formas de organização da produção no âmbito do mercado informal? 

  

Como foi articulada a ação da cozinha solidária junto a Associação Vida Brasil, ao Fórum Baiano 

de Economia Solidária e a Cooperativa Mista Colibris?   

 

Os empreendimentos da Economia Solidária, grupos informais e demais envolvidos com a EcoSol 

veem enquanto necessárias as políticas direcionadas a sua 'inclusão socioprodutiva'?  

 

(III) Políticas Públicas de combate a pobreza e geração de renda 

 

Qual o motivo e marco cronológico do surgimento das Políticas Públicas de Economia Solidária?  

 

A ação da cozinha solidária e demais ações realizadas no intuito do combate a pobreza e geração 

de renda são percebidas enquanto participantes menores de um Estado de Proteção Social 

Brasileiro?  

 

Quais são as políticas de combate a pobreza e geração de renda do Estado da Bahia que envolvem 

a Economia Solidária?  

 

O governo do Estado da Bahia está localizado apenas enquanto planejador e fomentador do 

programa Vida Melhor ou executa especificamente algum eixo das ações do programa?  
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Há alguma articulação entre as Secretarias do Trabalho e de Desenvolvimento Social no 

planejamento desta ação?  Até que ponto esta articulação acontece?  
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ANEXO B ˗ ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DAS 

INTEGRANTES DA COZINHA 

 

 

Informações Pessoais 
 

Nome? 

 

Idade? 

 

Estado Civil? 

 

Possui filhos. Se sim, quantos? 

 

Trabalho 
 

Em quais atividades você já trabalhou antes do seu trabalho na cozinha? Qualquer 

atividade e/ou trabalho: trabalho com carteira assinada, contratual, autônomo e etc. 

 

Quais as diferenças e semelhanças entre os trabalhos realizados? 

 

Quais são seus objetivos profissionais? 

 

A vivência na cozinha ajuda a alcança-lo? 

 

 

Políticas Públicas e Sociais 

 

Participa/ou já participou de algum programa ou projeto, no âmbito Federal, Estadual 

ou Municipal? Por exemplo: curso de qualificação profissional e etc? 

 

É beneficiária de algum programa social? A exemplo do Bolsa família, tarifa social de 

energia elétrica,  e etc? 

 

Como você enxerga as políticas sociais de combate a pobreza? 

 

E o programa Vida Melhor Urbano? 

 

Economia Solidária 
 

Você conhece a Economia Solidária? Se sim, de que maneira a pratica? 

 

Você acredita na Economia Solidária como uma nova forma de organização do 

trabalho? 

 

Recebeu alguma formação sobre a EcoSol? 

 

Cozinha Tempero da Paz 
 



108 

 

Há quanto tempo está na cozinha? 

 

Conte-me desde quando você chegou na cozinha, o que estava ocorrendo?  

 

Qual é a sua função? Sempre foi essa? Se não, diga-me quais foram. 

 

Por que você está trabalhando aqui? 

 

Tem outra atividade remunerada, além da cozinha? Se sim, qual? 

 

Tem sido sustentável financeiramente, trabalhar na cozinha? 

 

O que você acha do projeto que trouxe a cozinha para a Colibris? 

 

O que precisa melhorar? Equipamentos, pessoal, fornecimento? 

 

Que benefícios você vê em continuar na cozinha? 

 

Se tivesse a oportunidade de conseguir um trabalho com a carteira assinada, você 

deixaria a cozinha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


