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RESUMO 
 
 
O estudo analisa o uso que os integrantes da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro 
fazem das informações, como elas se identificam com vistas à própria legitimidade, à 
participação e à execução de seus projetos cotidianos. Parte da hipótese de que na 
comunicação, como facilitadora do processo participativo, existem contradições que podem 
favorecer a mobilização de uns, suas verdades deliberadas e o imobilismo de outros e suas 
verdades ingenuamente consumidas. Como materialidade ou possibilidade de construção, a 
informação, presente na discussão do social, exige uma interpretação da realidade que deve 
estar vinculada à vida e aos conflitos presentes na contemporaneidade;  além da percepção de 
que o pensamento capitalista nas sociedades modernas influencia as relações sociais, 
econômicas, políticas e culturais. O trabalho discute as probabilidades que a Rede de 
Desenvolvimento de Santo Amaro pode trazer para esse território, através do programa de 
Economia Solidária da Prefeitura do Recife, e da adoção da Política Pública de Economia 
Solidária da SENAES/MTE. Mas, adverte que é preciso enfrentar processos inerentes às 
organizações, para difundir valores e institucionalizar procedimentos, visando ter e manter 
uma identidade própria, buscando o exercício permanente da crítica aberta e pública. A 
pesquisa desenvolvida foi qualitativa, utilizando como técnica a análise de conteúdo, cujas 
inferências resultaram na expressão dos contextos. Fonte e público estão materializadas 
através dessa representação e de sua relação com o contexto social. Tentamos provar que as 
informações, além de uma determinação na totalidade da RDSA são absorvidas mediante um 
entendimento e nem todos a entendem, dessa maneira não se completa a comunicação. 
Deixamos evidente que essas pessoas não entendem, porque o processo cognitivo é precário, 
historicamente negado e não desenvolvido nas classes populares, como um recurso necessário 
para o enfrentamento da realidade. O fortalecimento dos processos de comunicação entre os 
integrantes da RDSA pode transpor a ética de interesses individuais, para a ética do coletivo e 
corroborar uma cultura de participação responsável e crítica. Especialmente a educação 
negada ou superficial, na trajetória política dessa comunidade, ocasionou o acúmulo de 
necessidades. Para a Política Pública de Economia Solidária, que busca como estratégia 
produzir trabalho e renda e tem potencial para a inclusão social, sua sustentabilidade exigirá o 
investimento na educação popular, além da geração e comunicação de informações 
apropriadas a cada realidade. 
 
 
 
Palavras-chave: Comunicação.   Informação Social.    Redes Sociais.    Política Social 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
The study analyses the use the members of “Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro” 
make of information, how they identify themselves foward legitimecy, participation and 
accomplishment of their commonplace projects. It begins with the hypothesis that in 
communication, as favoring of participent process, there are contradictions which can 
facilitate the mobilization of some, with their deliberate trues, and the immobilization of other 
with their trues innocently absorbed. So the work discusses the chances that the RDSA can 
bring to this point of view, thourgh “Economia Solidária da Prefeitura do Recife” program, as 
well acceptance of Public Policy of “Economia Solidária da SENAES/MTE”. The focus in 
that social information requires an explanation of reality that must be connected to life and 
modern conflicts. But it remarks that it is necessary to deal with inherent process of 
orgnizations, in order to disseminate values and set up, actions, aiming to have and to keep 
self identily, looking for a permanent exercise of open and public critic. The research method 
was qualitative one, using content analysis technique, in which inferences resulted in 
expression of context. Sources and public become visible by this representation and its 
relation with social context. It tried to prove that information in assimilated by understanding,  
but not everyboby does it – this way  communication is not complete. It becomes clear that 
people do not understand, because their cognition process in poor, historically derried and 
undevelopped for popular class. Strenghtness of communication process among members of 
RDSA can overcome ethic from individual interest, to colletive ethic, and confirm one culture 
of responsible and critic shoring. For Public Policy “da Economia Solidária”, having as 
strategy to produce work and income, showing potential for “social inclusion”, its sustenance 
would require  great attention on popular education, beyond production and communication of 
appopriate information to each reality. 
 
 
Keywords: Communication. Social. Information. Social. Networks. Social Politic. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Fazer constantes questionamentos representa uma das mais frutíferas atividades 

acadêmicas, relacionando-se tanto à capacidade de aprender novos conhecimentos, como a de 

acompanhar os processos sociais em curso. Tal disposição, por sua vez, favorece, numa visão 

gramsciana, o desenvolvimento de um antidogmático espírito de investigação. 

 

 Esta tese não se afasta dessa perspectiva: trata-se de um processo de avanço pessoal, 

político e profissional. Como fio condutor, a certeza de que o campo da comunicação e da 

informação se desenvolve mais solidamente; quanto mais se associe ao entendimento das 

questões contemporâneas, incluindo outros campos de estudos mais voltados para as questões 

sociais. Nessa expectativa, buscamos apoio na Teoria do Serviço Social, cuja interpretação da 

realidade, aceita neste trabalho, associa-se a um arcabouço categorial articulado, propiciador 

de um conhecimento do ser social; bem como contém a possibilidade de captação de direções 

a serem assumidas na intervenção do real e a um projeto de sociedade que constitui a utopia 

que se deseja atingir, uma dimensão de natureza eminentemente teórico-política, como 

esclarece Pontes (2002). 

 

 O interesse por este trabalho é resultado de práticas profissionais e de concepções 

teóricas, a partir de questionamentos relacionados à área da Ciência da Informação, 

considerada na nossa perspectiva, muito tecnicista e, em sua maioria, voltada aos limites dos 

campos de pesquisa, acervos e laboratórios. Defendemos que o saber tem valor e alcança seu 

objetivo no momento em que pode ser utilizado pela sociedade como um todo, ajudando 

comunidades a conhecer sua história e a entender a razão de seus principais problemas 

sociais. No nível político, essa questão passa pela democratização da informação, como 

defende Leite (1996). 

 

 Como provocação voltada à área da informação, a análise do seu uso social procura 

conhecer a interdisciplinaridade, a contribuição dos teóricos e os efeitos da prática na 

socialização do conhecimento. Ao introduzir-se a noção do social, essa concepção admite a 

relação existente entre a dimensão cognitiva e a social, que extrapola o sentido da informação, 

tradicionalmente compreendida como um dado conhecimento. Tal disposição assinala uma 

preocupação relacionada às mudanças que ocorrem no mundo do trabalho, nas quais estão 
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incluídas as atividades de sobrevivência administradas individualmente por cada um - sem 

perdemos de vista que o modelo produtivo entende a informação como outro determinante. 

  

 Nesse caso, a formação das pessoas exige um nível de informação que lhes permita 

realizar serviços, tarefas e atividades diversas, pois o trabalho continua sendo uma 

determinação ineliminável do ser social, através do qual o homem realiza seu intercâmbio 

com a natureza. Para Tonet (2003), mesmo que esse trabalho se realize sob forma primitiva, 

ou qualquer outra, em nada altera o fato de que permanece uma determinação humana. 

 

 Assim, procuramos atualizar a teoria sobre informação social, considerando a lacuna 

encontrada nos últimos anos, na área, muito vulnerável aos órgãos de fomento e aos 

modismos de plantão; haja vista a maioria das pesquisas, atualmente, encontrar-se no campo 

da tecnologia, gerando uma distorção na formação acadêmica dos novos profissionais, que se 

tornam especialistas tecnológicos. E então, associamos informação social, à geração, 

recepção e transmissão de informações pautadas nas práticas informacionais existentes num 

campo social; nas quais está contida a cultura. Ou seja: as condições de produção, os objetos, 

valores e sentidos que acompanham essas informações. Podemos afirmar que nesta 

conceituação está presente a visão gramsciana de - contra o despotismo dos intelectuais de 

carreira - intensificar a cultura, para aprofundar a compreensão da realidade.  Avaliamos   

especialmente que, o estudante de Comunicação, Ciência da Informação inclusa, que seja 

motivado para estudos e trabalhos além da tecnologia, pode vir a ser um competente 

profissional comunitário. Nas palavras de Carregal (2001), inversamente, um aluno 

desinteressado da realidade social que o cerca jamais será um competente profissional, em 

área alguma, apesar do seu diploma. 

 

 Noutra provocação para reflexão, procurou-se entender os efeitos da Política de 

Economia Solidária no campo Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro-RDSA.  A temática 

Economia Solidária, como sabemos, é objeto de controvérsia e às vezes, de estigmas que 

impedem uma compreensão além dos dogmas. Nessa percepção, partimos antecipadamente da 

proposição de que, no caso da experiência de Santo Amaro, essa política apresenta-se como 

uma estratégia de sobrevivência e pode conter, embora que de forma limitada, as bases para 

uma alternativa ao desemprego, como sinaliza Tiriba (2000). 
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 Nesse caso, a economia solidária, mesmo se avaliando suas diferentes correntes 

teóricas, parte dessa desaparição do trabalho e, como tem sido enunciada, está expressa pelo 

surgimento de uma variedade de atividades e de organizações econômicas; por meio das 

quais, diferentes setores populares vêm desenvolvendo iniciativas pessoais e associativas, em 

busca de formas econômicas alternativas que lhes garantam a sobrevivência.  

 

 Como problema de tese, no contexto da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, 

procuramos alcançar a discussão que envolve o processo de comunicação - como as pessoas 

entendem, conseguem e reproduzem informações – cujas controvérsias comprometem o 

acesso, a utilização e a socialização da informação. 

 

 A hipótese primária que sustenta o presente trabalho assinala que a comunicação seria 

facilitadora do processo participativo, estabelecido sob a ótica do Programa de Economia 

Solidária da Prefeitura do Recife. Admite-se que a eficiência desse programa dependeria de 

como se dá a comunicação, cujas informações poderiam favorecer a mobilização de uns, ou o 

imobilismo de outros. 

 

  Quanto à hipótese secundária, se aceita que a fragilidade do capital social, presente 

entre os integrantes da RDSA como um conjunto de recursos utilizáveis, facilitaria a 

manipulação da informação e tornaria ainda mais frágeis as inter-relações entre os integrantes. 

 

 Nessa perspectiva o objetivo geral deste trabalho é compreender o uso que os 

integrantes da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro fazem das informações e, desse 

modo, como as informações se identificam, com vistas à própria legitimidade, à participação e 

à execução dos projetos cotidianos.  

 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

 

 Identificar como se dão a comunicação interpessoal, as influências, os elementos de 

transformação que desenvolvem o senso crítico e a formação de opiniões na RDSA; 

 Estabelecer os significados, classificando os conteúdos dos discursos, como se 

manifestam, se adaptam e são incorporados pelos integrantes da Rede; 
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 Caracterizar semelhanças, contradições e diferenças nos modos de apropriação do uso 

da informação, estabelecendo-se uma nova leitura na produção e reprodução de 

significados. 

 

Antecipações Metodológicas 

  

 Procuramos alcançar os efeitos da Política de Economia Solidária no campo Rede de 

Desenvolvimento de Santo Amaro-RDSA e, concordando com Gaiger (2003), partimos da 

convicção de que o atual modelo econômico, fundamentado no neoliberalismo, num contexto 

de economia pós-industrial, não é capaz de incluir o grande contingente de pessoas sem 

trabalho. Por sua vez, isso remeteu nosso pensamento para o entendimento de outras formas 

de organização da produção, aqui representadas pela economia solidária. A RDSA, efetivada 

desde 2003, é formada por confeccionistas, pequenas produtoras que através do trabalho vêm 

desenvolvendo atividades de sobrevivência, procurando incluir valores e institucionalizar 

procedimentos para o fortalecimento de suas ações. Podemos dizer que essa idéia de buscar, 

difundir valores e institucionalizar procedimentos aproxima-se da proposta defendida por 

Gramsci (1981) de educar para a liberdade concreta, historicamente determinada, a partir de 

uma experiência em andamento. Assim, na busca pela relevância da comunicação e da 

informação para a consolidação desse ambiente cultural, é possível localizar a origem de 

nossa motivação para a realização deste trabalho. 

 

 De caráter exploratório, a pesquisa seguiu uma metodologia qualitativa, pautando-se 

nas visões defendidas por Bauer e Gaskell (2002) e Minayo (2000). Mas, não perdemos de 

vista, também, a opinião de Franco (1998), para quem a realidade é que torna compreensíveis 

as idéias e teorias elaboradas, isto porque a teoria não surge de uma observação neutra; pelo 

contrário a teoria surge da realidade. Como estratégia de pesquisa, localizamos a 

fundamentação em uma rede de pressupostos ontológicos e da natureza humana, 

considerando-se que esses pressupostos delineiam o ponto de vista que o pesquisador tem do 

mundo e assim, proporcionam a identificação da perspectiva epistemológica 1 utilizada no 

trabalho, a escolha do método, da metodologia e das técnicas que são utilizadas.  

                                                 
1  Perspectiva epistemológica, que busca determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance dos objetivos, a 
partir dos resultados já constituídos da ciência.  
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Como instrumentos de pesquisa utilizamos os seguintes procedimentos: 

a) Estudo e análise da literatura especializada; 

b) Entrevistas semi-estruturadas; 

c) Análise de conteúdo das entrevistas realizadas. 

 

 Para compreender o uso social da informação na Rede, adotamos a prática de 

participar das reuniões dos integrantes da RDSA, durante o ano de 2006. Na maioria das 

vezes, as reuniões foram realizadas no próprio bairro de Santo Amaro. Essa prática foi muito 

importante para o aprofundamento da experiência junto à Rede e trouxe um conhecimento, 

adquirido através dessa convivência, fundamental à realização deste trabalho. Nas 

mencionadas reuniões participativas, estavam presentes os dirigentes das organizações que 

formam a RDSA e contavam, sempre, com a mediação da Diretoria de Associativismo e de 

Economia Solidária da Prefeitura do Recife. 

 

 Adotamos a entrevista semi-estruturada, individual, entendida como aquela que já 

parte de certos questionamentos básicos. Na pré-análise, consideramos a observação livre e a 

própria análise de conteúdo, num enfoque amplo de natureza dialética, como possibilidades 

que favorecem a construção do corpus de investigação. A organização do material foi 

resultado de 12 horas de entrevistas e do processamento da leitura nos moldes da análise de 

conteúdo, um conjunto de técnicas utilizadas aplicável às ciências sociais, com três fases no 

seu procedimento: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. 

 

 O material que constitui o corpus foi submetido a um estudo aprofundado. Bardin 

(2004) esclarece que a descrição analítica funciona conforme procedimentos sistemáticos e 

representa uma descrição do conteúdo das mensagens. Os procedimentos como a codificação, 

a classificação e a categorização são essenciais ao trabalho, possibilitam a identificação das 

unidades de análise.  

 

 Concordando com Gaskell (2002), elaboramos uma matriz, um quadro, com os 

objetivos e finalidades; nesse quadro as entrevistas foram colocadas como linha (unidades de 

registro). Assim, na matriz construída as unidades de registro referem-se às perguntas 

formuladas – sem perdermos de vista as finalidades e os objetivos da pesquisa; 
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 As unidades de contexto expressam as respostas estruturadas, com as interpretações 

preliminares, resultando na codificação do material colhido. Tal disposição, por sua vez, 

possibilitou a elaboração de um referencial de codificação das temáticas, a qualificação dos 

dados e o agrupamento - resultado das análises - pelo qual foram expostas as categorias 

terminais. Podemos mostrar essas categorias terminais, como conseqüência das 

decomposições iniciadas com o tratamento das entrevistas e agora, recompostas em unidades 

terminais. 

 

 Para atender ao conjunto de propósitos, este trabalho foi dividido em duas partes.  Na 

primeira, encontram-se as discussões teóricas distribuídas em capítulos. O primeiro capítulo 

intitula-se A discussão do social e o conhecimento do social, no qual procuramos relacionar, 

para o entendimento da realidade, as questões que devem servir de orientação às análises. 

Assim, assumimos, antecipadamente, que a discussão e o conhecimento do social são roteiros 

invisíveis que delineiam o contexto e influenciam a construção de significados, presentes na 

comunicação e na informação; ou seja, um processo percebido e compreendido conforme a 

realidade cotidiana dos sujeitos relacionados. 

 

 O segundo capítulo aborda a Economia Solidária: uma intenção e uma ação. Neste 

capítulo, são apresentadas discussões em torno da Política Pública de Economia Solidária, do 

Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, operacionalizada através da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária – SENAES, com uma intenção explícita de desenvolver uma forma de 

produção não capitalista. No âmbito local, encontra-se uma ação desenvolvida pela Diretoria 

de Associativismo e Economia Solidária da Prefeitura do Recife, em torno do território de 

Santo Amaro no Recife. O desenvolvimento de aptidões para avançar nas reivindicações de 

direitos de diferentes grupos é a ação mais estruturante do Programa de Economia Solidária, 

no âmbito da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro. O mérito desse Programa encontra-

se na conjunção de uma estratégia participativa, com a indução ao fortalecimento de 

atividades que possam gerar renda e autosustentação. 

 

 O terceiro capítulo tem como título Unindo os vínculos de um campo: comunicação e 

informação, em cujo conteúdo encontra-se o item “Unindo os vínculos de outro campo: a 

informação social.” Além das especificidades que envolvem o assunto, procuramos mostrar a 

pluralidade que envolve a Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, na qual está presente 

um elemento comum que se materializa tanto nas expressas condições sociais, quanto nas 
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controvérsias relacionadas ao processo de comunicação. Nessa perspectiva, defendemos uma 

capacitação que possibilite às pessoas novas relações tecidas em conjunto para o incremento 

de projetos coletivos; contendo elementos para o desenvolvimento de recursos materiais, o 

fortalecimento da auto-estima e, especialmente, a circulação de informações adequadas a esse 

projeto. 

 

 Na segunda parte estão os aspectos empíricos e a análise dos resultados. No quarto 

capítulo, intitulado A multiplicidade de elementos que formam a rede de Desenvolvimento de 

Santo Amaro, estão expostos os principais resultados, a representação das categorias e a 

expressão final dos contextos. Foi elaborada uma matriz, um quadro, com os objetivos e 

finalidade; neste quadro as entrevistas foram colocadas como linhas (unidades de registro), o 

que tornou possível a estruturação das respostas e as interpretações preliminares (unidades de 

contexto). Tal disposição encerrou um referencial de temáticas, a classificação final e 

possibilitou a representação da multiplicidade, através das categorias terminais, ou seja – o 

reagrupamento das categorias. 

 

 Concluindo, apresentam-se as considerações finais. 
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PARTE I 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

CAPÍTULO I – DISCUSSÃO E CONHECIMENTO DO SOCIAL 

 

 O objetivo deste capítulo é relacionar a informação ao contexto social, vinculando-a 

como um conhecimento cuja utilização deve servir ao encaminhamento e resolução de 

questões práticas da sociedade no juízo de seus principais problemas.  
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1  DISCUSSÃO E CONHECIMENTO DO SOCIAL 
 
 
 
1.1       Discussão do Social 
  

 Como materialidade ou como possibilidade de construção, a informação - presente na 

discussão do social – exige uma interpretação da realidade, antes de ser analisada como 

categoria. É nessa perspectiva que este trabalho sobre o uso social da informação relaciona 

primeiramente o contexto social no trato do assunto; esse posicionamento não concebe a 

informação como um ente intangível ou como um campo isolado. Muito pelo contrário, 

admite antecipadamente que a informação deve estar vinculada à vida e aos conflitos 

presentes na realidade contemporânea, ponto de vista que será tratado convenientemente mais 

adiante. Há, portanto, uma percepção de que o pensamento capitalista, nas sociedades 

modernas, influencia as relações sociais, econômicas, políticas e culturais; estendendo seus 

valores e crenças por todo o coletivo, cujos problemas são complexos e têm uma 

multiplicidade de determinantes, como evidencia Polanyi (2000) Com efeito, as formas de 

expressão, apesar de diversificadas, assumem uma amplitude global e produzem um efeito 

comum planetário, tais como: desemprego estrutural, pobreza, exclusão, deseducação, 

precarização das relações de trabalho, desinformação. O que ratifica como o atual regime de 

acumulação capitalista global tem sido perverso, impondo um novo tipo de imperialismo, que 

é a financeirização do capital.  

 

 Os traços parasitários dessa especulação financeira não são ilusórios, muito pelo 

contrário - sem qualquer compromisso e sem contrapartidas como, por exemplo, com a 

geração ou manutenção dos empregos, tampouco com a justiça social; assiste-se ao “horror 

econômico” da pobreza e do desemprego instalados.  Diretamente relacionado à pobreza, está, 

portanto, o desemprego. Aqui, caberia mencionar, com antecipação, que o desemprego é uma 

preocupação constante neste trabalho, razão por que defendemos as atividades que se 

desenvolvem no âmbito da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, como um 

enfrentamento à questão, assunto que oportunamente será discutido. 

 

 Nesse caso, é relevante a opinião de Pereira (2006), quando esclarece que as mudanças 

explícitas, encontradas na questão social e suas modalidades de funcionamento no 

capitalismo, atravessam longos períodos.  Inclusive, as grandes transformações sociais, 
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econômicas e políticas ocorridas na Europa no Século XIX são resultado dessa consciência, 

despertada pela ambigüidade entre a apropriação econômica de um lado e pobreza do outro. 

Com a industrialização, chegou uma ordem jurídico-política fundamentada no 

reconhecimento dos direitos do cidadão, mas com uma ordem econômica negadora desses 

direitos. “Essa industrialização, violenta e crescente, engendrou importantes núcleos de 

população não só instável e em situação de pobreza, mas também miserável do ponto de vista 

material e moral,” esclarece Pastorini (2004). 

 

 Também Castel (1998, p.31)2 ilustra que até hoje, quando se fala do social, seja no 

campo dos direitos, seja no campo das políticas que concretizam esses direitos, está se falando 

de uma forma de regulação que deverá servir de contraponto à lógica da rentabilidade 

excludente do mercado. No contexto narrativo do seu surgimento, o social que qualifica essa 

questão...“torna-se o lugar que as franjas mais dessocializadas (marginalizadas) dos 

trabalhadores podiam ocupar na sociedade industrial.” O autor tem como preocupação apontar 

a emergência da questão social propriamente dita, no século XIX. Percebe-se, desde sua 

origem há mais de um século, que a expressão assinala a permanência do assunto, como uma 

inquietação em diferentes tempos históricos, constantemente relacionada às contradições e 

antagonismos presentes na sociedade capitalista. 

 

 Mesmo assim, o padrão de bem-estar, iniciado nos fins do Século XIX e consolidado 

nos anos 40 do Século XX, entra em declínio a partir de meados dos anos 70, permeando a 

questão social.  Segundo Pereira (2006), não foi apenas o crescimento do desemprego e as 

novas formas de pobreza que passaram a caracterizar a questão social, e sim o desmonte da 

cidadania social. As garantias perdidas contra a chamada exclusão social, a destruição dos 

vínculos que ligavam inúmeras pessoas a uma sociedade que se dizia integradora; ou seja, 

além do aumento da pobreza, esse dano trouxe uma desestabilização dos trabalhadores e, 

como decorrência, a perda dos padrões de proteção social. 

 

 Pastorini (2004, p.111) afirma que a “questão social” capitalista continua sendo aquele 

conjunto de problemas que dizem respeito à forma como os homens se organizam para 

produzir e reproduzir, num contexto histórico determinado. Então, a problemática da “questão 
                                                 
2 PASTORINI, A. A categoria “questão social em debate”. São Paulo: Cortez, 2004. No texto, a autora coloca 
com propriedade que tanto Castel, como Rosanvallon anteriormente abordados  no tema questão social, trazem 
em última instância uma naturalização do assunto. A questão social é colocada por esses autores de forma des-
historizada, des-economizada e des-politizada. 
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social,” reformulada e redefinida nos múltiplos exercícios capitalistas, permanece a mesma. 

Para a autora: 
[...] Sua estrutura tem três pilares centrais: em primeiro lugar, podemos afirmar que a 
questão social propriamente dita remete à relação capital/trabalho (exploração), seja 
vinculada diretamente ao trabalho assalariado, ou com o não trabalho; em segundo 
lugar, que o atendimento da “questão social” vincula-se diretamente àqueles 
problemas e grupos sociais que podem colocar em xeque a ordem socialmente 
estabelecida (preocupação com a coesão social); e finalmente, que ela é expressão das 
manifestações das desigualdades e antagonismos ancorados nas contradições próprias 
da sociedade capitalista. 
 
 
 

 O que pode ser exemplificado através do debilitamento do movimento operário, do 

aumento de desemprego e, especialmente, no fortalecimento do mundo financeiro, os quais 

conseqüentemente agravaram o problema da pobreza. Pereira (2006, p.101) comparece 

novamente ao debate e estabelece relações entre a questão social e a justiça social. Para a 

autora, não basta resgatar Platão e dizer, genericamente, que a justiça social deriva da 

concepção de justiça desse filósofo como virtude suprema da política. Contextualizando, 

vincula-o ao processo que está na base de sua determinação histórica:  

 
[...] Esse processo é a chamada questão social, inaugurada na Inglaterra no Século 
XIX, no rastro da moderna revolução industrial, a qual emergiu do antagonismo de 
duas forças ascendentes sobre a base da exploração capitalista: 
a)   a burguesia liberal avessa a qualquer tipo de regulação econômica e social; 
b)  o proletariado, que exigia a regulação estatal para protegê-los do despotismo do 
capital e livrá-los dos esquemas paternalistas e repressores de proteção social das 
velhas Leis dos Pobres (Poor Law). 

 
 

 Desse modo, a coexistência conflituosa de duas principais demandas: a do capital – 

apoiado na idéia liberal de que o mercado era o principal agente de bem-estar – e a do 

trabalho, exigindo o controle público da exploração capitalista e a proteção de lei como 

expressões da justiça social, estão sempre presentes até os dias atuais recompondo-se 

sucessivamente.   

 
  Nesse contexto, Singer (2003, p.82) situa a exclusão social já nos primórdios do 

capitalismo que era, em larga medida, resultado das mudanças estruturais, particularmente a 

substituição de produção doméstica de famílias camponesas pela produção de mercadorias. 

Para o autor: 
A proletarização de milhões de camponeses acarretou um processo de exclusão 
social em alta escala, sinalizada pela maciça imigração transoceônica proveniente da 
Europa. No centro, o domínio da produção de mercadorias e das empresas 
capitalistas, empregando trabalhadores assalariados, foi concluído e um processo de 
inclusão social, patrocinado publicamente, reduziu de forma significativa a 
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proporção dos párias sociais. Isto foi alcançado durante a  assim chamada Idade de 
Ouro do Capitalismo (1945-1973), quando o pleno emprego prevaleceu nas 
democracias capitalistas. A globalização, mais do que os choques de petróleo, pôs  
fim à Idade de Ouro. A inflação substituiu o desemprego como a grande 
preocupação e a indústria do centro transferiu-se para a periferia em 
industrialização, criou a necessidade de se cortar custos e  aumentar a  atratividade 
de  cidades,  regiões e  países  para  os investidores. Ajustes estruturais tornaram-se 
norma para a política econômica e o individualismo tornou-se hegemônico. 
Governos conservadores, em toda parte,  começaram a cortar impostos, a privatizar 
empresas estatais, a reduzir os benefícios da seguridade social e a abrir o mercado 
doméstico para a competição externa. A desigualdade e a pobreza tornaram a crescer 
como resultado de velhos e novos processos de exclusão social. 

 

[...] No Brasil, a globalização foi o principal propulsor da inclusão social durante os 
anos 70, quando o assim chamado “Milagre Econômico“ teve lugar. Porém isto não 
durou. Os choques do petróleo criaram um desequilíbrio nas contas externas e os 
déficits progressivos foram cobertos por um crescente fluxo de empréstimos 
externos (petrodólares) feitos por bancos privados.  
 
 
[...] Diferentemente das crises passadas, desta vez a exclusão afetou não somente 
camponeses, trabalhadores sem-terra e trabalhadores não-qualificados, mas também 
amplo número de pessoas da classe média. Particularmente durante os anos 90, as 
empresas, sob pressão da competição internacional, demitiram executivos, gerentes 
de médio e baixo nível e trabalhadores qualificados. A renda real das camadas 
relativamente privilegiadas sofreu fortes reduções, enquanto as perdas dos 
segmentos de renda mais baixa foram ainda maiores. 

 

 Então, mundialmente, o debilitamento do operariado associado ao aumento de 

desemprego e da financeirização do capital têm agravado o problema da pobreza, cuja 

repercussão se estende aos países periféricos com muito mais intensidade. Pereira (2006) 

também mostra que para os neoliberais não há nenhuma consignação entre bem-estar e 

necessidades sociais; pelo contrário, essas necessidades seriam artificialmente criadas para 

atender aos interesses de quem quer lucrar com elas. Ou seja, encontram-se no campo da 

relatividade e do subjetivismo, variam de pessoa para pessoa e fundamentalmente de cultura 

para cultura; evidenciadas, por exemplo, na situação política, econômica e principalmente 

social que os neoliberais impuseram ao Brasil no Governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002). Explica-se em parte, como o triunfo do neoliberalismo influenciou as políticas 

sociais, em sua maioria social-democratas, as quais sofreram uma guinada para a direita, tanto 

no que concerne à sua concepção, gestão e institucionalidade, quanto ao seu financiamento. 

 

  Nessa perspectiva, concordamos com Behring e Boschetti (2006), quando defendem 

que o Brasil precisa ser reconstruído, não apenas no resgate da dívida social e na 

redemocratização de um país destroçado socialmente; as exigências são espantosas e 
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demandam ações governamentais incisivas, sobretudo, a conscientização da sociedade, pois a 

luta pela emancipação humana é tarefa de todos. 

 Desse modo, encontramo-nos, como cidadãos, diante da tarefa de erguer uma crítica 

ao sistema social e à cultura prevalecente, na qual há uma preocupação por um modelo de 

desenvolvimento que possa conceder benefícios ao coletivo de excluídos. Sob esse ponto de 

vista, é  possível se construir o sentido e a probabilidade de repensar a forma de articulação   e 

o compromisso de todos com a sociedade. Martins (2003, p.46) nos lembra, então, que a 

“categoria excluído pressupõe um mundo social estável, rígido e enrijecedor”. Nesse caso, 

todas as modalidades de exclusão, não só as que se materializam na pobreza visível, exigem 

uma luta contínua pela integração; sobretudo pela integração simbólica, quando a integração 

material e social não se concretiza na extensão que se espera. 

 

1.2  Conhecimento do Social 

 

As Ciências Sociais têm uma enorme responsabilidade na contemporaneidade, 

especialmente um compromisso ético-político, na medida em que o conhecimento que 

constroem deve servir de suporte para determinações políticas e construção de valores. Heller 

(1985, p.09), esclarecendo sobre o valor constituído numa determinada esfera ou num 

determinado sentido, manifesta que quando perde a altura ou o estágio alcançado, esse valor 

passa então a existir apenas como possibilidade. No entanto, esclarecendo, afirma: 

 
[...] Nem um só valor conquistado pela humanidade se perde de modo absoluto; 
tem havido, continua a haver e haverá sempre ressurreição. Chamaria a isso de 
invencibilidade da substância humana, a qual só pode sucumbir com a própria 
humanidade, com a história. 

 

  Dessa forma, contribuir para a distinção entre a aparência e a essência da realidade 

deve ser uma das prioridades das Ciências Sociais, pois os problemas estabelecidos ou são 

expressões de decisões previamente definidas – ou, ao contrário, implicam decisões 

vinculadas a outras opções de construção social. Então, o que significa preocupar-se com 

problemas como a pobreza, a paz, a governabilidade, questiona Zemelman (2006). 

 

  Para o autor, na atualidade o conhecimento sócio-histórico enfrenta um desafio 

fundamental, entre muitos: algumas referências do pensamento que serviram para orientá-lo 

foram abandonadas, o que se apresenta tanto em termos de atores históricos, como na 
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construção de uma sociedade eticamente superior. Em seu lugar, proliferam atores sem 

projetos a longo prazo, dos quais grande parte se amontoa no interior de um capitalismo que 

parece imune a seus ataques e que avança inexoravelmente para uma espécie de triunfo 

paradoxal: a autodestruição coletiva, como o preço que a humanidade teria que pagar pela 

cegueira do lucro e da ganância. 

 

  Zemelman (2006, p.192) pergunta-se então: o que dizer sobre o exposto, além da 

exigência quase profética pela reinstalação de valores que possam resgatar o homem e seu 

futuro, pela incorporação da utopia como força social e moral, pelos esforços para libertar a 

inteligência da tecnologia, muitas vezes transformada em estupidez, “o Frankstein do Século 

XXI”.... Em resposta às suas próprias perguntas, o autor sugere fazer algo modesto, mas 

fundamental: “repensar nossa atividade e nosso modo de enfrentar a realidade social.” 

Evidentemente, enfrentar a realidade social brasileira não é uma tarefa fácil, esclarece 

Nogueira (2003, p.07) quando se considera sua história recente: 

 
 O projeto político com que se procurou governar o país encontrou sua pedra de 
toque na tese de que era preciso inserir o Brasil no mundo globalizado, isto com o 
cenário categórico e não opcional. A abertura comercial, a estabilização da moeda, 
a redefinição das funções do Estado, a privatização, o modo de encarar os direitos e 
as políticas sociais; além da reforma administrativa e o  ajuste nas contas 
públicas, que tiveram como fundamentação e justificativa a idéia de que a 
globalização era mais oportunidade que problema e somente poderia ser 
aproveitada, se o país se apresentasse em completa sintonia com o sistema 
econômico, a cultura e o modo de vida que imperava no mundo. 
 
[...] As conseqüências dessa opção e desse entendimento foram essencialmente de 
três tipos:  
 
a) A sociedade foi inteiramente exposta ao mundo e passou a se submeter a ele, 

mediante a quebra e enfraquecimento de suas defesas (o Estado em sentido 
lato) o período foi antes de tudo de desconstrução; 
 

b) Expôs-se intensivamente a sociedade e os indivíduos ao mercado, ao capital, à 
racionalidade mercantil, acentuando-se a competitividade e disseminando-se 
uma cultura individualista, convertida, praticamente, em senso comum; 
 

c) O modelo de inserção seguido pressupôs a subalternização da economia do 
país, sobretudo porque a despojou de sistemas de defesa e coordenação 
pública, ampliando a presença das oligarquias globais. 

 
 

 Behring e Boschetti (2006, p.198) chamam atenção para a necessidade de não 

perdermos de vista a visão histórico-processual da realidade: o que significa dizer que 

devemos reconhecer os limites dados pela estrutura econômica capitalista, mas, 

simultaneamente, acreditar que todas as coisas e todas as idéias se movem, transformam-se, 
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desenvolvem-se, porque são processos. No entanto, “só se tornam processos pela ação de 

homens e mulheres, sujeitos coletivos capazes de transformar a história e tecer cotidianamente 

as condições objetivas e subjetivas necessárias para materializá-lo.” 

 

 Não é uma tarefa fácil, nas palavras de Netto (2006), o ser social representa o conjunto 

de atributos e das possibilidades da sociedade e essa é a totalidade das relações nas quais os 

homens estão em interação. Portanto, em cada estágio do seu desenvolvimento, o ser social 

sintetiza o máximo de humanização edificada pela ação e pela interação dos homens. Mas, 

como se vê na atualidade, qualquer contraposição do tipo indivíduo x sociedade falseia o 

problema real da sociabilização. Nesse sentido, como explana Antunes (1999, p.92). 

 
Diante de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais profunda da 
crise estrutural que assola a (des) sociabilização contemporânea: destrói-se a força 
humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes 
contingentes de homens e mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho 
torna-se predatória a relação produção/natureza, criando-se uma monumental 
sociedade do descartável, que  joga  fora tudo que serviu como embalagem  para  as 
mercadorias e o  seu sistema, mantendo-se e agilizando-se, entretanto,  o circuito  
reprodutivo do capital. 

 
 
 É, portanto, necessário redesenhar um projeto alternativo que resgate os valores mais  

essenciais  da  humanidade. “Um bom ponto de partida para tal ação é desenvolver uma  

crítica  contemporânea  e  profunda à (des)sociabilização da humanidade  sob o  capital,” 

como defende Antunes (1998). Tendo, entretanto, como centralidade e eixo decisivos as  

ações  sociais  dos  trabalhadores em  seus  movimentos  sociais e  políticos, que  contestem  e  

confrontem  a  lógica  destrutiva  do  capital.  Sobretudo, são necessárias políticas públicas 

que minimizem as dificuldades enfrentadas pelos setores mais desprotegidos da sociedade. 

 

 Evidentemente, o ajuste neoliberal capitalista trouxe várias conseqüências para a 

política, principalmente a social. Os países latino-americanos, que conheceram uma longa 

história de superestimação unilateral do Estado e experimentaram prolongados ciclos de 

autoritarismo e tecnocracia – acabaram por serem lançados em uma situação na qual o Estado 

foi considerado um inimigo, pela sua omissão em relação aos menos favorecidos, algo a ser 

combatido, na melhor das hipóteses “um mal necessário.” No plano político, muitas análises 

foram realizadas de forma superficial, na tentativa de explicar as relações sociais de 

exploração da sociedade sob o capital. Kurz (1993, p.193) analisa o processo histórico da 

modernização e como a lógica do mercado capitalista, em diversos processos reais, contribuiu 
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para o fortalecimento de sociedades de colapso. “Para o Terceiro Mundo, como tipo mais 

tardio de modernização, não foi possível uma reclusão frente à lógica de produtividade e 

rentabilidade do mercado mundial.”   

 

             Para o autor, o processo de acumulação primitiva atingiu a sociedade inteira apenas 

em um aspecto: a economia de subsistência tradicional, que em grande parte sobreviveu à 

época colonial, foi destruída em poucas décadas. Como a abertura forçada ao mercado 

mundial e a exigência de uma produtividade elevada, impediam uma industrialização 

recuperadora completa e extensa, a acumulação primitiva não chegou a terminar sua obra. 

“Ficou parada no meio do caminho, isto é, depois de desarraigar as massas, deixou de integrá-

las na moderna máquina de exploração em empresas.” Kurz (1993, p.194) observa que, hoje: 

 
 [...] O que faz sofrer as massas do Terceiro Mundo não é a exploração capitalista do 
seu trabalho produtivo, mas sim a ausência dessa exploração. Ninguém precisa da 
grande maioria dessas massas desarraigadas, levando uma vida miserável e 
improdutiva, fora de qualquer estrutura de reprodução coerente. 
 

 

 Daí se entender porque essas pessoas “desarraigadas” se aferram às políticas e 

estratégias oferecidas pelo Estado, “um mal necessário.” Nogueira (2003, p.56) retorna ao 

debate, para mencionar que o reformismo incorporou idéias próprias do discurso democrático 

em geral e do radicalismo democrático em particular: descentralização, participação, 

cidadania e sociedade civil. E discute que tantas mudanças se refletem até na literatura, pois:  

 
[...] De algum modo, determinados autores trocarão um posicionamento mais 
combativo e emancipatório, bem como um conceito mais normativo de sociedade 
civil, por uma postura mais pragmática, menos sobrecarregada de expectativas  e 
solidamente direcionada para uma busca de espaços alternativos;  nos quais fosse  
possível  modificar os termos da regulação estatal e promover um encontro entre o 
Estado e  a sociedade civil. 

 
 
 Como o Estado se mostrou incompetente para resolver tantos problemas, até porque 

atende exigências dos ajustes neoliberais, explicitamente, foi criada a base para os rasgados 

elogios que se passará a fazer ao Terceiro Setor, ao voluntariado, à solidariedade e à 

responsabilidade corporativa. Não discordamos dos autores3 que vêm debatendo, numa 

perspectiva crítica, esse assunto, mas adotamos uma postura própria às discussões sobre o 

                                                 
3 Rico, 1998;Yasbek, 2000;Telles,2000; Montaño, 2002; Paoli, 2002, entre outros. 
 
 



 29

tema, fundamentada na clareza de que a condição atual da pobreza assim o exige. Se bem que, 

antecipadamente, não queremos dizer que concordamos com os elogios. Mas sim, que 

análises e considerações são necessárias, antes de um julgamento prévio. Efetivamente, o 

controvertido Terceiro Setor tem sido animado por uma diversidade de autores, com distintas 

perspectivas teórico-metodológicas e concepções político-ideológicas variadas, menciona 

Montaño (2001, p.94). Sem dúvida, sob sua apreciação: 

 
 Ao considerar como naturais e imodificáveis a globalização e as transformações 
neoliberais – as privatizações, a terceirização e a flexibilização do contrato de 
trabalho, as reformas administrativas; ou seja, a ordem capitalista, também 
insuperável, procura-se no seu interior, a melhoria possível, a mudança possível, a 
participação possível. Instaura-se a cultura do possibilismo. 

 
 
 Para o autor, mais do que uma categoria constatável na realidade, o Terceiro Setor 

representa um constructo idealista, pois antes de esclarecer sobre um determinado setor da 

sociedade, mescla múltiplos sujeitos com igualdades aparentes, contudo com interesses, 

espaços constituídos de distintos significados sociais, contrários e mesmo contraditórios.  

Montaño (2001) efetivamente realizou uma profunda e criteriosa análise sobre o Terceiro 

Setor. Apesar da relevância da obra e da lucidez da abordagem, encontramos uma lacuna no 

seu trabalho, quando, criticando o “receituário de ajuste para a América Latina,” não localiza 

qualquer oportunidade fora do marxismo ortodoxo, radicalizando na crítica. 

 

 Com efeito, a revolução de nossos dias é uma revolução no e do trabalho, como 

menciona Antunes (2000). No Brasil, ao longo das décadas de 80 e 90 e primeiros anos do 

Século XXI, a oferta de emprego retraiu-se, à medida que os índices de crescimento da 

economia também diminuíram. Nos últimos 15 anos, há uma relação de falta de emprego com 

a implantação do processo de reestruturação produtiva, ocasionando o desemprego estrutural.  

Pochmann (2001, p.60) então, explica: 

 
 Que a classe de serviços que aumentou fundamentalmente a sua participação 
relativa no Brasil foi a de distribuição, já que os serviços sociais mantiveram sua 
participação relativa e as classes de produção e de serviços pessoais regrediram 
relativamente. 
 
 

 Nesse contexto, a pertinência e a relevância dos estudos de Antunes (1998; 2000) têm 

trazido contribuições valiosas às interpretações em torno do assunto. A sociedade do trabalho 

abstrato possibilitou, por meio da constituição de uma massa de trabalhadores expulsos do 



 30

processo produtivo, a aparência da sociedade fundada no descentramento da categoria 

trabalho, na perda da centralidade do ato laborativo contemporâneo. Isto porque, a 

manutenção da política econômica de ajuste fiscal nem trouxe a retomada do crescimento, no 

ritmo esperado pela sociedade; bem como aprofundou a crise do desemprego. Diante do 

desaparecimento dos principais adversários do capitalismo, o neoliberalismo sonha a sua 

própria utopia de estender-se, como pensamento único por toda a terra. As colocações do 

autor são cheias de sentido, pois nada tem sido mais ofensivo à dignidade humana do que a 

falta de uma renda, que possa garantir condições mínimas de sobrevivência. Daí porque, 

concordamos com Serra (2006, p.206) e defendemos: 

 
 A funcionalidade das instituições do chamado Terceiro Setor no mercado de trabalho 
do setor de serviços. Tais organizações atuam, em sua maioria, em atendimento a 
segmentos pobres, desenvolvendo programas de assistência social, saúde, educação e 
geração de renda. 

 
   
 Aderimos também às observações de Antunes (2000, p.113, 114), e admitimos que o 

crescimento do Terceiro Setor decorre da retração do mercado de trabalho. Especialmente da 

redução que começa a sentir o setor serviços, em decorrência do desemprego estrutural. Para 

o autor:    
Se dentro do Terceiro Setor as atividades que vêm caracterizando a Economia 
Solidária têm a positividade de freqüentemente atuar à margem da lógica mercantil, 
parece-me um equívoco grande concebê-la como uma real alternativa 
transformadora da lógica do capital e de seu mercado, como capaz de minar os 
mecanismos da unidade produtiva capitalista. 

 

[...] Uma coisa é presenciar, nas diversas formas de atividades próprias da Economia 
Solidária, um mecanismo de incorporação de homens e mulheres que foram 
expulsos do mercado de trabalho e das relações  de  emprego assalariado e passaram 
a desenvolver atividades não lucrativas, não mercantis, reinvestindo nas limitadas 
(mas  necessárias) formas de sociabilidade que o trabalho possibilita na sociedade 
atual. 
[...] Esses seres sociais vêem-se, então, não como desempregados, excluídos, mas 
como realizando atividades efetivas, dotadas de algum sentido social. 
 
 

 Aliás, Kurz já preconizava em 1997 o crescimento do Terceiro Setor como um fator de 

peso. Ou melhor, um fator antipolítico ou pós-político, pois as novas iniciativas não se 

deixariam rotular de acordo com as velhas categorias da política moderna. Nessa concepção, 

em resposta à crítica de que o conceito e o debate sobre o Terceiro Setor prestam um grande 

serviço, apenas, ao capital, Singer (2000; 2003) tem estado presente na condição de um dos 

mentores intelectuais do assunto no País, através de diferentes publicações sobre o tema.  
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 Conseqüentemente, o esforço em defesa de um assunto polêmico se deve à nossa 

preocupação com a magnitude do desemprego, considerando tanto sua extensão – proporção 

dos trabalhadores por ele atingidos, quanto sua intensidade – duração média de um período de 

desemprego. Qualquer análise do quadro atual da realidade brasileira aponta para um 

desemprego de longa duração e altamente desconcentrado, ou seja, presente na área urbana e 

rural. Inclusive Antunes (2000), nas suas observações, aponta que essa “desumanização 

desagregadora” leva não apenas ao isolamento social, mas simultaneamente à criminalidade, à 

formação de guetos de setores excluídos, até às formas de explosão social. Juntas, essas 

considerações estão presentes na atualidade e em proporções muito mais agressivas, face à 

deterioração das condições sociais. Não perdermos de vista que os estudos sobre a pobreza 

consolidam conceitos e abordagens, ora sob o aspecto econômico, ora sob o recorte político; 

mas destacamos que, nos traços de nossa cultura, encontramos o Estado como protetor de 

privilégios dos setores dominantes e discriminador dos menos favorecidos, conforme Telles 

(1994). 

 

 Nesse caso, há uma perspectiva de resgate da condição de cidadania proposta pela 

economia solidária, sob a condição de se admitir necessidades e carências resultantes dos 

direitos sociais desconsiderados. O que nos leva a discutir uma política de geração de 

emprego e renda, abordada no próximo item e aqui denominada de Economia Solidária. 

Trata-se da terminologia adotada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, 

órgão do Ministério de Trabalho e Emprego-MTE, criada em 2003, e que será objeto de 

comentário no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA INTENÇÃO E UMA AÇÃO 

 

 Depois de discutirmos a questão social, o seu conjunto de problemas, sobretudo o 

desemprego, vamos abordar neste capítulo a Economia Solidária – uma Política Pública que 

se articula com vistas a encontrar atividades que possam potencializar recursos existentes e 

melhores condições de vida locais. Nesta perspectiva abordamos capital social, redes sociais, 

e a Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro como um campo de estudo. 
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2 ECONOMIA SOLIDÁRIA: UMA INTENÇÃO E UMA AÇÃO 

 

  Economia Solidária é um conceito com acepções variadas, mas que giram todas ao 

redor da idéia de solidariedade, em contraste com o individualismo competitivo que 

caracteriza o comportamento econômico padrão nas sociedades capitalistas. Nesse conceito, 

menciona Singer (2003, p.116), estão contidas organizações, associações, pequenos 

produtores que se distinguem por duas especificidades: 

a) Estimulam a solidariedade entre membros, mediante a prática da autogestão; 

b) Praticam a solidariedade para com trabalhadores em geral, com ênfase aos mais 

desfavorecidos. 

 

 Os empreendimentos econômicos solidários compreendem diferentes modalidades de 

organizações econômicas, resultantes da livre associação dos trabalhadores. Face ao papel 

decisivo desse conjunto de organizações, os empreendimentos solidários tendem a buscar 

mecanismos e instituições de articulação, representação e intercâmbio: tanto no âmbito 

econômico como no político, esclarece Gaiger ( 2003, p.135).  

 

 Neste trabalho, procuramos alcançar os efeitos da Política de Economia Solidária no 

campo Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro-RDSA, na expectativa de que essa política 

pode trazer uma alternativa ao desemprego, presente em larga escala no referido território. 

Para Gaiger (2003), ao aglutinar indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos 

pela força de suas convicções, à procura de alternativas coletivas de sobrevivência; os 

empreendimentos econômicos solidários desenvolvem atividades nos setores da produção ou 

da prestação de serviços e da comercialização. Partimos da convicção de que o atual modelo 

econômico, fundamentado no neoliberalismo, num contexto de economia pós-industrial, não é 

capaz de incluir o grande contingente de pessoas sem trabalho. Isso remete nosso pensamento 

para a busca de outras formas de organização da produção, aqui representadas pela economia 

solidária.  

 

 Simultaneamente, percebemos que, mesmo implantadas há bastante tempo, certas 

políticas não vêm atendendo à magnitude dos problemas referentes ao desemprego e à 

exclusão. Caso, por exemplo, do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, cuja origem 

encontra-se nas contribuições para o Programa de Integração Social- PIS, e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público–PASEP, ambos instituídos por Lei 
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Complementar em 1970. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, nos termos 

que determina o seu art.nº. 239 alterou-se a destinação dos recursos provenientes da 

arrecadação das contribuições do PIS e do PASEP. Tais recursos passaram a ser alocados ao 

FAT, direcionados ao custeio dos programas Seguro-Desemprego, Abono Salarial, além da 

disponibilização de 40% dos mesmos serem encaminhados para financiamento do Programa 

de Desenvolvimento Econômico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social- BNDES. Nesse último caso, entre as ações de emprego financiadas com recursos do 

FAT, localizam-se: 

 

a) Programa de Seguro Desemprego; 

b) Pagamento de Benefício do Seguro-desemprego; 

c) Qualificação e Requalificação Profissional; 

d) Fortalecimento de Micros e Pequenos Empreendimentos; 

e) Programa de Emprego e Renda.4 

 

 É relevante mencionar que, para o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA 

(2006, p.122), a reorganização de políticas públicas de trabalho e renda é um tema recorrente. 

Inclusive, em torno de um sistema integrado de emprego e renda, o assunto foi novamente 

colocado em pauta a partir da realização do 2º Congresso Nacional do Sistema Público de 

Trabalho, Emprego e Renda- SPETR, em julho de 2005, precedido de cinco congressos 

regionais. Este 2º Congresso teve o propósito de elaborar resoluções para a normatização do 

sistema, englobando as políticas de seguro-desemprego, intermediação de mão-de-obra, 

qualificação e certificação profissional, geração de emprego e renda e a inserção da juventude 

no mundo do trabalho. Na ocasião, foram definidos “princípios gerais de construção” do 

SPETR, que são: 

• Erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais e 
regionais pela via do trabalho, tendo como bases o desenvolvimento em âmbito 
nacional, regional e local; fortalecimento das políticas ativas, especialmente de 
geração de emprego, trabalho e renda; 

• Fortalecimento e participação ativa dos atores sociais na gestão do SPETR; 
Articulação do SPETR com ações e programas dos diversos órgãos governamentais 
e não governamentais que atuam na área social, notadamente os que utilizam 
recursos da seguridade social; 

• Universalização das ações do SPETR como direito, com ações afirmativas para 
segmentos populacionais mais vulneráveis à exclusão social;  

                                                 
4 Dados obtidos no site do  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES 
Disponível em: http://www.bndes.gov.br/empresa/fundos/fat. Acesso: 21.03.07  
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• Integração à elevação de escolaridade, visando ao pleno desenvolvimento dos 
trabalhadores e trabalhadoras para o exercício da cidadania e da qualificação para o 
trabalho. 5 

 

Tais práticas, embora harmonizadas com a tendência à descentralização imposta pelo 

neoliberalismo, não garantem a inserção no mercado do contingente de pessoas 

desempregadas. Uma melhor qualificação profissional não condiciona o aumento das 

empresas por mão-de-obra; apenas agrava a competição entre elas. O crescimento da demanda 

por trabalho exige a ampliação da base produtiva e a expansão do mercado. Mesmo assim, 

desde o início dos anos 80, a política econômica nacional se concentra na estabilidade da 

moeda, sem se condicionar ao crescimento da base produtiva.  Nessa conjuntura, a economia 

social se apresenta como uma alternativa viável de enfrentamento à problemática trabalho. 

 

A permanência dos debates sobre o assunto vem se intensificando a partir dos finais 

dos anos 90.  Um dos primeiros fóruns de discussão foi o Seminário “Economia dos Setores 

Populares: entre a realidade e a utopia.” 6 Na ocasião, Oliveira (2000, p.66), esclarecendo o 

conceito de utopia, explica o uso da palavra no contexto de uma economia social. Isso é  

relevante, tanto para proteger  a expressão do uso indiscriminado, como para que ela não seja 

interpretada como uma quimera inatingível. E assim, começa por qualificar a questão da 

utopia7 desde Santo Agostinho, passa por Thomas Morus, chega à modernidade em Kant e 

Hegel e finalmente em Marx. Para o autor: 

 

[...] O termo utopia está impregnado de uma espécie de antecipação do futuro, da 
visão de um futuro perfeito: no caso de Marx, de uma sociedade sem classes e sem 
Estado. A rigor, portanto, o trabalho comparece como central nas duas grandes 
utopias modernas, a saber: no liberalismo e no marxismo. No primeiro, o trabalho é 
libertador, fiador das escolhas individuais competentes e racionais. Sutilmente, se 
esconde aí a dimensão crítica em relação às características do feudalismo, com seu 
eterno retorno e sua predeterminação pela tradição. Mas, à visão liberal, falta crítica 
exatamente em relação ao próprio trabalho. No segundo, pelas mãos de Smith e de 
Ricardo – neste de modo mais elaborado – chega-se à teoria do valor-trabalho como 
produtor de todo valor. 
 
 

 Mas é em Marx que Oliveira (2000) aponta uma crucial transformação do conceito de 

trabalho, antecipando a discussão sobre o trabalho alienado, considerando que o problema 

                                                 
5 IPEA. Políticas de emprego, trabalho e renda no Brasil; desafios à montagem de um sistema público, integrado 
e participativo. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso: 21.03.2007 
6 Utopia. Sinônimo de quimera, ilusão,  projeto irrealizável, conforme: FERREIRA. A.B.de H. Pequeno 
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 
7 Entendemos, neste trabalho, a utopia como uma recuperação da participação da sociedade, em busca de sua 
liberdade e emancipação. Ou seja, uma dimensão de natureza teórica e política. 
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central para “o marxismo contemporâneo consiste, pois, em dar conta de uma presumida – 

boa parte da literatura que trata da questão – desaparição do trabalho.”   
 

 Neste caso, a economia solidária, mesmo se avaliando suas diferentes correntes 

teóricas, parte dessa desaparição do trabalho e, como tem sido enunciada, está expressa pelo 

surgimento de uma variedade de atividades e de organizações econômicas; por meio das 

quais, diferentes setores populares vêm desenvolvendo iniciativas pessoais e associadas, em 

busca de formas econômicas alternativas que lhes garantam a sobrevivência.  

 

 Ainda assim, e por causa dessa desaparição do trabalho, não podemos perder de vista 

a necessidade de se encarar com rigor o chamado setor informal. Primeiro, porque na sua 

maior parte, a solidariedade não está tão presente como se propaga, a competitividade é muito 

grande por um lugar ao sol. Segundo, porque a maior parte do chamado setor informal é, na 

verdade, uma desastrosa tentativa de sobrevivência. O terceiro setor compreende qualquer 

forma de atuação de organizações privadas sem fins lucrativos dirigida a finalidades públicas. 

Somam-se dentro desse setor atividades heterogêneas e até contraditórias: voluntariado, 

formas tradicionais de ajuda mútua, cooperativas, associações civis, ONGs, ações de 

filantropia empresarial e movimentos sociais. Como trata Lisboa (2003, p.235), sinal dessa 

confusão é identificar o terceiro setor ora como aquilo que é público e não estatal (permitindo 

corrigir a dicotomia público/privado), ora como sociedade civil. Ocorre que as associações 

civis constituem a sociabilidade original, surgindo muito antes dos estados e das empresas: 

 
Historicamente são, portanto, primeiro setor, e não o terceiro, como inclusive é 
reconhecido por alguns dos principais difusores do conceito de terceiro setor. Esta 
imprecisão se estabelece também entre noções de terceiro setor, sociedade civil, 
economia social, economia solidária e economia popular. 

 

 Nessa perspectiva, concordamos com Oliveira (2000), e devemos procurar construir 

uma alternativa popular, mas que contenha um amplo campo social, pautado além da 

economia. Isso posto, deixamos evidenciado que não encontramos aqui uma contradição. Pelo 

contrário, qualificamos essas colocações como uma chamada às necessárias observações entre 

aparência e essência; as quais certamente serão apontadas no resultado da pesquisa. 

 

 Antes de prosseguirmos, caberia oportunamente mencionar o trabalho de Vieira 

(2005) “Coerência e aderência da economia solidária: um estudo de caso dos coletivos de 

produção do MST em Mato Grosso do Sul.” Em seu estudo, ele sinaliza para os aspectos 
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teóricos subjacentes à economia solidária e pressupõe sua estruturação em um modelo teórico, 

composto de três partes: 

a) Uma crítica à economia capitalista; 

b) Uma teoria de transição; 

c) Uma utopia. 

 

 Vieira analisa a contribuição de cinco autores importantes para a análise, elaborada 

sob o prisma de cada conformação aos modelos apresentados, o que explica, então, as 

diferentes correntes teóricas nas discussões temáticas: 

a) Paul Singer e a Economia Solidária como uma Economia Socialista. O movimento 

autogestionário espontâneo da classe trabalhadora e a utopia democrática da 

autogestão; 

b) Marcos Arruda e a Economia Solidária como uma economia amorosa e suficiente. O 

processo de mudança de valores e de transformação do mundo e a utopia da sociedade 

aconchegante e equilibrada; 

c) Euclides Mance e a Economia Solidária como uma economia de redes. O 

desenvolvimento de redes, a expansão do fluxo de informações, o impacto na cultura e 

no trabalho e a utopia de um mundo coeso e integrado; 

d) José Luís Coraggio e Luiz Inácio Gaiger vêm a Economia Solidária como uma 

reconfiguração da economia de mercado. A lógica do solidarismo e do trabalho 

cooperativo e a utopia de uma economia de mercado, engajada em práticas éticas e 

solidárias.  

 

 Pelo exposto e especialmente pela eleição do referencial teórico mais recorrente, 

podemos afirmar que nos aproximamos, na perspectiva abordada por Vieira (2005), da 

economia socialista de Paul Singer e, sobretudo, da economia de mercado engajada em 

práticas éticas e solidárias, defendida por Coraggio e Gaiger.  

 

 Na história do capitalismo, há muito tempo, o pleno emprego deixou de ser um objeto 

apenas da política econômica, pois o exército de reserva voltou a se tornar cada vez mais 

ponderável, discute Singer. Embora configurem a categoria filosófica e moral da humanidade 

como um ente social concreto, fazem-no de maneira desumana, com níveis de destruição e 

exclusão social de grande magnitude, como evidencia Brandão (2002, p.03). Para o autor: 
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Como as verdades às vezes são esquecidas é sempre bom lembrar, então, que não 
estamos lidando com resíduos, expressões atrasadas ou ilhas perdidas, em meio a 
um oceano de modernidade social. Mas, sim com relações estruturais, constitutivas 
de nosso modo de ser e de ir sendo capitalista. Dito isso de forma sintética: 
capitalismo high-tech e arcaísmo continuam andando de mãos dadas. 

 

 Na realidade, a condição de trabalho associado, muitas vezes, encontra-se apenas 

nesse lado arcaico de que fala Brandão. O tema é objeto de muitas discussões, desde a 

emergência do proprietário privado moderno, quando o burguês medieval deu origem à classe 

revolucionária dos Séculos XVIII e XIX, até os dias atuais. Em busca das relações e conexões 

para interpretações de outra ordem, o trabalho associado sempre vem à tona, conforme a 

“onda” vigente do capitalismo, permeada pela barbárie do desemprego e falta de alternativa 

econômica.  

 

 Sobre o assunto, é interessante a opinião de Santos (1986, p.53), que explica “a relação 

de consignação estabelecida para cada formação social por ordens hierarquizadas de 

fenômenos; a qual não elimina a inter-relação entre elas, muito menos a predominância do 

determinante sobre o determinado.” Nesse caso, a noção dialética de deliberação não pode ser 

reduzida a uma causalidade vigente entre fenômenos externos uns aos outros, mas pela 

conclusão do processo de realização dessas, com a ação necessária dos fenômenos 

determinados.  

 

 Deste modo, incorporamos ao debate o texto “Trabalho informal: os fios (in)visíveis 

da produção capitalista,” elaborado por Tavares (2002). A autora menciona que os ajustes 

estruturais impostos à economia pelo regime de acumulação flexível são portadores de 

mudanças e entre essas mudanças, o trabalho informal se coloca como uma tendência que 

deve ser considerada: 

a) Pelo caráter que contemporaneamente lhe é atribuído por organizações financeiras 

internacionais (Banco Mundial e FMI); 

b) Pela indiscutível tendência à expansão do setor; 

c) Pelo modo como vem se relacionando com o capital. 

 

Evidentemente, os argumentos da autora são lúcidos e coerentes; no entanto, a generalização 

sobre o trabalho informal assusta, quando aproximamos a análise da realidade observada. No 

caso dos integrantes da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro-RDSA, nem todos são, 

efetivamente, representantes do trabalho informal; às vezes não têm trabalho e, sim uma 
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atividade de sobrevivência, uma economia popular. Nessas circunstâncias, não podemos 

desqualificar-lhes o trabalho, por comporem o setor informal. Também não podemos, 

antecipadamente, criticar sujeitos coletivos que buscam uma alternativa econômica, uma 

reprodução ampliada da vida.  

 

 E então, defendemos uma alternativa de emancipação, via desenvolvimento do próprio 

trabalho, um meio de vida independente para os integrantes da RDSA. Assim, ao 

compreendermos esse movimento, entendemos que o sentido da economia solidária é 

organizar a utilização de recursos existentes (ou possíveis), de modo a satisfazer um sistema 

de necessidades básicas, cujas escolhas são definidas por seus próprios integrantes. “Temos 

consciência de que os poucos postos de trabalho que ainda existem são dominados, em sua 

maioria, por empresas transnacionais, que exploram as economias dos países do terceiro 

mundo,” como discute Meszáros (2002, p.1004).8 

 

 As palavras do autor (2002, p.1005) têm grande repercussão, quando se considera a 

sua envergadura teórica, política e ideológica. Na discussão, ele observa que certas 

resistências devem ser minimizadas:  

 
[...] Pois não estamos mais diante dos subprodutos normais do desenvolvimento, 
mas do seu movimento em direção a um colapso; nem tampouco estamos diante de 
problemas periféricos dos bolsões de subdesenvolvimento, e sim diante de uma 
contradição fundamental do modo de produção capitalista como um todo, que 
transforma até mesmo as últimas conquistas do desenvolvimento, da racionalização 
e da modernização em fardos paralisantes de subdesenvolvimento crônico. 

 

 O debate continua, Coelho (2001, p.04) comparece para reconhecer que o 

desenvolvimento da economia solidária pode trazer benefícios para um vasto contingente de 

pessoas. Mas, reconhece que se trata de um assunto polêmico e, em último caso, pode levar a 

rupturas com padrões do pensamento político de esquerda.  Para o autor, não se trata de 

pensar a solidariedade de modo externo e a posteriori do ciclo produtivo ou uma saída apenas 

                                                 
8 Ricardo Antunes na apresentação do livro de Meszáros “Para Além do Capital” sintetiza sólida e rigorosamente 
a relevância dessa obra, quando discute “os indivíduos sociais, como produtores associados, adverte que 
somente poderão superar o capital e seu sistema de sociometabolismo, desafiando radicalmente a divisão 
estrutural e hierárquica do trabalho e sua dependência ao capital em todas as suas determinações. Um novo 
sistema metabólico de controle social deve instaurar uma forma de sociabilidade humana autodeterminada, o 
que implica num rompimento integral com o sistema de capital, da produção de valores de troca e do mercado. 
O desafio central está em encontrar, segundo Meszáros, um equivalente racionalmente controlável e 
humanamente compensador das funções vitais da reprodução da sociedade e do indivíduo, que devem ser 
realizadas, de uma forma ou de outra, por todo o sistema de intercâmbio produtivo, ao qual é preciso assegurar 
finalidades conscientemente escolhidas, que lhes permitam realizarem-se a si mesmos como indivíduos.” 
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no campo do emprego formal. Nela ressurge, com força, a noção do ganha-pão, respondendo 

com vitalidade àqueles que apregoam o fim do mundo do trabalho. Como conseqüência, 

emergem novas formas de ação popular de diferentes tipos, que se colocam no campo 

específico da produção, distribuição e consumo. 

 

 Outra pertinente questão indica que a economia solidária deve ser entendida como um 

processo sócio-espacial, o que representa uma ruptura no pensamento tradicional da esquerda. 

Considerando-se que as estratégias territoriais não faziam parte do desenho de programas de 

governos de esquerda, como tanto defendia Milton Santos,9 continua Coelho: 

 
[...] Pensar o território significa identificar as formas distintas de organização 
econômica, de relações próprias entre sistemas urbanos e agrários, as imposições 
em torno da mobilidade de trabalho, a história do lugar, sua cultura. Ou seja, pensar 
a sua construção social. 

 

 Caberia, ilustrando o debate, divulgar a “Declaração Final da Cúpula Social do 

Mercado Comum do Cone Sul-MERCOSUL,” evento realizado nos dias 13 e 14 de janeiro de 

2007, em Brasília. A Declaração destaca a importância de se buscar uma integração que 

alcance também as esferas cultural, social e política no território latino-americano. No plano 

social, a Declaração lista um conjunto de direitos, como educação, trabalho, saúde, habitação, 

terra e juventude. No âmbito da Economia Solidária, defende que se trata de uma alternativa 

produtiva a ser incentivada, para vislumbrar a superação do modelo neoliberal, conforme 

matéria de J. Valente “Integração não pode ser só econômica, defende Cúpula Social,” para a 

Agência Carta Maior (2007).  

 

 Na realidade, embora não institucionalizada, essa integração já vem sendo vista na 

prática; como por exemplo, nos Seminários e Fóruns Brasileiros de Economia Solidária-

FBES, que sempre contam com a presença desses participantes. Na literatura brasileira, é 

forte e constante a presença de autores latino-americanos como Corraggio e Razeto, 

considerados, juntamente com Singer, precursores da teoria, entre outros. 

 

                                                 
9 TERRITÓRIO e sociedade: entrevista com Milton Santos. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000 
No livro, Milton Santos faz uma profunda reflexão sobre o Brasil e o mundo atual. Ao abordar de forma crítica 
temas como globalização, a ideologização da vida social, ele põe em prática o que considera ser papel de todo 
intelectual, “opor-se à crença de que se é pequeno, diante da enormidade do processo globalitário, a certeza de 
que podemos produzir as idéias que permitem mudar o mundo.” 
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 Há ainda uma particularidade que precisa ser destacada, a qual, sem ser exclusiva, 

neste caso, é especialmente marcante: ...“Os atores que formulam os conceitos no âmbito da 

reflexão que fazem sobre a realidade, dando força ao “campo teórico,” são frequentemente os 

mesmos que militam no movimento, com características políticas e ideológicas da economia 

solidária,” esclarece Dagnino (2003, p.05). Mesmo assim, o autor deixa claro que as 

discussões em torno da economia solidária: 

 
Não se pautam numa mera utopia, nem estão fundadas nas relações de causalidade 
bastante conhecidas. E sim, acompanham o necessário enfrentamento da evidência, 
de que retomar o crescimento será insuficiente para reverter à tendência ao 
desemprego, devido à nossa condição periférica e à baixa capacitação tecnológica 
que limita a absorção da mão-de-obra desempregada pelas novas tecnologias. 

 

 Dagnino é mais um autor que vem trazendo credibilidade ao assunto economia 

solidária. Considere-se sua formação teórica, além da área de atuação, que se apresenta nos 

campos da política científica, tecnológica e universitária.10 

 

2.1  Os Pioneiros do Socialismo Moderno  

 

 Julgamos relevante demarcar a evolução da economia solidária neste trabalho, com a 

finalidade de contribuirmos para o estabelecimento de referências não apenas teóricas, mas 

também cronológicas. Aqui, salientamos apenas dois desses pioneiros, pela importância de 

cada presença.  A primeira menção encontra-se na vinculação à crítica operária e socialista ao 

capitalismo, trata-se de um processo lento de construção, que se vem desenvolvendo a partir 

da Revolução Inglesa, no século XVII, passando pela Revolução Americana e Francesa, 

sobretudo pela Revolução Industrial.11 Especialmente, o papel significativo desempenhado 

pelos pioneiros do socialismo moderno, presentes na literatura e referendados como os 

primeiros na defesa e promoção de interesses coletivos, acima dos interesses pessoais.12 

 

 O primeiro registro encontra-se em Robert Owen (1711-1858), cujo reconhecimento 

se dá pela defesa contínua do ser humano, além da determinação de sua proposta de buscar 

fortalecer o homem através da organização em comunidades como a gênese de cidadãos 

                                                 
10 Professor titular da UNICAMP, livre docente, engenheiro, doutor em economia. 
11  A literatura sobre a temática é riquíssima, e  destacamos principalmente: Eric Hobsbawm nos livros: A Era 
das Revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982; A Era do Capital. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.  
Leandro Konder. Idéias que romperam fronteiras. In: História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003 
12 Sobre o assunto ver: HORVART, Branko. Socialismo autogestionário: origens e evolução.  
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conscientes. Consequentemente, nessa perspectiva, não existiriam guerras, exclusão social, 

fome e outras mazelas da sociedade. Owen, apesar do curto período da própria realização, não 

deixou de atingir a sua utopia através da Cooperativa de New Harmony, nos Estados Unidos 

no período de 1825 a 1827. Para Singer (2003, p.223), Owen teve o mérito de mostrar um 

plano prático e factível, como deixa evidenciado: 

 
[...] Sobretudo, Owen antecipa idéias que seriam retomadas por Keynes cerca de 
120 anos depois. Assim,  deixou evidente a possibilidade de se usar o erário público 
para criar a demanda que falta para elevar a produção ao nível em que todos os que 
precisam trabalhar, encontrem emprego, ou possam se auto-empregar individual, ou 
coletivamente. 
 

 

 Marx (1818-1883) é o outro registro entre os pioneiros, identificado como uma 

influência e, principalmente, pelo conjunto de idéias que vem sendo utilizado como 

fundamentação teórica, nas referências e textos sobre a economia solidária. O que se deve à 

formulação teórico-política que apresentou, isolado e juntamente com Engels (1820-1895).  

 

 Sobre o tema, Konder (2003) discute a difusão do marxismo e reconhece o seu êxito 

na mobilização da classe operária, cujos trabalhadores tomam consciência do alcance 

universal da luta de classes. Para Konder, tanto Marx, quanto Engels admitem que os 

trabalhadores, sem abrir mão dos princípios teóricos, deveriam unir-se em torno de ações 

práticas, de reivindicações concretas, que pudessem trazer melhorias aos operários. 

 

 Na atualidade, para sobreviver e pacificar a turbulência que ameaça o seu tecido 

interno, as sociedades precisam fortalecer mecanismos de autodeterminação; não só em 

relação a regiões e territórios, mas principalmente em relação à geração de renda que garanta 

uma sobrevivência sustentável, para uma significativa parcela da sociedade. Não é 

coincidência, portanto, que os teóricos que influenciam os estudos da economia solidária 

contemporâneos, pautem-se por esse raciocínio. Antes de qualquer julgamento, deixam 

evidenciado que o que eles buscam é uma transformação de mentalidades, especialmente as 

mudanças referentes à transformação das relações de trabalho e de enfrentamento ao 

desemprego.13 

                                                 
13 Registramos, sobre o assunto, na literatura brasileira, as contribuições de Arruda (2000, 2003, 2005); Catani 
(2003); Coraggio (2000, 2001, 2003); Coelho (2003); Dagnino (2001, 2002, 2003); Demo(1995, 1996); 
Fiori(2000); Gaiger (2000,2003,2004); Jesus (2003,2004); Lisboa (2003,2004); Mance (1999,2991,2002,2003); 
Oliveira (2000); Razeto (1993); Rios (2004); Singer(1998, 2000,2001,2003,2004,2005); Tiriba (2000,2001); 
Vieira(2005); como as mais presentes, entre outros. 
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 É nessa perspectiva que a economia solidária desenvolveu-se, influenciada sob duas 

vertentes – uma economia solidária de “baixo-para-cima” e uma economia solidária de “cima-

para-baixo.” Vieira (2005, p.44), esclarece que “Owen dá origem a vertente exógena, 

enquanto Marx se encarrega de encaminhar a vertente endógena das transformações.”  

 

 Mas sobre o desemprego, Vieira entende que “o próprio Marx politiza e desnaturaliza 

o desemprego,” questão essencial às discussões em torno da economia solidária. Com efeito, 

Marx, nos Manuscritos Econômicos Filosóficos (2002, p.66, 67, 68), elenca pontos 

relacionados ao setor, sendo que o desemprego é mencionado abstratamente: ...“O trabalhador 

não tem apenas de lutar pelos meios físicos de subsistência, deve ainda lutar para alavancar 

trabalho. Isto é, pela possibilidade e pelos meios de realizar sua atividade.” Nesse caso, a 

contribuição teórica de Marx à economia solidária é inegável, examinando-se sua concepção 

da práxis, a contraposição estabelecida entre alienação e emancipação e as discussões sobre 

relações de poder subjacentes à propriedade privada. Considerando-se o período de cobertura 

histórica, o desemprego é um debate para os seguidores de Marx, na contemporaneidade. E 

nessa perspectiva é possível se entender essa desnaturalização do desemprego, mencionada 

por Vieira. No próximo item, continuaremos discutindo o assunto. 

 

2.2  A Política Pública “Economia Solidária”: uma intenção 

 

 O Programa Economia Solidária em Desenvolvimento tem como objetivo promover o 

fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando à 

geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e 

solidário. Assim, está relacionado com os objetivos da política setorial do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que explicita: “crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, 

ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades sociais” (BRASIL, MTE, 2003), 

visando desenvolver políticas de fomento e estímulo às atividades econômicas orientadas e 

organizadas pela autogestão.  

 

 É propósito da Secretaria Nacional de Economia Solidária-SENAES, em consonância 

com a missão do Ministério do Trabalho e Emprego, combater a desigualdade e a exclusão 

social, mediante a operacionalização do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento. 

Para cumprir seu objetivo, o Programa busca ainda integrar e articular diversas políticas que 

vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Federal, além de criar instrumentos para potencializá-
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las. Para operacionalizar essas ações e como estratégias de implantação de suas políticas, 

trabalha em parceria com a Fundação Banco do Brasil, com a qual firmou convênio para 

desenvolver o Programa Trabalho e Cidadania. Através desse Programa, a SENAES tem 

realizado parcerias com entidades da sociedade civil ligadas à economia solidária e a 

Governos Estaduais e Municipais, para implantar e operacionalizar suas ações.14 (BRASIL. 

MTE, 2003). 

 

 Caberia, ratificando as propostas da SENAES, mencionar o livro: “Políticas Públicas 

de Economia Solidária,” resultado das oficinas de formação dos gestores públicos de 

economia solidária realizadas no segundo semestre de 2005. No texto, fica esclarecido que, no 

âmbito de uma política pública de economia solidária, há um processo intenso e tenso em 

curso, com o surgimento recente da economia popular solidária na agenda pública do país. 

Embora sejam muitos os atores sociais empenhados na sua construção, os sujeitos políticos 

desse setor ainda estão emergindo, identificando-se, criando alteridades políticas, formando-

se, ocupando lugar no cenário político. Nas discussões da área, percebe-se o Fórum Social 

Mundial (2001) como um marco divisório, um elemento catalisador nos estudos que deram 

origem a elaboração de uma política pública voltada para o emprego e à geração de renda. 

 

 Essa também é a opinião de Wallerstein (2005, p.272, 273) que, comentando os 

movimentos anti-sistêmicos, menciona inicialmente os protestos ocorridos em Seattle, durante 

as reuniões da Organização Mundial do Comércio, em 1999. Para o autor, depois de Seattle – 

como mais um marco divisório, várias demonstrações ocorreram em todo o mundo, a cada 

vez que se realizavam reuniões intergovernamentais por uma agenda neoliberal. As 

manifestações, sem sombra de dúvidas, apontavam para uma percepção mais aguçada de 

vários setores sobre as políticas neoliberais implantadas mundialmente. Tais manifestações 

acarretaram a construção do Fórum Social Mundial-FSM, cujos primeiros encontros 

realizaram-se em Porto Alegre. “Em 2002, por ocasião da segunda reunião do FSM, estiveram 

reunidos mais de 50 mil delegados de mais de 1.000 organizações.” 

 

                                                 
14 A Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES - foi criada no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - em 
junho de 2003 e ao longo do ano desenvolveu ações de estruturação interna, de interlocução com a sociedade civil com 
os diversos setores do próprio MTE e com outros órgãos governamentais. 2004 foi o primeiro ano em que a SENAES 
contou com orçamento próprio. Neste contexto teve como desafio a implementação do Programa Economia Solidária 
em Desenvolvimento e a institucionalização dos procedimentos de execução de suas políticas e dos recursos 
orçamentários discriminados. 
Disponível em:http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_apresentação.pdf. Acesso em: 31.03.07 
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 Wallerstein menciona ainda que apesar de se ouvirem queixas, por parte de alguns 

movimentos da Velha Esquerda, de que o Fórum Social Mundial é uma fachada apenas 

reformista, o nível destas críticas e da divisão é até agora mínimo. Há protestos, 

questionamentos, sem dúvida, “mas não fizeram nenhuma denúncia”. 

 

Também Sader (2003) comparece e explica que, na atual fase de acumulação sem 

desenvolvimento, na qual o capitalismo atinge os limites de sua expansão histórica, não 

apenas é difícil manter as conquistas históricas, como avançar com elas, além de se 

reinscrever, na ordem do dia, a luta pela emancipação humana. Essa luta só pode estruturar-se 

em torno dos direitos universais garantidos para todos. Para o autor, “essa é a luta essencial 

para que o Brasil deixe de ser uma democracia política assentada sobre uma ditadura social.” 

 

Nessa perspectiva, incorporamos ao debate o resultado de uma  pesquisa realizada por 

professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco(2004), intitulado “Introdução ao 

estudo da economia solidária em Pernambuco.”15O trabalho,  elaborado por Paulo de Jesus, 

Gilvando Rios, Guilherme Soares e M.ª Luiza Pires, aponta inicialmente as mudanças 

econômicas ocorridas nos dois últimos séculos. Nesse período, como sabemos, o sistema 

econômico classificou e separou gradativamente os indivíduos segundo sua cota de capital. 

Em seguida, os autores deixam evidenciado que, nesses últimos tempos, as formas clássicas 

de resistência dos trabalhadores “pela via dos afrontamentos de classe, pela reclusão em 

modos de vida tradicionais e por tentativas de entrar individualmente no jogo, em busca de 

um lugar ao sol, mostram-se mais e mais impotentes.” 

 

Trata-se de mais uma contribuição, um estudo relevante sobre a temática, pois, além 

do ineditismo, seus autores consideram como território o Estado de Pernambuco. E então, 

iniciam a análise a partir dessa realidade geográfica, avaliando que o Estado é diferenciado e 

complexo, “com distintos ambientes naturais que, de certo modo, condicionam a dinâmica 

econômica local, configurando quadros sociopolíticos e econômicos particulares.” 16 

 

                                                 
15  O trabalho é parte do livro organizado por Gaiger, L. Sentidos e Experiências da Economia Solidária no 
Brasil. Porto Alegre: UFRGS; Unitrabalho,2004. 
16 Os autores explicam as razões que balizaram as considerações analíticas empreendidas para a escolha das 
categorias: “(1) autogestão e democracia; (2) participação; (3) cooperação no trabalho; (4) sustentabilidade e 
viabilidade; (5) igualitarismo; (6) caráter formativo e educabilidade; (7) responsabilidade social.” 
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 Concluindo as análises, os autores apontam situações vinculadas à responsabilidade 

social, presentes em todos os empreendimentos analisados e ainda o reconhecimento da 

importância atribuída à identidade coletiva. Correndo o risco de reduzirmos um trabalho 

saliente a uma análise parcial, podemos acrescentar que a economia solidária mostrou-se uma 

alternativa viável (ou possível) para o enfrentamento da realidade local. Nos relatos, 

encontram-se iniciativas carregadas de solidariedade - ligações de pessoas independentes - no 

interior das experiências e, sobretudo, a reinvenção do cotidiano de pessoas numa nova 

instância de “movimentos populares.”   

 

 Sobre a expressão movimento popular, concordamos com as explanações de 

Vakaloulis (2005, p.127) quando menciona que, sem prever ou inaugurar uma nova era de 

antagonismo social, na medida em que a dinâmica da mobilização coletiva não obedece 

necessariamente a uma lógica de ascensão, as atuais lutas por emprego, defesa dos direitos 

sociais ou de proteção social produzem efeitos intangíveis, ou invisíveis. Assim: 

 
 A noção de movimento social indica a persistência de uma interação antagônica 
prolongada que vai além do movimento crítico de conflitos isolados. Trata-se de 
efeitos de expansão e contágio, de repercussão intra e intersetorial. 
 
[...] A expressão movimento social se refere ao surgimento de uma  conflitividade 
essencialmente pós-política, que evolui na ausência de gravidade de um espaço 
político abstrato.17 

  

 Não se perde de vista que esse cotidiano não se dá sem contradições, limites e 

resistências. Principalmente quando se pondera sobre o território social, a realidade 

econômica do Estado de Pernambuco, a capital Recife e especialmente o bairro de Santo 

Amaro, apontado como o bairro mais violento da capital, com uma população estimada em 

29.140 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2000) e 

cuja discussão será incorporada ao debate mais adiante. 

 

 Antes, porém, deixamos evidenciado que a construção de uma utopia social precisa 

ser baseada na garantia dos direitos humanos como princípio moral. O que se constitui num 

dos principais aspectos da busca por uma transformação política na sociedade contemporânea, 

além de fundamento de movimentos emancipatórios. Direito a ter direitos e a reivindicação de 

uma inclusão igualitária no espaço dos cidadãos são os fundamentos constitutivos de práticas 

                                                 
17 Sobre o assunto, com interpretações de vários autores é importante a leitura do livro: Pensamento crítico e 
movimentos sociais: diálogos para uma nova práxis.  
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ainda não consagradas por toda a sociedade, como nos ensina Arendt (1971). Mesmo assim, 

essa tentativa de inclusão igualitária no espaço dos cidadãos será abordada no próximo item, 

como capital social. 

 

2.3  Capital Social e Redes Sociais 

 

 As mudanças nos modos de organização da vida social trouxeram uma 

reestruturação às práticas de sociabilidade. Como defendem Fontes e Martins (2006, p. 22),18 

são essas mudanças que vêm colocando novos desafios às Ciências Sociais, “[...] esses 

desafios constitutivos estão presentes desde os localizados em esferas institucionais, como por 

exemplo, os casos do mercado e do Estado, até os não menos complexos, entre eles o capital 

social, inscritos no cotidiano.” 

 

  Em linhas gerais, o conceito de capital social contém uma analogia, face à posição de 

uma pessoa em uma determinada comunidade e encerra uma dimensão de reciprocidade, uma 

conexão entre indivíduos. Nesse conceito, estão implícitos: educação, saúde, direitos sociais, 

informação, como conquistas capazes de enriquecer o tecido social. 

 

 Sobre o assunto, Coleman (1988) define-o como os recursos produzidos pela interação 

social entre indivíduos ou grupos, que resultam em confiança e credibilidade. Diferentemente 

de outras formas de recursos, o capital social situa-se na composição das relações entre as 

pessoas de uma comunidade. Também Putnam (1996), em estudo realizado sobre comunidade 

e democracia na Itália moderna, ressalta a forte relação entre capital social e cultura cívica, 

considerando-a a única forma de capital social. 

  

 Mas é Baquero (2003, p.29), quem melhor contextualiza o assunto, na perspectiva 

deste estudo, atribuindo que o interesse sobre capital social vem se manifestando nas últimas 

                                                 
18 FONTES, B; MARTINS, P.H. Redes, práticas associativas e gestão pública. Recife: Editora da UFPE, 
2006. Os autores são os organizadores de uma coletânea, na qual são discutidos os novos desafios teóricos 
presentes na agenda da pesquisa em Ciências Sociais, identificando novos autores que vêm trabalhando com a 
temática. Para Fontes e Martins, o conjunto dos trabalhos permite detectar a dominância de um enfoque centrado 
nas práticas associativas, nos novos modelos de participação nos negócios públicos e sobretudo, no surgimento 
de arranjos de sociabilidade, baseados em modelos mais flexíveis, multifocalizados e ancorados territorialmente. 
A reconstrução dessas práticas de sociabilidade traz uma inovação, uma perspectiva teórico-metodológica, a de 
redes sociais. 
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décadas, como um dos resultados da crise de contradições acumuladas, com o desempenho 

governamental na área social.  Para o autor, ”[...] o capital social, surge como um bem público 

capaz de um equilíbrio entre a dimensão formal e a dimensão mais subjetiva das relações 

sociais.” O assunto é polissêmico e encontra vários desafios; entre eles, talvez o maior seja o 

de pensar formas operacionais de construir capital social, para enfrentar os problemas 

cotidianos de forma multidisciplinar, conclui Baquero. 

 

 No entanto, ainda registramos uma base teórica consensual reduzida. Inclusive Stein 

(2003), já havia constatado ”a escassa discussão sobre a importância, em si, do conceito de 

capital social,” o que ocorre efetivamente, quando buscamos uma definição mais específica. 

Evidentemente, no conceito de capital social, pode estar contida uma revisão crítica às teorias 

econômicas convencionais, quando considera o ser humano como ator social. Mas essa 

revisão critica, precisa ultrapassar o enfoque nos recursos disponíveis e ser associada às 

relações entre as pessoas, ao grau de confiança entre os diferentes atores sociais; assim como, 

ao grau de associativismo e ao acatamento das normas de comportamento cívico, conforme 

defende Putnam (1996). 

 

 Nessa perspectiva, nos atuais debates sobre o desenvolvimento sempre constam a 

valorização do capital social e do capital humano, pois apontam para uma concepção de 

desenvolvimento ampla, estendida como um todo e para todos. Sob essa ótica encontram-se, 

também, os trabalhos de Abramovay (2006) e Bourdieu (1998), a quem alguns autores 

atribuem o uso precursor do tema, quando o definiu “como um conjunto de recursos e de 

poderes efetivamente utilizáveis.” Em síntese, capital social pode contribuir para o 

crescimento do capital humano, ao tornar mais eficiente o processo educacional  e  social,   

valorizando-se os agentes de uma rede de conexões. 

 

 Quanto às redes, nosso trabalho considera a tendência e os processos dominantes, cada 

vez mais organizados em torno de redes. Na morfologia social das sociedades, a difusão da 

lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados de alguns processos 

produtivos, de poder e cultura. Castells (1999) esclarece que, essa lógica de redes gera uma 

determinação social em nível mais alto do que os de interesses sociais específicos, expressos 

por meio das redes: a importância dos fluxos de comunicação e informação como elementos 

essenciais no processo de fortalecimento.  
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 Assim, na noção de rede, também, estão contidas relações entre diversidades que se 

integram nos fluxos de elementos que circulam e nos laços que potencializam a sinergia 

coletiva. Para Mance (2003) implícito no conceito de redes de colaboração, estão reflexões 

sobre práticas dos atores envolvidos, em cujas ações, por sua vez, encontram-se aspectos 

políticos, econômicos e culturais de cada realidade. 

 

 Já Fontes (2006, p.87) define redes de colaboração, como redes sócio-humanas, as 

quais, articulando um plano pré-político são compostas de indivíduos próximos, através de 

famílias, vizinhanças e amizades. Para o autor: 

 
O objetivo de tais redes que pré-existem ao aparelho estatal, é permitir que os 
indivíduos possam se socializar e adquirir um lugar no interior do grupo de 
pertencimento. Esse tipo de rede é estruturante da vida social e sem ele não existe a 
categoria abstrata chamada indivíduo. 
 
 
 

 Essa colocação de Fontes é ilustrativa, quando se considera que, mesmo com a 

popularidade do termo rede e sua divulgação, luta-se com o sentido vago que ele toma no 

interior das Ciências Sociais. A expressão é usada há muito na teoria das organizações, não só 

no estudo de sua dinâmica interna, mas para explicar, principalmente, o ambiente em que se 

desenvolve. Nesse sentido, a rede é um instrumento analítico para a compreensão de certas 

formas de organização coletiva, conforme Abromovay (2000). Também Castells (1999) 

defende que “a organização em rede é o traço mais marcante das estruturas sociais 

contemporâneas.” Na área da Ciência da Informação, a expressão é largamente utilizada e 

aplicada, pois se refere aos sistemas tecnológicos de transmissão de dados e informações; 

porém, neste trabalho, foge ao nosso objetivo de estudo. 

 

 Em comum, mesmo com diferentes aplicabilidades, encontra-se, nas redes, o 

fenômeno da proximidade, capaz de valorizar o conjunto do ambiente em que atua e torna-se 

mais importante que os atributos apenas naturais de localização. Essa proximidade supõe 

relações diretas entre os integrantes, favorecendo a montagem das redes e a conquista de bens 

públicos. O que, por sua vez, possibilita o enriquecimento do tecido social e a ocorrência de 

novos atores sociais, através da formação de redes econômicas e comunicativas. Pelo exposto, 

fica evidenciado que a expressão rede, neste estudo, refere-se à RDSA como um campo de 

estudo analítico e nesta perspectiva discutimos o assunto no próximo item. 
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2.4  A Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro: uma ação 

 

 A origem da RDSA encontra-se no grupo de confeccionistas, sobretudo mulheres, 

moradoras do bairro que, já próximas pela atividade em andamento, resolveram criar a Rede; 

com uma probabilidade de desenvolvimento explícita, até no próprio nome. Entre os 

integrantes, alguns já haviam estabelecido relações com membros da sociedade civil e, por 

meio dessas companhias, puderam ter uma compreensão mais concreta da realidade. 

Evidentemente, há também um fator político à vista na identificação do tecido social e na 

possibilidade de acesso às políticas públicas. Essas confeccionistas de Santo Amaro: 

associações, clube de mães e grupos informais, por sua vez, surgiram de uma capacitação 

desenvolvida pelo Programa Nacional de Geração de Renda – PRONAGER, em 2001. 

 

  Desde então, contam com a eventual presença do Centro Josué de Castro, da Casa da 

Mulher do Nordeste e da Incubadora de Cooperativas Populares da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. O que tem contribuído para a concepção de ações, anteriores à criação 

da própria SENAES. Nesse caso, quando a Diretoria de Economia Popular e Solidária da 

Prefeitura do Recife foi instalada e a equipe gestora efetivada, já encontrou, no âmbito de 

Santo Amaro, um ambiente favorável à participação, considerando-se esse conhecimento 

como uma relação entre pessoas e então, uma peça central no jogo político.   

 

 A denominação Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro é um dos atos resultantes 

do Programa de Apoio e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Diretoria de 

Economia Solidária, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da 

Prefeitura do Recife efetivada em 2003. A Prefeitura compõe a Equipe Gestora do Estado – 

EGE, da Secretaria Nacional de Economia Solidária-SENAES.  

 
Numa perspectiva de desenvolvimento local e sustentável, a RDSA busca o 
fortalecimento de grupos produtivos que dela fazem parte, possibilitando a 
autonomia, a viabilidade econômica e a consolidação das suas atividades na 
geração de trabalho e renda.  RECIFE. Prefeitura. Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico (2005). 
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RELAÇÃO DOS INTEGRANTES DA REDE DE DESENVOLVIMENTO DE SANTO AMARO 
 

 

 

 PARTICIPANTES ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
01 COOTACER COOPERATIVA DE SERVIÇO DE LIMPEZA 

 
02 COOMUTE 

 
COOPERATIVA DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 

03 CONSELHO DE MORADORES DA RUA DOS 
CASADOS 

SEDE DO CONSELHO DE MORADORES 
 

04 ADOLESCER 
 

GRUPO DE MÚSICA DE ADOLESCENTES 
 

05 GRUPO FIO DA TERRA 
 

GRUPO DE MULHERES. CONFECÇÃO DE ROUPAS 

06 IGREJA BATISTA DE SANTA TEREZINHA 
 

GRUPO RELIGIOSO DA IGREJA 
 

07 CENTRO JOSUÉ DE CASTRO 
 

ONG 
 

08 IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO GRUPO RELIGIOSO DA IGREJA 
 

09 AMIGAS DO ARTESANATO  
 

GRUPO DE MULHERES ARTESÃS 
 

10 CRECHE SÃO DOMINGOS SÁVIO 
 

CRECHE  
 

11 CRECHE JOÃO DE BARROS CRECHE 
 

12 MIRIM BRASIL ONG 
 

13 GAJOP 
 

GABINETE DE APOIO JURÍDICO ÀS 
ORGANIZAÇÕES POPULARES 
 

14 GRUPO RUAS E PRAÇAS 
 

GRUPO DE MÚSICA DE JOVENS 
 

15 CASA DE PASSAGEM ONG 
 

16 TECMICRO CENTER COOPERATIVA DE SERVIÇOS 
 

17 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA 
DOS CASADOS 

ASSOCIAÇÃO 
 

18 GALPÃO MEMINOS E MENINAS DE SANTO 
AMARO 

ONG 
 

19 CLUBE DE MÃES – RENASCER GRUPO DE  MULHERES ARTESÃS 
 

20 GRAPAS 
 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS 
 

21 CLUBE DE MÃES – CRIARTE 
 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS 
 

22 RUBI CONFECÇÕES 
 

ASSOCIAÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS 
 

23 ESCOLA LEON DINIZ 
 

ESCOLA COMUNITÁRIA 

24 CEAS URBANO 
 

ONG 
 

25 COMPROSERVE 
 

COOPERATIVA DE MÓVEIS E SERVIÇOS DE SANTO AMARO 
 

26 CLUBE DE MÃES SANTA MÔNICA 
 

GRUPO DE ARTESÃS 
 

27 CAPELA DE SANTO AMARO DAS SALINAS 
 

GRUPO RELIGIOSO 
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2.4.1  Características do Território 

 

 O bairro de Santo Amaro está ligado à própria evolução do porto da cidade.  Em 1576, 

a simples povoação cresce graças às atividades mercantis do Porto dos Arrecifes. Como 

ilustra o texto - O RECIFE: histórias de uma cidade (s.d.): 

 
  Muito junto ao bairro portuário, “o mais mal edificado,” Santo Amaro já traz em 
 sua evolução essa característica agravada pela proximidade com as ilhas formadas 
 às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, à beira do encontro entre os rios e o 
 mar, onde desaguava a gente que, com o rio vinha se retirando, formando essa 
 cidade anfíbia,  aquática.  
 
 [...] Na disputa entre portugueses e holandeses, pelo domínio do Recife, vem à 
 tona o testemunho do confronto de diferentes tradições na organização do espaço 
 das cidades. A idéia de construir entre colinas, concebida pelos portugueses em 
 Olinda, comparada com a opção de privilegiar a ocupação das estreitas e planas 
 faixas de terra da Região do Porto – levada adiante pelos holandeses, mostra valores 
 culturais bastante diversos. 
 
  [...] No século XIX, a modernização do Recife se dá com a presença dos 
 imigrantes – ingleses, franceses e alemães, especialmente – e está associada ao 
 mercado de exportação e importação. Tecnologia, renovação estilística e 
 aprimoramento da mão-de-obra mudam o ritmo e a imagem da cidade. A regra de 
 associar estilos ao caráter ou função do edifício, se presta na Capela do 
 Cemitério de Santo Amaro, em estilo neogótico, uma representatividade da obra de 
 Mamede Ferreira. O Asilo de Mendicidade (1872), atual Hospital de Santo Amaro 
 e o Cemitério dos Ingleses (1814) são exemplos dessa modernização estética. 
   

 Acompanhando a evolução do bairro de Santo Amaro, no local onde surgiu, os 

holandeses construíram o Forte das Salinas; quando derrotados, em 15 de janeiro de 1654, 

essa data ficou marcada por ser o dia dedicado a Santo Amaro. Sobre o território, Galindo 

(2004, p.3) esclarece: 

 
As mudanças no ordenamento demográfico deram lugar a uma progressiva 
“urbanização” sobre áreas estuarinas ou ganhando espaço sobre os morros que 
circundam a cidade. Os mocambos geralmente eram habitações precárias erguidas 
sob palafitas, constituindo-se em constante ameaça para a vida dos seus próprios 
ocupantes. 
 
[...] Em 1920, havia em Recife 240.000 habitantes, vinte anos depois já eram 
350.000. Espalhavam-se pela cidade 45.000 mocambos abrigando em condições 
subumanas, dois terços da população. Ao contrário de outros centos urbanos que 
cresceram em função da oferta de emprego, o Recife inchou por força da expulsão 
dos camponeses pelo latifúndio e pela seca. Interessados nas áreas ocupadas pelos 
mocambos, por lei pertencentes a Marinha, em 1939, o então interventor do estado 
Dr. Agamenon Magalhães, deu início a política de perseguição aos invasores pobres 
A palavra de ordem era “limpar” a Veneza brasileira das aglomerações 
“subnormais”,  empunhando a bandeira do desenvolvimento urbano argumentando 
que estes eram   “fator contrário ao crescimento da cidade”.  
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Criou-se então a “Liga contra o Mocambo” que entre 1939 e 1945 colocou abaixo 
12.437 habitações, localizadas principalmente nos mangues situados no eixo entre o 
Derby e a Fábrica Tacaruna, permitindo a abertura do Canal Derby-Tacaruna, que 
tinha o objetivo de drenar os alagados centrais da cidade. 

 

  Podemos observar na evolução da Cidade que o território abrigou, além dos 

mocambos, também funcionários de fábricas das redondezas e nunca perdeu os traços de 

periférico. Na atualidade, o bairro integra a 1ª Região Político-Administrativa do Recife e é 

visível a concentração de altos padrões de vulnerabilidade. Constata-se uma sobreposição de 

novas e velhas situações de exclusão, sendo a pobreza e as péssimas condições de moradia a 

marca histórica do lugar.  
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MAPA DA REGIÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA – RPA 1 

 
Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/doc/mapas/viario/micro1_1.jpg 
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2.4.1.1 Perfil do Bairro 

 

 
PERFIL DO BAIRRO SANTO AMARO 

Localização RPA: 1, Microrregião: 1.1 
Área Territorial (hectare) 362,8 

População Residente (2000) 29.140 

População Residente por Sexo Masculina: 13.291 
Feminina: 15.849  

População por Faixa Etária 0 - 4 anos: 2.512  
5 - 14 anos: 5.263 
15 - 39 anos: 12.606 
40 - 59 anos: 5.471 
60 anos e mais: 3.288  

Número Total de Domicílios 7.785 

Densidade Demográfica (Habitante/Hectare): 80,32 
Domiciliar (Habitante/Domicílio): 3,74 
 

Proporção de Mulheres Responsáveis 
Pelo Domicílio 

47,30 

Rendimento Nominal Médio Mensal dos 
Responsáveis por Domicílios  

Total: R$ 790,02  
 

Rendimento Nominal Mediano Mensal dos 
Responsáveis por Domicílios  

Total: R$ 300,00 

Disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/doc 
 

 

 

2.4.2 Acompanhamento da violência no Bairro de Santo Amaro 

  

 O gráfico ilustra o comportamento do número de mortes não naturais - M.N.N. 
ocorridos durante os anos de 2003 a 2005.  A Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Estado de Pernambuco - SDS, através do Sistema INFOPOL (2006), tem mapeada a evolução 
da violência no bairro, registrando uma evolução de 78,95%, entre o ano de 2005 e o de 2006. 
Pelo visto, a violência é o fenômeno de maior gravidade do bairro.  
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Comparativo mensal de MNN no período de 2003 a 2005 
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  Fonte: Pernambuco. SDS. Sistema INFOPOL, 2006     
 
 

  Face ao exposto, a concretização de um programa que dê sustentação social a Santo 

Amaro contém uma expectativa de seus participantes, na luta por uma qualidade de vida 

melhor; materializada no incremento de determinações econômicas que possam garantir a 

sobrevivência dos integrantes, através de atividades favorecedoras da geração de renda. A 

criação da RDSA é, conseqüentemente, resultado da probabilidade de seus integrantes que, ao 

adquirirem uma melhor compreensão da própria realidade, passaram a encarar essa 

possibilidade como um passo inicial para o fortalecimento de suas atividades produtivas, 

sobretudo através do associativismo e no instalado ambiente favorável à participação. 

 

 Esse ambiente favorável à participação, por sua vez, vai ao encontro da opinião de 

Matos (2006, p.195), quando esclarece que muitas vezes são essas organizações de base que 

dão sustentação política às iniciativas; caso, por exemplo, de algumas organizações que já 

existiam em Santo Amaro. Para o autor, desse modo, essas organizações e suas “interações 

sociais parecem ser plausíveis. Os grupos e as comunidades se constituem, então, em espaços 

adequados para a interação social, sendo possível a emergência de sujeitos individuais e 

coletivos.” 

 

 Assim, a discussão sobre a RDSA considera a importância de se encontrar alternativas 

para o território, pois os indicadores de vulnerabilidade social deste modo o exigem. Isto 

porque, na conjuntura brasileira de exclusão, o estabelecimento de vínculos entre a dimensão 

produtiva e social assume caráter de essencial no conjunto da reprodução da sociedade; 
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especialmente, quando se admite que, na exclusão, esteja contida a perda antecipada de 

qualquer possibilidade de mudança, numa condição nunca antes atingida pela sociedade 

brasileira. 

 

 A exclusão como um produto histórico de nossa sociedade é uma estratégia perversa 

do neoliberalismo, visando descartar e apartar o sentido e o sentimento de pertencimento à 

civilização, como esclarece Sposati (1999, p.74).  Com efeito, a noção de pertencimento, que 

por si já é subjetiva, exige, para sua interpretação, uma necessária base cognitiva, cuja 

ausência acarreta às vezes um entendimento ingênuo da realidade; ou, como de outras vezes, 

não relacionado ao contexto adequadamente. O desemprego e a exclusão social trazem 

contida esta sensação de não pertencimento. Mesmo assim e ainda considerando-se nossa 

debilidade política face ao neoliberalismo, busca-se defender a compreensão da realidade, 

implícita na sociabilização e na noção de comunicação entre participantes de uma mesma 

situação, como uma condição de enfrentamento dessa realidade. 

 

 Caberia, retornando às particularidades da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, 

apreciar o significativo trabalho de Almeida (2005) sobre “Vulnerabilidade Social”, que se 

refere às perdas de laços sociais e consequentemente à perda dos vínculos societários. No 

texto, a autora menciona a exclusão como o traço mais marcante da realidade brasileira.  

 

 Essa perda de “laços sociais” é uma conseqüência do nosso processo evolutivo como 

economia periférica. Sobre o assunto, no acompanhamento das dificuldades relacionadas à 

economia de Pernambuco e do Nordeste, os estudos de Guimarães Neto (1989-2007) deixam 

evidente a condição adversa a que a economia do Nordeste esteve submetida, em toda sua 

trajetória. A discussão perpassa por o determinante ser, em última instância, ou resultado da 

questão regional nordestina, ou do seu atraso econômico e suas implicações sociais, ou, se de 

fato deve-se a causas externas ou internas.  

 

 O fato é que, o impacto dessas particularidades tem influenciado a realidade 

socioeconômica da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco. Para Araújo (2005, p.03) o 

forte viés urbano industrial das políticas nacionais de desenvolvimento, durante a 

implementação e consolidação do padrão industrial da economia brasileira, sancionou a 

matriz histórica da desigualdade e da pobreza, culminando na geração e manutenção de 

desequilíbrios sociais e urbanos. Esclarecendo, o autor aponta que: 
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 [...] Uma radiografia do espaço demográfico e sócio-econômico de uma cidade 
como o Recife – com os recortes produzidos pelo Atlas Municipal de 
Desenvolvimento Humano - revela grandes contrastes e aponta para a complexidade 
de se pensarem as políticas sociais aplicadas aos diversos espaços. 

 

 Neste aspecto, o surgimento da RDSA é uma estratégia nascida no âmago de 

resistências e lutas sociais contra a vulnerabilidade social, a pobreza e o desemprego. Na 

concepção de uma política pública, estão expressas as formulações da Rede de Gestores 

(2006, p.181): 
Composta por atividades socioeconômicas que têm como primado o trabalho sobre 
o capital, de caráter cooperativo/associativo e autogestionário, que produzem 
trabalho e tem potencial para promover a inclusão cidadã, o desenvolvimento 
econômico, social e cultural com maior sustentabilidade, eqüidade e 
democratização.  

 

 Nessa perspectiva, pode estar contida a busca por uma relação pedagógica entre 

pessoas que querem educar a si próprias para o ofício de governar, evidenciando um interesse 

em conhecer todas as verdades, inclusive as desagradáveis. Por sua vez, neste processo de 

formação de uma nova hegemonia, fica claro que a base para a transferência está onde as 

ações pedagógicas possam levar às transformações econômicas e sociais, fundamentais para a 

construção de uma verdadeira democracia, conforme esclarece Gramsci (1981)  

 

 As expectativas sobre as probabilidades que a RDSA pode trazer para o fortalecimento 

do território de Santo Amaro não embotam nossa percepção sobre as questões estruturais que 

envolvem a realidade local. O desafio está exatamente em não perdemos a capacidade de 

olhar as pequenas mudanças sem as desqualificarmos – em nome das grandes mudanças. Isso 

fica muito evidente no trabalho de Burity (2002).  

 

 O autor, ao apresentar o resultado de uma pesquisa realizada com organizações e 

movimentos atuantes na Zona norte e Zona sul da Região Metropolitana do Recife, deixa 

evidenciado:  
 Um “holismo de carências,” um acúmulo de necessidades não satisfeitas ao longo 
da história das comunidades, que colocam diante dos grupos ali atuantes uma 
enorme dificuldade, tanto ética, quanto prática de escolher, ou priorizar sobre que 
necessidades se devem atuar, ou de como encaminhar seus objetivos específicos. 
 

 

 O fortalecimento da RDSA pode vir a ser, então, uma alternativa à nossa incapacidade 

de responder, com geração de emprego e renda, a injeções de recursos públicos, através de 

transferências de renda aos mais necessitados. Dagnino (2003) considera então a economia 
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solidária como uma contribuição importante, que a esquerda vem construindo à questão da 

exclusão. No entanto, o autor adverte que a materialização dessa proposta supõe a elaboração 

de políticas públicas que estejam combinadas: 
 
[...] Às dimensões redistributivas e emancipatórias, associadas à justiça social e ao 
desenvolvimento de cunho inovador, capazes de conformar um ciclo iterativo e 
realimentado, no qual o econômico seja um enfrentamento à insuficiência 
cognitiva. Na medida em que essas estratégias estejam disseminadas, podem se 
tornar referências para práticas semelhantes. 19 
 

 

 A RDSA, efetivada desde 2003, precisa enfrentar processos inerentes às organizações 

e equipes, para difundir valores e institucionalizar procedimentos visando o fortalecimento de 

ações. Sobretudo, ter e manter uma identidade própria, para buscar o exercício permanente da 

crítica aberta e pública, pois a situação de desorganização assim o exige. Podemos dizer, 

então, que essa idéia de difundir valores e institucionalizar procedimentos aproxima-se da 

proposta defendida por Gramsci (1981) de educar para a liberdade concreta, historicamente 

determinada, a partir da experiência em andamento. Assim, considerando a importância da 

comunicação e da informação para a consolidação desse ambiente cultural discutida pelo   

autor, apresentaremos essa temática no próximo item.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 O autor menciona a política pública denominada Estratégia de Inclusão Social da Prefeitura de São Paulo, 
como um indicativo de que esse processo já se encontra em curso em outras cidades brasileiras e latino-
americanas. Cita iniciativas locais, como por exemplo, os pequenos produtores do Vale do São Francisco, em 
Petrolina-PE e o complexo de Mondragón, na Espanha como experiências prósperas que exigem capacidade 
técnica e administrativa. 
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CAPÍTULO III – UNINDO OS VÍNCULOS DE UM CAMPO: COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 

 

 Para alcançar as respostas desejadas no âmbito do nosso estudo, introduzimos a 

temática comunicação e informação. Nossa intenção é mostrar uma defasagem social, um 

direito negado, em termos de comunicação e informação; como elementos que podem 

favorecer alternativas, escolhas, especialmente nos processos de capacitação e aprendizado 

que permitam compreender e fortalecer o cotidiano. 
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3 UNINDO OS VÍNCULOS DE UM CAMPO: COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO    

 

3.1 Os Sentidos da Comunicação     

 

 Antes de iniciarmos a discussão sobre comunicação, reconhecemos a 

interdisciplinaridade entre comunicação e informação, enquanto atividades pautadas nos 

efeitos de sentidos, gerados por códigos, imagens, ou sons. Saracevic (1996, p.53) menciona 

os elos existentes entre as duas áreas e, inclusive, a semelhança na abordagem de tópicos 

relacionados, principalmente à tecnologia. Para o autor, citando Ruben podemos entender a 

comunicação como o processo através do qual os indivíduos em relação; ou grupos, 

organizam esses processos em sociedade, criam, transmitem e usam informação para  

organiza -lá  com o ambiente e entre si. Quanto à informação, também se trata de um processo 

construído e reconstruído continuamente pelo sujeito, associado à geração do conhecimento e 

como tal, pode transformar estruturas mentais e sociais, a partir do contexto de suas relações 

sociais e sua visão do mundo.  

 

 Neste trabalho, para compreender e explicar as singularidades presentes no processo 

de comunicação no âmbito da RDSA adotamos uma abordagem multidisciplinar e, em linhas 

gerais, tomamos como referencial para análise da comunicação a vertente latino-americana 

das pesquisas de recepção. Tais estudos se pautam na lógica que reveste o processo de 

recepção, especialmente nas classes populares, de trabalhar com a significação (os sentidos) e 

neste caso, o receptor é o sujeito do processo. Jacks (2002) explica que estudar a recepção, no 

reconhecimento do receptor como elemento significativo do processo de comunicação, evoca 

uma sensibilidade que, por sua vez, corresponde à superação de uma concepção do saber, a 

qual impunha um sistema de idéias que estruturava o todo social. As conseqüências desse 

novo entendimento foram a aproximação das noções de cultura e de comunicação, “resultando 

nas mediações como objeto de estudo e a escolha do cotidiano como espaço-tempo de análise, 

o reconhecimento dos receptores populares como sujeitos capazes de produção de sentido.” 

  

 Tal exposição confirma a nossa opção de estudo, considerando-se a característica 

sempre presente nessa corrente, de encarar o sujeito-receptor como um ser ativo, cuja 

comunicação se dá num processo inserido e determinado no seu contexto histórico e 

sociocultural. Tal afirmação significa, principalmente, reconhecer que estamos numa 
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sociedade em que o conhecimento e a informação têm tido um papel fundamental tanto nos 

processos de desenvolvimento econômico, quanto nos processos de democratização política e 

social. 

 

 As análises dos modos e os caminhos em curso na RDSA abrem espaços, na fronteira 

entre os territórios da comunicação e informação, para interpretações de uma nova visão, 

entendimento e reformulação do conhecimento produzido e consumido no coletivo dessas 

pessoas. O que pode ser traduzido como estudos da vida cotidiana, influenciados, por sua vez, 

pela categoria do senso comum, com base nos estudos que Gramsci (1981) desenvolveu para 

falar de qualquer cidadão como sendo um filósofo, um intelectual, e a contribuição que essas 

análises podem dar às áreas da comunicação e informação. Deixamos claro que, nessa 

apreciação, a RDSA não é uma unicidade, pelo contrário, é uma totalidade como expressão de 

um grupo de pessoas, suas relações e evidentemente seu repertório de demandas. 

 

 A noção de cotidiano, como menciona Souza (2002), tanto quanto da prática de 

pessoas e grupos sociais, é uma primeira aproximação, para realçar o que vem sendo discutido 

como prioridade nos trabalhos referentes à interação comunicação e cultura. Tomada não 

apenas em sua conotação mais ampla, enquanto âmbito de produção, circulação e consumo de 

significações, a cultura se situa, nos anos recentes, no interior dessas práticas, através das 

quais elas se expressam. 

 

 Para Williams (1992), a dominação essencial de uma determinada classe na sociedade 

mantém-se inevitavelmente, também, pela cultura. E propõe, como síntese, a percepção dessa 

cultura como um conjunto de formas peculiares, sempre relacionadas às situações históricas 

específicas e à ordem social vigente.20 Nesse sentido, Cevasco (2001) chama a atenção para a 

ligação entre materialismo e cultura, que define a posição de Williams, observando que não se 

trata simplesmente de uma posição pessoal e sim do resultado da convergência de diversos 

fatores conexos. Entre as resultâncias, está uma necessidade imposta à teoria pela prática, 

cujos momentos iniciais dessa formatação são conseqüências do imperativo de se estudá-la 

como produção material. 

                                                 
20 Conforme Williams há um trabalho fundamental a ser feito em relação à hegemonia cultural.   ...“Acredito que 
o sistema de significados e valores que a sociedade capitalista gera tem que ser derrotado no geral e no detalhe, 
através de um trabalho intelectual e educacional contínuo.” In: Cevasco, M.E. Para ler Raymond Williams. 
São Paulo: Paz e Terra, 2001. p.137 
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 A lucidez de Martín-Barbero (1997, p.284) mostra que pensar os processos de 

comunicação a partir da cultura denota deixar de pensá-los apenas como meios, e romper com 

a segurança proporcionada pela redução da problemática à tecnologia. E então menciona: 

 
[...] Viemos de um estudo de comunicação que por muito tempo pagou seu direito 
de inclusão no âmbito das legitimidades teóricas, com a subordinação a certas 
disciplinas (psico e cibernética) e que agora se apressa em livrar-se dessa condição, 
pagando um custo muito alto: o esvaziamento de sua especificidade histórica, em 
troca de uma concepção radicalmente instrumental – como a que espera que as 
transformações sociais e culturais sejam efeito da mera implantação de inovações 
tecnológicas. A possibilidade de enfrentar adequadamente essa restrição passa pela 
capacidade de compreender que o funcionamento do aparato tecnológico 
institucional, que está sendo preparado com a reconversão, depende em larga 
medida de uma reconversão  paralela  da utilização social da cultura. 
 
 

 O que vai ao encontro da opinião de Gramsci (2001), pois, como sabemos, o autor 

atende aos grandes desafios de nossa época.  Incorporá-lo ao debate é conseqüência da 

carência de entendimento dos elementos que evidenciam a importância da cultura na esfera do 

dia-a-dia, uma vez que, na discussão sobre o assunto, a cultura revela-se como elemento 

formador da liberdade, através de valores que constituem o cotidiano. Nessa lógica cultural, 

estão presentes as mediações da comunicação. 

 

 Igualmente, a concepção clássica do cotidiano como apenas uma descrição de ações e 

comportamentos repetidos foi substituída pela sua compreensão associada às várias 

dimensões incorporadas. Nessa concepção, estão presentes o inconsciente, o desejo, o prazer e 

a política, evidentemente. Assim, na discussão da cultura como esfera constitutiva do ser 

social e anotada por Gramsci, ela está atualizada em seu sentido coletivo e não individual. 

Ivete Simionatto (1997, p. 04), no texto “O Social e o político no pensamento de Gramsci,” 

analisa o autor e destaca que sua obra é perpassada por uma visão crítica e histórica dos 

processos sociais, esclarecendo que ele não trabalha essa temática do ponto de vista idealista, 

deslocada do campo marxista, mas buscando problematizá-la na interface com a economia e a 

política. Para a autora: 

 
[...] Vale ressaltar que Gramsci não é um culturalista, mas preocupa-se com o 
desenvolvimento daquilo que chamamos de cultura política, necessária à crítica da 
ordem das coisas. Para ele, crítica significa cultura e cultura não significa a simples 
aquisição de conhecimentos, mas sim tomar partido, posicionar-se frente à história, 
buscar liberdade. A cultura está relacionada, pois, com a transformação da 
realidade, uma vez que através da conquista de uma consciência superior cada qual 
consegue compreender seu valor histórico. 
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 Logo, mesmo não sendo objeto central do nosso trabalho, abrimos espaço para uma 

observação sobre a comunicação de massa como ilustração e, principalmente, para não 

perdermos de vista a transmutação da cultura sob os imperativos da comunicação de massa. 

Isto é, assistimos a transformação do trabalho cultural, de obras de pensadores, de arte, dos 

atos comemorativos e religiosos, além das festas populares, em apenas entretenimento. Na 

realidade, não se trata apenas da transformação do trabalho cultural, a abrangência é muito 

maior.  Ou seja, como clarifica Momesso (1997, p. 38): 

 
 Com os sofisticados sistemas de comunicação de massa desenvolvidos nas últimas 
décadas, o próprio conceito de comunicação aparece, atualmente, associado de 
forma marcante aos processos dos meios massivos e confunde-se com difusão, 
divulgação, modalidades comunicativas unidirecionadas, praticadas em grande 
escala com o suporte da tecnologia. Esvazia-se assim, do sentido de interrelações 
sociais, sem as quais não seria possível a construção do ser humano, jogando para o 
segundo plano todo o processo comunicativo.  
 
 

 Essa é, também, a opinião de Chaui (2006), quando menciona que numa sociedade de 

classe, de exploração, dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão. Com o 

fortalecimento dos padrões da cultura de massa, os meios de comunicação negam, então, 

traços da cultura existente nas realidades locais. Portanto, na perspectiva cultural, é essencial 

considerar e pensar a comunicação a partir dos critérios e valores dos grupos ligados a esse 

meio ambiente - valores como o sentido da vida, do trabalho, que são intrínsecos ao cotidiano 

de cada grupo.21 

 

 Como denuncia e alerta Chaui (2006, p.142, 143), é preciso ter em mente a ação dos 

mass media, pois as obras, resultado da inteligência de várias pessoas, em vários campos do 

conhecimento, da arte, da cultura, correm riscos e são assim expostas: 

 
[...] De expressivas tornarem-se reprodutivas e repetitivas; De trabalho de criação, 
tornam-se eventos para consumo; De experimentação do novo, tornaram-se 
consagração do consagrado pela moda e pelo consumo; De duradouras, tornaram-se 
parte do mercado da moda, passageiro, efêmero, sem passado e sem futuro; Das 
formas de conhecimento que desvendam a realidade e instituem relações com o 
verdadeiro, tornaram-se dissimulação, ilusão falsificadora, publicidade e 
propaganda. 
 

                                                 
21 Maria Nazaré Ferreira, no texto “Impasses da comunicação sindical: de processo interativo à transmissora de 
mensagens.” s.l: CBELA, 1995 (fotocópia), define comunicação e esclarece tanto os processos de transação 
entre os indivíduos com a natureza, com as instituições sociais e ainda o relacionamento que cada indivíduo 
estabelece consigo próprio. Os processos comunicacionais abrangem, por conseguinte, domínios extremamente 
diversificados, que correspondem a atos discursivos, assim como silêncios, gestos e comportamentos, olhares, 
posturas, ações e omissões. 
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[...] A chamada cultura de massa se apropria das obras culturais para consumi-las, 
devorá-las, destruí-las, mumificá-las em simulacros. Justamente porque, o 
espetáculo se torna mais simulacro e o simulacro se põe como entretenimento, os 
meios de comunicação transformam tudo então, em entretenimento. 
 
[...] Visto que a destruição da cultura local, dos fatos, acontecimentos e obras segue 
a lógica do consumo, da futilidade, da banalização e do simulacro, não espanta que 
tudo se reduza, ao fim e ao cabo a uma questão pessoal de preferência, gosto, 
predileção. É isto o mercado cultura. 
 

  

 Todas essas colocações nos remetem novamente para o pensamento de Williams,                   

pois ele afirma que a dominação mantém-se, também, através e, inevitavelmente, pela cultura. 

Há, portanto, a busca por uma “hegemonia” na “mass media”. Evidentemente, o antagonismo 

entre a comunicação popular e a massiva está ligado à própria conjuntura em que nascem e se 

desenvolvem os meios de comunicação; principalmente porque a comunicação popular surge 

como tentativa de um projeto transformador e, ainda, como um projeto alternativo à 

comunicação de massa.  Nesses estudos, a comunicação popular redefine o próprio conceito 

de popular, superando a versão populista e idealista, para quem povo é consciência de classe, 

em oposição à massa despolitizada.22 A despeito do mérito do debate, comunicação de massa 

foge ao núcleo central deste trabalho, sob pena de comprometer a nossa objetividade. 

 

 Quanto ao conceito de hegemonia para entendimento do homem coletivo, é relevante a 

abordagem de Cavalcante (2007, p.12), que discute seu caráter político, prático e filosófico 

implícito. A autora destaca que a relevância do conceito, para o entendimento do homem 

coletivo, encontra-se exatamente no devir histórico. Ou seja: 

 
 O homem ativo de massa, apesar de transformar o mundo com o seu conhecimento 
prático, baseado na experiência de seus antepassados, não tem clara consciência 
teórica de sua intervenção no real, possui uma consciência contraditória na relação 
teoria e prática. Interpretando Gramsci, se esclarece que a unidade de teoria e 
prática não é um dado de fato mecânico, mas um devir histórico, que tem sua fase 
elementar e primitiva no sentimento de “distinção”, de ”separação”, de 
“independência” quase instintiva e progride até a aquisição real e completa de uma 
concepção do mundo coerente e unitária. 
 

                                                 
22 Christa Berguer, já em 1989, quis trazer a comunicação popular para o espaço da cultura.  Apesar da 
relevância do seu trabalho, encontramos uma visão idealista: “os estudos sobre comunicação popular contêm a 
afirmação histórica, uma antítese do “status quo” que aparecia com nitidez, possivelmente devido à realidade 
sócio-política, econômica e cultural, na qual predominava a negação da plenitude da cidadania à maioria da 
população.” Até onde já fomos, encontramos, guardadas as devidas proporções, os mesmos traços na política 
cultural da América Latina na atualidade. BERGUER, C. A comunicação emergente: popular e/ou alternativa 
no Brasil. Porto Alegre: s.ed.1989. Fotocópia. 
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 Essa concepção crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 

“hegemonias” políticas, de direções contrastantes. Primeiro, no campo da ética, depois, no da 

política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior à própria concepção do real, a um 

processo de formação (conscientização) da vontade coletiva, unificador do proletariado. 

Como Gramsci (2001) defende essa hegemonia das classes trabalhadoras não é um 

instrumento de governo de grupos dominantes que procuram o consenso, impondo a 

superioridade às classes subalternas. Mas sim, uma relação pedagógica entre os grupos que 

querem educar a si próprios. Para o autor, trata-se de um processo de formação da vontade 

coletiva, unificador do proletariado e dos trabalhadores em torno das lutas fundamentais da 

classe; contém uma unicidade de fins econômicos e políticos, com a unicidade intelectual e 

moral. Apesar dos diferentes graus distintos de homogeneidade, de autoconsciência e de 

organização, há uma busca pela consciência coletiva e certamente a comunicação é essencial 

nesse processo. 

 

 Retomamos a comunicação popular, para deixar evidenciado que ela encerra uma 

crítica à realidade e um anseio de emancipação na luta por uma sociedade mais justa. Peruzzo 

(1988) menciona que essa comunicação realmente é produto de uma situação concreta, na 

qual estão presentes denúncias das condições reais de vida. Mas, ela tem suas especificidades, 

que se alistam com a sociedade de forma pluralista. Certamente, os resultados deste trabalho, 

que serão apresentados mais adiante, poderão contribuir para análises mais profundas da 

temática. 

 

 Uma observação importante sobre os estudos de comunicação diz respeito à forte 

presença dos “latinos“ na contemporaneidade. Não é à toa que os latino-americanos formam 

esta corrente de estudos, das mais sólidas e essenciais à temática. Eles se destacam pela 

construção de elos de ligação entre a comunicação, a cultura e o cotidiano. Na maioria dos 

estudos, prevalece o peso cultural de cada realidade e não apenas uma comunicação que se 

explica e se encerra no fenômeno comunicativo. Nessa perspectiva, incorporamos ao texto 

algumas expressões dessa corrente. Cada qual, à sua maneira, contribui para o debate. 

 

 Inicialmente, Vizer (2005), que chama a atenção para a necessidade de se fortalecerem 

estratégias e categorias teóricas de análises que associem a investigação dos processos sociais, 

conjuntamente com os processos comunicacionais. E aprecia, como saliente, que a 
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comunicação pode ser considerada uma manifestação concreta e objetiva dos processos 

permanentes de reconstrução de diferentes contextos da realidade. 

 

 Há uma convergência, portanto, com o pensamente de Villanueva (2000, p.89). Para o 

autor, essa tendência de associar as interpretações às definições teóricas traz uma riqueza ao 

conteúdo das análises.  Inclusive, ele aponta as lutas dos setores subordinados, como variáveis 

ao longo da história, em relação ao caráter, objetivos e protagonistas, que ficam evidenciadas 

nesse tipo de análise. Para o autor: 

 
Essas variáveis sempre estiveram politizadas, pois quase sempre sugerem uma 
impugnação dos poderes estabelecidos. E em diferentes momentos, sugerem ainda 
construção e institucionalização de um poder alternativo – o popular de inspirações 
proletárias. 

 

 Paralelamente, o autor aponta o cenário geral da comunicação como um espaço 

atravessado pela lógica do livre mercado. O que se assemelha, de resto, a toda a América 

Latina. A massificação da cultura e da informação, diante das pautas globais, contribui para o 

agravamento das exclusões, tanto em relação ao caráter, como aos objetivos e protagonistas, 

que ficam evidenciadas nesse tipo de análise.  

 

 Outra referência na área, Canclini (1999) observa, com propriedade, que discutir a 

América Latina como território não implica conceder qualquer prerrogativa especial ao que se 

poderia atribuir, a partir de sua condição periférica. A consciência obriga que convergências e 

diferenças devem atentar para a significação e os fatos, os discursos e suas raízes. Em resumo, 

trata-se de construir uma racionalidade, sem perder de vista as razões de cada um. No entanto, 

nossa marca de continente colonizado se faz presente em várias situações, até porque essa 

marca foi-se reordenando cada vez mais periférica dentro de um sistema mundial de 

intercâmbios.  

 

 Nesse caso, como esclarece Semeraro (2001), para prescindir da coerção exterior, para 

escolher a própria esfera de atividade diante de consciências subordinadas, só há uma 

alternativa: promover a participação política das massas, o que pode ser traduzido como criar 

condições para a sociedade civil se expandir e não mais aceitar passivamente, do exterior, as 

marcas de sua própria personalidade. 
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 Assim, como pressuposto, encontra-se a realidade e seu permanente movimento em 

construção, na qual estão presentes os elementos da perspectiva crítica: a historicidade como 

condição para explicação dessa própria realidade; a dimensão histórica dos processos de 

comunicação, não mais como uma face do progresso ou desenvolvimento, mas, sobretudo, 

como uma visão heterogênea de pluralidade articulada em cada país, em cada região; a 

comunicação vista, então, como uma “reorganização dos reconhecimentos.” Por conseguinte, 

continua valiosa a interpretação de Martín-Barbero (2002, p.44) quando afirma que: 

 
É preciso repensar não só o uso dos meios, senão a estrutura mesma da 
comunicação, partindo não de puros conceitos comunicativos, mas de modos de 
viver, fazer, modos de perceber na realidade os diferentes impugnadores, 
questionadores; ainda que essa impugnação e esse questionamento não sejam 
claros, diáfanos e estejam atravessados pela ambigüidade, pelo conflito. 
 
 [...] A noção tantas vezes utilizada de mediação é fundamental, já que não retorna 
ao lugar positivista do líder grupal, ou de opinião, nem circunscreve a identificar a 
existência da mediação; procura qualificá-la no receptor, no emissor, no processo 
grupal e social. Essa estratégia, se de um lado não elimina o lugar e o espaço do 
emissor no processo grupal, não o nega, nem o inocenta, faz o mesmo com relação 
ao receptor, que é buscado em seu contexto, mesmo na diferença do lugar social 
assimétrico que vem a ocupar perante o emissor. 
 
 

 O autor discute, nessas mediações, “a heterogeneidade de temporalidades,” 

esclarecendo que não há mais um espaço da tradição à modernidade na comunicação, pois 

aspectos absolutamente contraditórios encontram-se presentes no cotidiano e a verdadeira 

proposta do processo se desloca dos meios, não está nas mensagens, mas sim, nas  mediações, 

estabelecidas como os modos de interação existentes no próprio meio. A partir dessas 

constatações, Martín-Barbero (1988) considera adequado recolocar a comunicação no âmbito 

da cultura. E tem sentido, pois, ao considerar a comunicação como um comportamento 

coletivo e cotidiano, está presente uma práxis política consciente e coletiva, que busca 

transformar a realidade. Evidentemente, não se trata de uma evolução linear, mas 

principalmente de uma superação dialética. Nesse comportamento coletivo e cotidiano 

esclarece Momesso (1997, p.11): 
 
Encontramos traços da prática militante dos trabalhadores, na defesa de suas 
entidades de classe, a militância está associada às atividades comunicativas, 
confundindo-se muitas vezes com elas. 
 
[...] O agir comunicacional é fator de interrelações sociais, mediáticas ou não, 
intrínsecas à construção do homem como ser social. 

 

 



 69

 Em continuação, no trato das questões que envolvem a comunicação, é imprescindível 

contar, mais uma vez, com a análise de Chaui (2006). Pois, considera-se o brilho da 

abordagem e a pertinência - expostas na contracapa do livro Simulacro e Poder: uma análise 

da mídia: 
Para a classe dominante de uma sociedade pensar e expressar-se é coisa fácil: basta 
repetir idéias e valores que formam as representações dominantes de uma sociedade 
(afinal, como dizia Marx, as idéias dominantes de uma sociedade, são as de sua 
classe dominante). O pensamento e o discurso da direita, apenas variando, alterando 
e atualizando o estoque de imagens, reiteram o senso comum que permeia toda a 
sociedade. Eis porque é fácil falar, persuadir e convencer, pois os interlocutores já 
estão identificados com os conteúdos dessa fala, que é também a sua na vida 
cotidiana. Para a esquerda, porém, a dificuldade é imensa porque o pensamento e o 
discurso são forçados a realizar quatro trabalhos sucessivos ou até mesmo 
simultâneos: precisam primeiro desmontar o senso comum social; em seguida, 
precisam desmontar a aparência de realidade e verdade que as condições sociais e as 
práticas existentes parecem possuir, aparência sobre a qual se funda tanto a fala  da 
direita como a compreensão dos demais agentes sociais;  precisam a seguir 
reinterpretar a realidade, revelar seus fundamentos secretos e suas operações 
invisíveis para que se possa compreender e  explicar o surgimento, as formas e 
mudanças da sociedade e da política; e finalmente, precisam criar uma fala nova, 
capaz de exprimir a crítica das idéias e práticas existentes, capaz  de mostrar aos   
interlocutores as  ilusões  do senso  comum e, sobretudo, de transformar o 
interlocutor em parceiro e companheiro para a mudança daquilo que foi criticado. 
Assim, enquanto para a direita basta  repetir o senso comum produzido por ela 
mesma,  para a  esquerda  cabe  o trabalho da prática e do pensamento críticos, da 
reflexão sobre o sentido das ações sociais e a abertura do campo histórico das 
transformações existentes. 
 
 

 Ficam evidenciadas, igualmente, as conexões estabelecidas entre o social e a 

hegemonia cultural, as quais são fundamentais à compreensão do consenso e dissenso que 

caracterizam a produção de sentido na contemporaneidade. Corrobora-se que a hegemonia 

não é uma construção monolítica, mas o resultado das mediações entre diferentes forças que 

agem em determinado contexto, notadamente no campo cultural e comunicacional, como 

defende Moraes (2002). 

 

 Portanto, nessa aproximação entre áreas recortadas, está presente a possibilidade de 

uma nova visão teórica, uma concepção de interdisciplinaridade, que considera o indivíduo 

como sujeito social, privilegiando sua maneira de conceber, mediar e trocar informações. 

Nesse caso, para a informação ser aceita como um bem social é necessário à conscientização 

dos sujeitos, evidenciando-se que há informação e informações.  Ou seja, desmistifica-se a 

comunicação e seu produto - a informação, de forma que elas não mais assumam o conceito 

de fetiche, dotado de força própria, dominador e criador de imagens, reflexos de verdades 

fabricadas, deliberadas ou inocentemente consumidas, como menciona Cunha (1985). 
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3.2  Informação: atribuição e comunicação de sentidos 

 

 A necessidade de estudos sobre o uso social da informação se dá pela determinação 

em encontrar novas interpretações, intercambiando idéias e o fortalecimento das ações dos 

indivíduos nos processos de luta e de intervenção para a transformação social. Partimos da 

compreensão do conceito de informação, uma palavra cuja origem latina vem do verbo 

informare, que significa dar forma, criar, representar, construir uma idéia, ou noção e 

conseqüentemente, avaliamos que nesse conceito está implícita a compreensão de um 

processo de atribuição de sentido e de práticas informacionais, como menciona Araújo 

(2001). 

 

 A partir de um questionamento sobre o papel da informação no âmbito das Ciências 

Sociais, refletimos e realizamos este trabalho na expectativa de tornar a informação mais 

apreciada, sobretudo com a característica de social. Igualmente, ao considerá-la também uma 

prática, esperamos contribuir para uma maior presença da área CI nas discussões que 

envolvem a sociedade; além da possibilidade de um reforço para que o conhecimento seja 

pensado criticamente, como condição de vivência e explicação da realidade.  

 

 Tal exposição ratifica a relevância de se buscar esse conhecimento numa probabilidade 

crítica, contribuindo-se para a distinção dos acontecimentos. Desse modo, reconhecer a 

realidade significa um pouco mais que conhecê-la. Exige saber situar-se no momento 

histórico que se vive, o que nos obriga “a colocar-nos em um umbral do qual possamos, não 

somente olhar, não somente contemplar, mas, sobretudo atuar; a utopia, antes de mais nada, é 

a tensão do presente,” como esclarece Zemelman (2005).       

                                                                                                                                                                         

 Nesse panorama, embora não exista uma única visão do que seja informação, face aos 

vários paradigmas e inúmeros conceitos, obrigatoriamente, no processo, há uma necessidade 

de um transmissor e de um receptor, ainda que afastados no tempo e no espaço, enquanto o 

lugar de entendimento de cada sujeito vai determinar o significado. Ou seja, o significado não 

depende somente de quem transmite a informação; aqueles que a recebem vão interpretá-la de 

acordo com sua experiência e seu conhecimento. Neste trabalho, adotamos que a informação é 

um processo construído e reconstruído continuamente pelo sujeito do conhecimento, a partir 
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do contexto de suas relações sociais e sua visão do mundo.23 Consequentemente, o objeto da 

informação encontra-se no comportamento humano em sociedade. 

 

 Está presente, igualmente, uma opção política por um tipo de informação. Supõe-se, 

como pressuposto, um processo de participação que assegure a interlocução, a crítica, o 

consenso e, fundamentalmente, a implementação de medidas de interesse coletivo e do 

próprio processo de organização. Fica esclarecido, então, que a luta simbólica, travada 

diariamente entre diferentes segmentos da sociedade, é orientada para produzir uma imagem 

pública positiva ou negativa e suscita a oportunidade para mais uma exposição por meio de 

outra perspectiva, a dimensão crítica. O que é extremamente relevante, quando se considera 

que, na sociedade que vivemos os instrumentos necessários para essa consciência crítica são 

negados a muitas pessoas. Entre esses, a informação, a discussão, a formação educativa e a 

consciência crítica, como esclarece Guareschi (2003). 

 

 No caso específico da informação, essa falta de instrumentos necessários, esses vazios 

de exame, análise e conhecimento sobre a natureza da informação talvez expliquem, num 

movimento de retorno, o pequeno reconhecimento de que dispõem a Comunicação e a 

Ciência da Informação no meio acadêmico e até na própria sociedade. Carregal (2001) 

destaca ainda que nesse movimento de retorno, existe o agravante de que, em sua maioria, 

essas áreas não vêm formando quadros que ajudem às camadas mais necessitadas do país, no 

enfrentamento de sua própria realidade. 

 

 Para Dagnino (2002), certamente, “a mobilização de energia de campos acadêmicos 

compatíveis impulsiona a comunidade de pesquisa, para que se produza mais conhecimento e 

assim possa se formar algo mais que ‘recursos humanos’,  alavancando um futuro em que o 

país seja mais democrático e possibilite que esse processo de democratização política consiga, 

enfim, puxar o gatilho econômico.” 

 

                                                 
23 FREIRE, B, M.J; AQUINO, M. Ciência da Informação: buscando abrigo para um sujeito. Transinformação, 
Campinas, v.12, n.2, p.71-79, jul./dez.2000. No texto, as autoras apontam que a informação integra diversas 
áreas do conhecimento, como uma espécie de conceito unificador, subjacente ao funcionamento dos sistemas 
organizados alojando-se nas denominadas interpretações macrossociológicas que se estendem a todos os povos. 
Do ponto de vista da teorização, as autoras mencionam três abordagens: 
. A primeira concentra-se na informação e suas propriedades, como objeto de estudo da Ciência da Informação; 
. A segunda se mostra igualmente à comunicação, ou os meios de transmissão da informação; 
. E a terceira identifica o objeto da informação, como o comportamento humano em sociedade. 



 72

 Tal como se apresenta, é possível se pôr em questão justamente todo o arcabouço 

político e jurídico, tão caro à área da informação (mecânica, tecnológica e virtual) que se 

testemunha ser montado nos dias que correm. Esse arcabouço visa reduzir a informação a um 

recurso apreciável apenas pelo capital, dela se fazendo instrumento de poder e, 

concomitantemente, de pouco exercício social, como evidencia Dantas (1996). 

 

 Nessa lógica, as profissões são influenciadas na contemporaneidade pelas 

transformações societárias, isso é inquestionável. Netto (1996) analisa que o problema 

teórico-analítico de fundo, posto pelo fenômeno dessas transformações, reside em explicar e 

compreender como, na praticidade de cada profissão, traduz-se o impacto das transformações 

societárias. Aí está, então, um dos problemas do campo da Ciência da Informação: essas 

transformações trouxeram uma grande eficiência mecanicista à área. Mas, por outro lado, o 

que não implicasse em avanço tecnológico, incorporação de tecnologias cada vez mais 

eficientes não tinha relevância, nem recursos. Caso específico do Programa de 

Desenvolvimento da Educação, da polêmica gestão do Ministro Paulo Renato, na 

administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), no qual se estacionou 

programas em nome de uma eficiência tecnológica. O Programa de Inclusão Digital, por 

exemplo, é um dos resultados do programa Sociedade da Informação.  

 

 Através das discussões em torno dessa sociedade, o Governo FHC tentou implantar o 

FUST.24 Apesar da reconhecida divulgação, a discussão em torno da Sociedade da 

Informação envolve setores antagônicos e sempre carrega muita polêmica. Caberia 

mencionar, como ilustração, que o programa Sociedade da Informação, lançado em 1999, 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, foi concebido para preparar a nova geração de redes, 

viabilizando um novo estágio de evolução da internet e suas aplicações no país. O programa 

nomeia, entre seus objetivos, articular, coordenar, fomentar o desenvolvimento e utilização 

segura de serviços avançados de computação, comunicação, informação e suas aplicações na 

sociedade. Por outro lado, tem como função principal viabilizar o uso da internet e o de novas 

tecnologias em redes, possibilitando ao Brasil incluir-se no padrão tecnológico dos países 
                                                 
24 O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST foi lançado no governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, no dia 19/02/2001. Tinha como perspectiva a instalação de 250 mil computadores 
com acesso à internet em 12.500 escolas públicas de ensino médio do país. O programa deveria ser mantido com 
investimentos inicias da ordem de R$ 500 milhões, provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – FUST. Nessa perspectiva, o governo poderia se redimir das disparidades tecnológicas e 
admitir, que, via “tecnologia” os problemas da educação nacional estariam resolvidos. A qualidade dos 
computadores colocados à disposição das escolas, a falta de preparo de professores e técnicos de escolas públicas 
para o uso da tecnologia nunca foram considerados.   
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avançados; evitando o esgotamento potencial de ingresso de novos usuários e 

simultaneamente, capacitando e popularizando a cultura digital. 

 

 Incluímos essa observação, por considerar que o Programa Sociedade da Informação 

representa uma política pública, após um longo período sem diretrizes. Esse posicionamento 

governamental é controverso, pois se aos olhos do primeiro mundo os padrões de eficiência 

“tecnológica” não são atingidos; internamente, um modelo de informatização de parte da 

sociedade, justamente a menos preparada para tal, não irá solucionar a disparidade 

educacional, cultural e tecnológica. Mesmo assim, a explicação é necessária e contém um 

posicionamento, uma vez que a ausência do registro, neste trabalho, poderia ser tomada como 

uma alienação. 

 

  Cabe ainda mencionar que, entre os trabalhos em andamento no Portal da Sociedade 

da Informação, encontram-se abordagens diversificadas sobre os vários enfoques que o 

assunto compreende; entre elas, as avaliações da primeira fase da Cúpula Mundial sobre a 

Sociedade da Informação, realizada em dezembro de 2003, em Genebra. Na ocasião, três 

pontos de divergência nas negociações multilaterais ficaram evidenciados:  

a) Fundo de Solidariedade Digital; 

b) Privacidade e liberdade na rede; 

c) Gestão da Internet. 

 

É interessante observar o comentário do Jornal Folha de São Paulo, em editorial no 

Observatório da Imprensa (2003), sobre as reuniões da Cúpula Mundial... “os documentos 

finais mal dissimulam o fracasso em todos esses pontos.” Isso porque, os países ricos 

negaram-se a aceitar compromissos financeiros que pudessem permitir a criação de um fundo 

de solidariedade digital, entre outras questões. Pela exposição, os pontos de divergência ainda 

permanecem. Inclusive Vogt (2001) ilustra, no texto Informação e Simulacro, a expressão 

Sociedade da Informação, “Global Information Society.” Em seu nome de origem conceitual 

e lingüística, Sociedade do Conhecimento ou Nova Economia são expressões geradas no 

interior do mesmo fenômeno e, se não recobrem exatamente os mesmos significados, 

pertencem, contudo, ao mesmo campo semântico estendido na planura da retórica 

redencionista da globalização. Nesse sentido, comenta Vogt (2001, p.02): 
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 O Brasil, antes mesmo da apropriação da materialidade abstrata da globalização, 
que é a livre circulação do capital financeiro, foi se apropriando, através de projetos 
e programas que constituem os marcos das aspirações da sociedade mundializada, 
dessa retórica – simulacro de inclusão. 
 
 

 Na segunda fase (2005) de reuniões, a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 

Informação não tratou de maneira decisiva e concreta a questão do financiamento para 

projetos de tecnologias da informação e comunicação na América Latina e no Caribe. 

Contudo, um avanço importante teve lugar: o início das negociações de um plano de ação 

regional para a América Latina e Caribe. Assim, o Grupo de países da América Latina e 

Caribe está para decidir as linhas gerais de um mecanismo regional a ser coordenado por 

representantes dos governos do Equador, Brasil, El Salvador e de um país da comunidade 

Caribenha.  Fica evidente um recorte regional e, sobretudo, a discussão através do Fórum de 

Governança da Internet. 

 

 Continuando, na reunião realizada em janeiro de 2007, ficou decidido que o Projeto da 

Sociedade da Informação no MERCOSUL será coordenado pela Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa-RNP, que também será executora e responsável pelo acompanhamento do projeto de 

desenvolvimento da sociedade e pela criação de uma rede de cooperação entre os países do 

MERCOSUL, conforme Boletim do TI Inside News (2007). 

 

 Evidente que as sociedades evoluíram e, com elas, novas determinações econômicas, 

informacionais e sociais estabeleceram-se até alcançarem, no presente, a denominada 

Sociedade da Informação. Conforme menciona Castro (1997, p.19), tanto a literatura 

nacional, como a internacional se reportam a essa Sociedade como um dado concreto e 

estabelecido: 
 Em parte não discordamos. No entanto, cremos que o que há em nossa realidade 
são núcleos sociais de informação, restritos a espaços determinados como 
universidades e outras instituições de pesquisa e, ainda, fortemente localizados, 
especialmente em regiões mais desenvolvidas.   

 

 A sociedade brasileira e seus alarmantes índices de desigualdade não nos permite 

generalizações nem admitir que exista uma participação integral numa Sociedade da 

Informação. Continuando, esclarece com lucidez Castro (1997, p.20): 

 
[...] Ao lado desta Sociedade da Informação, há sem dúvida uma outra – a Sociedade 
da Desinformação – que pouco é retratada, porque aquela esconde esta, ou esta não 
é objeto de desejo da Ciência da Informação.  Ao tratarmos da primeira, sem 
desviarmos o olhar para a “outra” construímos um discurso vazio de sentidos. 
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 Nessa colocação, Castro se aproxima de Dias (1997, p.134), quando menciona que o 

mercado parece reinar sozinho, ancorado no maior monopólio de comunicação e tecnologia 

jamais visto. Trata-se de um processo acelerado, contínuo e crescente de integração passiva à 

ordem econômica vigente. Não há como negar, para o autor: 

 
[...] A imensa potencialidade dos processos produtivos comandados por novas 
formas de gestão (formas condensadas da política das classes dominantes) 
articuladoras de possibilidades produtivas que parecem possuir uma capacidade 
infinita de crescer. Na realidade, a chamada III Revolução Industrial nada mais é do 
que a submissão atual do trabalho ao capital. O que é inaceitável é introduzir uma 
forma de determinismo tecnológico, tradução atualizada das vertentes positivistas 
que aliam liberalismo político, liberalismo econômico e cientificismo. 

 

 Todos esses aspectos consolidam uma preocupação com a pouca expressividade de 

trabalhos voltados para a informação social, na atualidade, o que sugere a necessidade de 

ampliação de uma base teórica mais rigorosa sobre a temática.  Especialmente, que esteja 

presente a busca por conhecimentos que relacionem a informação à vida contemporânea e 

possam dimensionar o papel social da informação. 

 

  Nesse caso, admitimos que para a escolha deste tema, recebemos diversas influências, 

quase sempre pautadas por uma apreciação não mecanicista. Chamamos essa visão de 

consciência crítica, uma compreensão da realidade, que se fundamenta na prática social, 

entrelaçada com a produção de idéias, com a atividade material e com a linguagem da vida 

real. A produção da consciência reflete essa multiplicidade e assim, ... “a consciência, o saber 

como saber - o pensamento como pensamento, pretende ser diretamente o outro de si mesmo, 

o mundo sensível, a realidade, a vida,” como defendem Marx e Engels (1997, p.118). 

 

 Essa compreensão da realidade também se manifesta, por meio de reivindicações, que 

traduzem os direitos negados, no contexto de situações reais e especialmente na interpretação  

de fatos.Entre essas reflexões, a mais instigante encontra-se na própria área da informação. 

Como apontam Smit e Tálamo (2002, p.05), em seu conjunto a área: 

 
Apresenta inúmeros resultados de ações, dificilmente se discute idéias, conceitos  
identificando-se assim, por outro ângulo a precariedade de sua cultura de pesquisa. 
As discordâncias entre pesquisadores são analisadas como divergências entre 
profissionais e interpretadas como diferenças entre pessoas, ou brigas pelo poder (às 
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vezes este é efetivamente o caso). A memória não registra nenhum debate público 
entre correntes divergentes fundamentado em conceitos e correntes teóricas.25 
 
 

 Além dessa “precariedade na cultura de pesquisa,” encontramos a ausência de 

ideologia como mais uma limitação. Em sua maioria, inexiste a ideologia como concepção 

particular de grupos internos de classe, que possa propor a resolução de problemas imediatos 

e restritos. Isso, no sentido gramsciano, onde a concepção de mundo se transforma num 

movimento cultural; como um movimento que produz uma atividade prática, mas que 

concomitantemente possui uma premissa teórica. Atribuímos à ausência de ideologia essa 

adoção sem crítica ao tecnicismo e ao mecanicismo tão presentes na área da Informação. 

 

 Numa sociedade encantada com as transformações que a tecnologia pode proporcionar 

às telecomunicações, à informática e à própria informação, está implícita a condição do 

entendimento de que essa mudança do estado da informação vai depender, obrigatoriamente, 

da transformação que acontece também no receptor. O que deixa evidenciado mais um 

problema. Pois, concordando com Goldmann (1970, p.69):  

 
 Numa transmissão de informação não existe apenas o homem, ou aparelho emissor 
das informações, além de um mecanismo transmissor; mas em alguma parte existe 
também um ser humano que as recebe. Mesmo quando o caminho é longo e passa 
por desvios de uma cadeia de aparelhos e máquinas, no final há sempre, no fim 
daquela cadeia, um ser humano, e sabemos que sua consciência não pode deixar 
passar qualquer coisa de qualquer modo. Esta consciência é opaca a toda uma série 
de informações que não passam, devido a sua própria estrutura; ao passo que outras 
informações passam e mais outras passam, mas de uma maneira deformada. 

 

 Evidentemente, a dinâmica tecnológica alterou substancialmente o nosso modus 

vivendi; no entanto a tecnologia não é boa, nem má. Parafraseando Noam Chomsky (2000), o 

importante é o uso que se faz dela. Sendo um saber humano, o conhecimento deve ser 

interpretado como um produto social, dotado de valor. Esse saber só tem estima, se for 

trocado com outros seres humanos - perpassado, portanto, pela democratização e socialização 

da informação. 

 

 

                                                 
25 SMIT, J.W; TÁLAMO, M.F.G.M (2002). Respondendo a questão enviada pela Revista Datagramazero, a 
diversos coordenadores de cursos de pós-graduação em Ciência da Informação.  Representantes da área de 
concentração em Ciência da Informação e Documentação do PPG em Comunicação da ECA/USP.” ....”Em 
função da tão decantada interdisciplinaridade, não há consenso sobre o seu arcabouço teórico.”  ....”Há, no 
entanto, autores consensuais: Saracevic, Lancaster, Otlet, Bush, Wersig, Shera, Borko, Le Codiac, Capurro, 
Hjorland, entre outros”, concluem.  
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3.3 Informação: um conceito revisitado 

 

 Inicialmente, admitimos que o fato de optarmos por um enfoque social da informação 

não nos desobriga de definir os limites da Ciência da Informação, para elaboração de um 

panorama conceitual. Fundamentamos nossa abordagem em Capurro (2003, p.34), 

principalmente através do trabalho Epistemologia e Ciência da Informação. Nesse texto, os 

paradigmas que influenciaram a Ciência da Informação são analisados, indicando as 

conseqüências práticas desses para a concepção e avaliação tanto dos próprios sistemas de 

informação, como para as pesquisas que se realizam no seu âmbito. O autor estabelece nos 

seus estudos as relações entre os paradigmas predominantes na Ciência da Informação: o 

paradigma físico, o cognitivo e o social. Esclarecendo antecipadamente que: 

 
A seleção e a esquematização adotada não só simplificam de forma extrema a 
complexidade das proposições, como podem dão lugar a um mal entendido. 
Considera a sua exposição como um avanço histórico, posto que muitas teorias se 
entrecruzam com distintas intensidades e em diversos períodos.  Na construção  
desses  limites Capurro começa por conceituar paradigma  a  partir  de  Thomas 
Khun e sua famosa análise da estrutura das  revoluções científicas, com múltiplas 
conotações. 26  
 
 

 Na perspectiva clássica da Ciência da Informação, seus componentes estão ratificados 

como elementos essenciais; no caso, a produção, seleção, organização, interpretação, 

transformação e uso da própria informação. A partir do Século XX, os processos relacionados 

com o armazenamento e busca da informação se acentuaram, evidentemente pelo uso cada 

vez maior da tecnologia disponível. Já no Século XXI, a epistemologia – entendida como a 

natureza do saber científico e de suas estruturas lógico-racionais, adquire não só um caráter 

social e pragmático, como também relaciona intimamente a investigação empírica de todos os 

processos cerebrais. 

 

 Nesse sentido, Capurro (2003, p.25) associa os paradigmas epistemológicos da 

Ciência da Informação a uma periodização, que consiste não apenas no fato de que antes de 

1945 já existisse, no campo da Biblioteconomia, o que chamamos de paradigma social; mas 

principalmente nas transformações posteriores que chegam até os dias atuais. A Ciência da 
                                                 
27 Como a palavra paradigma o indica – do grego paradeigma= exemplar, mostrar (déiknumi) uma coisa com 

referência (pará) a outra – o paradigma é um modelo que permite ver uma coisa em analogia à outra. Como toda 
analogia, chega o momento em  que  seus  limites são evidentes,  produzindo-se então uma crise ou, como no caso 
de teorias científicas,  uma revolução científica, na qual se passa da situação de ciência normal a um período 
revolucionário e em seguida a um novo paradigma. 
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Informação tem, por assim dizer, duas raízes: uma é a Biblioteconomia – o estudo dos 

problemas relacionados com a transmissão de mensagens; a outra, de caráter tecnológico, 

refere-se ao impacto desses artifícios nos próprios sistemas de armazenamento e recuperação 

da informação. Nessa perspectiva, o autor desenvolve a descrição dos paradigmas que 

influenciaram a área: 

a) O paradigma físico:  
 A CI inicia-se como teoria da “information retrieval” baseada  na epistemologia 
fisicista, relacionada com a  teoria da Informação desenvolvida por Claude Shannon 
e Warren Weaver (1949,1972) e ainda a cibernética de Nobert Wiener (1961) 
denominando-se de paradigma físico. Em essência esse paradigma postula que há 
algo, um novo objeto físico que um emissor transmite a um receptor. Curiosamente 
a teoria de Shannon não denomina esse objeto de informação (information), mas 
como mensagem (menssage) ou, mais precisamente como signo (signals) que 
deveriam ser em princípio reconhecidos univocamente pelo receptor, sob certas 
condições ideais, como são a utilização dos mesmos signos por parte do emissor e 
do receptor e a ausência de fontes que pertubem a transmissão 
. 
[...] Aqui se vê, como indica Weaver, manifestando estranheza que esse conceito de 
informação é justamente oposto ao uso dessa palavra em linguagem comum, quando 
afirmamos que precisamos da informação, porque queremos reduzir uma situação de 
insegurança, ou de não saber. Em outras palavras, na terminologia de Shannon é a 
mensagem e não a informação que reduz a incerteza.27 
 
 

 b) O paradigma cognitivo: 

 
È na idéia de uma bibliografia universal de Paul Otlet e Henri La Fontaine que se 
encontra a fundação do Institut International    de  Bibliographie de Bruxelas em 
1985, denominado posteriormente Institut Internationale de Documentation – FID 
(1937) que se explica a intenção de estabelecer as diferenças entre o conhecimento e 
seu registro em documentos. A documentação e, em seguida, a Ciência da 
Informação têm a ver, aparentemente em primeiro lugar, com os suportes físicos do 
conhecimento. Mas, na realidade sua finalidade é a recuperação da própria 
informação, ou seja – o conteúdo de tais suportes. Isto nos leva à ontologia e à 
epistemologia de Karl Popper que influenciou o paradigma cognitivo proposto por 
B.C. Brookes (1977-1981). A ontologia popperiana distingue três mundos: o físico, 
o da consciência ou dos estados psíquicos e o do intelectual de livros e documentos, 
em particular o das teorias científicas. Brookes subjetiva, por assim dizer, esse  
modelo  no  qual os conteúdos intelectuais formam uma espécie de rede,  que existe 
somente em espaços cognitivos ou mentais e chama tais conteúdos de informação 
objetiva, conforme Capurro (2000, p.26). 

 

 

                                                 
27 Sobre o paradigma físico, Le Codiac (1996, p.37) esclarece, apropriadamente, que esse paradigma contém 
uma desordem conceitual, pois, sendo um modelo baseado na física, é uma impostura: porque considera 
análogos o conceito de informação da Teoria Matemática da transmissão de sinais elétricos e o conceito de 
informação do processo de comunicação humana. Le Codiac, seguindo os passos de Shannon e Weaver, 
passando pela Escola Francesa de Comunicação, comenta: “toda a comunidade dos homens da Comunicação foi 
vítima ou cúmplice de um erro ensejado por essa analogia 
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 Como já mencionado, essa ênfase no sujeito e na subjetividade vai se manifestar no 

campo da Ciência da Informação, no final do Século XX, através da perspectiva cognitiva já 

apresentada por Capurro. Sobre o assunto, Linares (2004) aponta o interesse de Bertran C. 

Brookes na construção dos fundamentos dessa perspectiva, quando propõe a equação 

fundamental da Ciência da Informação, também denominada equação cognitiva da CI. 

 

A teoria está assim expressa: K(S) + D(I) = K (S = DS)  

Onde K(S) é uma estrutura do conhecimento;  

K(S + DS) é a estrutura do conhecimento modificada 

e D(I) é quem modifica essa estrutura.  

Portanto, o que altera e modifica o conhecimento (D) é a informação. 

 

 Nesse caso, quando D(I) altera e modifica a estrutura K(S) do conhecimento, está 

implícito que essa informação pode colaborar para além das estruturas individuais dos sujeitos 

e favorecer, simultaneamente, os processos organizacionais. Mas, sobretudo, são também 

essas informações que podem prover mecanismos de resistência às pessoas envolvidas; após 

as modificações na sua estrutura cognitiva, estendendo-se essas possibilidades de análise e 

construção ao próprio entendimento coletivo. Resta, portanto, neste trabalho, avançar nas 

análises para se dimensionar o papel social da informação e como ele colabora para uma visão 

crítica coletiva da realidade.  

 

 Concordamos, então, com Araújo (2002, p.32), que considera a informação um 

recurso para a ação política dos sujeitos. E assim, “[...] transforma estruturas mentais e 

sociais, pois possibilita aos sujeitos sociais a criação de novos estados de conhecimento, nos 

quais se dá o estabelecimento de uma compreensão de si e do mundo.”  

 

 Pelo exposto, considera-se que a informação, embora restritiva pelo mecanicismo, não 

deixa de fornecer uma alteração ao sujeito cognitivo. Não obstante, as discussões no campo 

da CI, em sua maioria, estão voltadas para os estudos de usuários, com metodologias 

centradas na avaliação de serviços. Além de ser uma temática já bastante discutida, 

conjuntamente com a tecnologia e sua aplicabilidade; de certa forma tais abordagens 

desconsideram os problemas relacionados ao elemento humano e suas demandas. 
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 Um conhecimento que relacione a informação à vida cotidiana, que seja significativo 

para as pessoas que compõem um determinado campo é efetivamente o nosso interesse de 

estudo e, assim, acolhe-se no próximo item a ser discutido, como o paradigma que adotamos 

neste trabalho. 

 

d) O paradigma social:  

 

 Hjorland (2002:432) 28 explica que iniciou o desenvolvimento de uma alternativa para 

o individualismo e o racionalismo, presente em outros paradigmas da CI, de forma mais 

sistemática, na década de 90, tendo como aspecto central do seu estudo as ferramentas, 

conceitos, significados, estruturas e necessidades informacionais, cunhados em discursos 

dentro de comunidades específicas. O que vai ao encontro da opinião de Capurro (2003, p.29) 

e justifica a nossa aproximação com o paradigma social, pois enfoca as relações entre 

discursos, áreas temáticas, de documentos, face às possíveis expectativas de interesses ou 

pontos de acesso de diferentes comunidades de usuários. Sob esse ponto de vista, o autor 

aponta que só tem sentido falar de um conhecimento como informação, quando se estabelece 

uma relação diante de um pressuposto conhecido e compartilhado com outros; com respeito 

ao qual a informação pode ter o caráter de nova e relevante para um grupo, ou para um 

indivíduo:  
[...] Neste caso, o trabalho informativo é um trabalho de contextualizar, ou 
recontextualizar o conhecimento, no qual o valor da informação encontra-se na 
possibilidade prática de aplicar esse conhecimento a uma demanda concreta. 

 
 

 Ainda acompanhando a teorização da Ciência da Informação, é importante a opinião 

de Jaime Robredo, que ocupa, entre os autores nacionais e estrangeiros, o segundo lugar no 

ranking dos mais citados; além de presença constante nas referências de teses e dissertações 

dos cursos de pós-graduação em CI das universidades brasileiras. Em 2003, o autor publicou a 

obra “Da Ciência da Informação revisitada aos Sistemas Humanos de Informação,” na qual 

apresenta uma visão que conduz a um conceito revisitado da CI; decorrente da análise 

comparada de diferentes opiniões expressas por estudiosos dos mais variados horizontes, na 

busca por uma teoria unificada da informação.  Esclarecendo as razões de ser da sua obra, 

menciona que, para chegar a uma visão conceitual da CI, seria oportuno traçar uma linha 

fronteiriça entre sistemas de informação naturais (neurológicos, celulares) e os sistemas 

                                                 
28 Tradução de Diego Salcedo. Aluno do DCI/UFPE. Recife, 2005 
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humanos de informação, criados pelo homem e para a sociedade. Robredo (2003, p.19) então 

explica: 
[...] É justamente deste lado da linha fronteiriça que separa os dois grandes grupos 
de sistemas, que poderia se situar a Ciência da Informação não moderna, mas atual e 
pós-moderna; que alarga seu escopo e abrangência, abrindo novos espaços, 
derrubando paredes e se nutrindo dos estudiosos de todos os campos da ciência que 
se ocupam desse “conceito escorregadio” – como denomina Marijuán – que se 
esconde por trás da entidade informação.  

  

 Mas é especialmente Maranhão (2002, p.264) quem chama atenção para o fato de que, 

ao aceitar a variedade de significações da palavra informação, a CI trata entidades 

diversificadas como se fossem iguais: documento, mensagem, informação. Exemplificando: 

documento, de acordo com algumas interpretações, é toda base do conhecimento fixada em 

suporte físico e passível de análise, estudo e verificação. Mensagem, por sua vez, é 

transmitida de um emissor a um receptor, configurando o processo de comunicação humana. 

Para a autora, “com o estabelecimento da Teoria de Shannon e Weaver, em 1948, 

desvinculou-se a informação do documento.” 

 
[...] Se a Ciência da Informação não absorveu esta idéia com tanta rapidez, também 
não conseguiu eliminar com facilidade a falsa superposição documento/informação: 
documentos não são necessariamente informação – sendo passíveis de análises e 
interpretações, a partir da transformação que podem trazer ao indivíduo. 

 

 Certamente Maranhão, com essa observação, materializa um sentimento dominante e 

comum, após algumas leituras no campo da CI: de tão artificiais, forçados, certos textos se 

mostram supérfluos e, sem dúvida, trazem pouca contribuição ao próprio campo. Inclusive, 

Saracevic (1996, p.43) aponta a necessidade de se examinar as pressões que vêm impondo 

tanto artificialismo à Ciência da Informação, principalmente quando se considera o 

imperativo tecnológico. “A relação homem-tecnologia é o ponto fraco, a questão não 

resolvida – filosófica, científica ou profissionalmente na Ciência da Informação,” conclui. 

 

 Ainda considerando o necessário panorama conceitual, é imprescindível contar com a 

opinião de Aldo Barreto, por tratar-se de uma referência teórica essencial sobre a instituição 

da Ciência da Informação, seu desenvolvimento e a relação informação versus conhecimento. 

Entre os seus trabalhos, está A Condição da Informação, no qual toma como base o livro de 

Hanna Arendt (1989) “A Condição Humana.” Barreto estabelece uma relação das mais felizes 

entre os textos, esclarecendo que, para que haja condição humana – o viver do homem na 
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terra – Arendt arrola três atividades fundamentais englobadas no que intitulou de vida activa: 

o labor, o trabalho e a ação.  A partir daí, Barreto (2002, p.67, 68) relaciona: 

 
[...] O labor como a atividade associada ao processo biológico do corpo humano, 
crescimento, metabolismo e seu declínio. O que corresponde a uma condição nata de 
como determinados conhecimentos contêm um saber implícito, que nasce com o 
homem. A condição humana do labor é a vida, sua qualidade é de um estoque inicial 
de informação, que se acumula com o viver da vida. 
 
 [...] O trabalho corresponde ao artificialismo da existência humana. Ele produz um 
mundo de coisas completamente diferentes de qualquer ambiente natural, e é 
exercido por diversos fluxos. Uma das qualidades dessa condição humana é a 
criação e registro em código próprio da informação e de sua representação. Com a 
apropriação e elaboração gera-se então o conhecimento.  
 
[...] A condição da informação e sua vida activa é determinada pelo conhecimento, a 
inteligência e o saber. O saber tem, quando se nasce, uma condição de vida igual ao 
labor. O conhecimento surge pela conquista de uma ação de inteligência com a 
realidade. Assim, um estoque de fatos, idéias e produtos da sensibilidade humana, 
institucionalizados ou não, se transforma em outro estoque de informação. 
 
 

 Pelo exposto, fica evidenciado que o conhecimento para Barreto, como um fluxo de 

acontecimentos ou uma sucessão de eventos, realiza-se na mente de qualquer ser que pensa e, 

sempre, em um determinado espaço social. Esta é, portanto, a condição da informação: “a de 

harmonizar o mundo.” 

 

 São, então, as configurações que relacionam a informação com a geração do 

conhecimento, as que melhor explicam sua natureza; associadas que são ao desenvolvimento 

do indivíduo e à sua liberdade, e, ainda, pelo poder de decidir sua própria vida. Como deixa 

muito claro Barreto no seu trabalho, quando defende que o conhecimento é algo capaz de 

gerar uma informação adequada. Sendo razoável supor, nessa perspectiva, que a informação 

se torna conhecimento quando for entendida, absorvida, através de uma forma particular de 

cada processo mental.  

 

 Sem dúvida, a localização do campo de fenômenos pelos quais se interessa – para 

onde se olha o objeto de estudo e como se olha, podem ser apontados como os parâmetros 

mais básicos para a CI, conforme Fernandes (1995). Nesse caso, este trabalho “olha” a 

informação como uma prática, na qual reside uma noção de conhecimento. Aliás, 

concordando com Martín-Barbero (1997) não só de conhecimento, mas de reconhecimento, 
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na qual estão presentes as conexões entre as práticas, a comunicação, e os próprios 

movimentos de uma determinada realidade.29  

 

 Assim entendido, o ponto de partida para a formulação de uma nova abordagem 

considera a disseminação e o acesso à informação como essenciais ao crescimento da 

sociedade. A discussão de idéias e formas de entendimento deste estudo devem contemplar o 

uso social da informação; porém, sem perder de vista que a conquista de um conhecimento 

crítico, autônomo e criativo é fundamental e evidencia uma compreensão de sua própria 

realidade. 

 

 Especialmente uma progressiva compreensão da realidade, implica necessariamente 

no direito à informação, independente do local e da circunstância onde ela possa ser 

encontrada. Na visão gramsciana, o encaminhamento de um novo projeto cultural pede que 

seja propiciado o desenvolvimento de uma vivência democrática, centrada na concepção de 

hegemonia enquanto totalidade. O que, por sua vez, denota a unificação da atividade de 

produção e de cultura, incluindo o econômico, o político. Desse modo, a informação está 

contida nessas atividades como uma possibilidade de instrumentalizar a tomada de 

consciência e dessa maneira, o entendimento da própria realidade. 

 

 Tais afirmações vão ao encontro da opinião de Simionato (1999), pois, esclarecendo a 

hegemonia em Gramsci, aponta-a como uma direção intelectual e moral. Nesse caso, essa 

direção também se exerce no campo das idéias e da cultura e se manifesta através da 

capacidade de conquistar o consenso, de formar uma base social. A hegemonia se dá, ainda, 

sobre o estilo de pensar as orientações ideológicas e os modos de conhecer. 

 

 Deixamos evidenciado que a concepção gramsciana de interpretação está sendo 

encaminhada neste trabalho através da Teoria do Serviço Social, que se caracteriza como uma 

                                                 
29  Deixamos esclarecido que o uso de dois termos muito mencionados e seus significados, na perspectiva da 
Ciência da Informação: inicialmente a expressão “fenômeno” - que deve ser entendida como a percepção do 
conteúdo dos produtos e serviços de informação pelos sentidos e pela consciência. Barreto (1996) explica que a 
essência desse fenômeno verifica-se pela transformação de estruturas de signos, sinais ordenados em 
realizações de uma consciência individual, ou coletiva. Assim, está presente e constante a relação entre 
informação e conhecimento, na qual esse conhecimento é o destino final da atividade em informação, sendo 
então um fenômeno essencial na sua transferência. O outro termo é “estrutura” - que deve ser associada à 
condição de assimilação e de contextualização do conhecimento, para que a informação seja absorvida. Não há, 
portanto, qualquer vinculação com partes funcionais e transformadoras caracterizadas no estruturalismo, como 
corrente metodológica. Tampouco se refere ao conceito sociológico “sincrônico,” discutido na corrente 
estruturalista, como mencionam Boudon e Bourricard (2002). 
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área de estudos e reflexões catalisadora dessa articulação entre diferentes segmentos sociais, 

reorganizando e renovando o saber. 

 

3.4 Unindo os vínculos de mais um campo: a informação social 

 

 A informação social carrega em si uma indefinição que é decorrente da abrangência e 

da pluralidade de faces do seu objeto, define Cardoso (1994). Com efeito, a qualificação 

“social,” longe de delimitar um campo de estudo, acaba por ampliá-lo, na medida em que 

podemos considerar como social qualquer processo, organização ou consumo de informação, 

considerando que ela acontece entre grupos, segmentos, classes. Ou seja, a geração e 

apropriação de informações só ocorre no âmbito da sociedade, ou melhor dizendo – das 

pessoas.  

 

 Mesmo assim, transpondo a dificuldade de definir informação social, pelo caráter 

abstrato sempre presente às análises sobre informação, associamos informação social, à 

geração, recepção e transmissão de informações pautadas nas práticas informacionais 

existentes num campo social; nas quais está contida a cultura. Ou seja: as condições de 

produção, os objetos, valores e sentidos que acompanham essas informações. Podemos 

afirmar, então, que nesta conceituação está presente a visão gramsciana de - contra o 

despotismo dos intelectuais de carreira - intensificar a cultura, para aprofundar a compreensão 

da realidade. 

 

 A reflexão teórica sobre informação social implica na (re)construção de conceitos 

claros e definidos. Daí, o apoio na literatura que vêm “rastreando” a teoria ao longo do tempo. 

Diferentes autores como Ana Maria Cardoso (1999), Ana Maria Polke (1983), César Castro 

(1997), Eliany Araújo (1999, 2001), José Maria Jardim (1996, 2002), Marcos Dantas (1996; 

2003), Regina Marteleto (1994; 1987; 2001), Vânia Hermes de Araújo (1991), entre outros, 

têm sido esclarecedores na compreensão da historicidade presente e necessária à 

sistematização sobre informação social, enquanto objeto de estudo. Cada um, à sua maneira, 

reflete as possibilidades de olhar a produção e uso dessa informação “além dos muros das 
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universidades,” 30 e sempre associando uma visão crítica fundamental às interpretações 

sociais. 

 

 Para Cardoso (1994), toda informação é social, tendo como pressuposto que a 

realidade está permanentemente em movimento e em construção. Nesse caso, todo processo 

de conhecimento é apenas uma possibilidade. Assim, o objeto de estudo, no campo da 

informação social, deve ser apropriado, observando-se: a historicidade dos sujeitos, a 

totalidade dos fenômenos sociais e a tensionalidade constante na sociedade. 

 Com efeito, Löwy (1998, p.16), explicando a categoria metodológica da totalidade, 

deixa evidenciado que: 
[...] Ela significa a percepção da realidade social como um todo orgânico, 
estruturado, no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, 
sem olhar a sua relação com o conjunto. 
 
 [...] Não se pode entender uma concepção de prática e da teoria social, sem ver 
como ela se relaciona com o conjunto da  vida social. 

 

 Pelo exposto, é na busca pela compreensão do real, a partir das relações sociais em sua 

historicidade, que podem ser percebidas as contradições e então se encontrar alternativas para 

superação, através da exposição de um saber que mais e mais precisa ser publicizado, como 

garantia para uma sociedade menos desigual. Tal postura representa uma aglutinação de 

esforços frente a massificação de estudos tecnicistas, virtuais, positivistas, tão presentes à área 

da CI, quando se procura o fortalecimento de uma perspectiva de análise da informação mais 

social e mais crítica. Por outro lado, esse esforço deixa claro a falta de um campo teórico 

próprio, mais sólido, que possibilite novas construções – o que não significa um impedimento 

e sim, um desafio. 

 

 Entre os estudos que podem contribuir para a construção de um almejado referencial 

mais “voltado” para o social, é relevante o trabalho de Carregal (2001), “Considerações em 

torno da informatização de grupos de baixa renda no Rio de Janeiro e sua relação com o 

conceito de informação transformadora de estruturas.” Nesse estudo, a autora aponta 

caminhos pelos quais a informação – se geradora de transformações estruturais – pode ser 

usada para ajudar iniciativas comunitárias para a superação do abismo tecnológico e do 

desenvolvimento sócio-econômico. E, dá como exemplo, reclamações de parte dos integrantes 

                                                 
30 Informação Social foi objeto de um número temático da Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG.  
Belo Horizonte, v.23, n.2, p.101-220, jul./dez 1994. Atualmente, a referida revista denomina-se Perspectivas em 
Ciência da Informação. 
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de comunidades populares, nas quais... ”estão presentes queixas sobre os mais variados 

serviços, sobretudo aqueles prestados pelo setor público, sem a contrapartida dos mais 

elementares direitos do consumidor.” Ao mesmo tempo, observa Carregal (2001, p.04): 

 
Dá-se pouca ou nenhuma importância à relação entre esses fatos e o modelo 
produtivo brasileiro, voltado para a geração de bens descartáveis, de consumo 
supérfluo destinados a uma camada mínima da população. 

 

  Daí, considerar-se que a qualidade da informação, sua gênese e vinculação com a 

realidade andam a reboque da quantidade de dados de que dispõem as pessoas sobre o que se 

passa ao seu redor. Tais observações apontam muito mais para um problema político de (falta) 

de consciência para se fornecer ou possibilitar o acesso á informação, do que propriamente de 

informação (ausência) disponível. Também Wiener, já em 1978, deixa claro que a informação 

é um processo e não, matematicamente, apenas uma questão de armazenamento. E tem razão, 

pois se consideramos os comentários realizados por Carregal, não são os dados armazenados 

que efetivamente poderão levar informações apropriadas a quem precisa. Mas, sim, o 

interesse político dos governantes de mudar uma realidade, conscientizando as pessoas, 

preparando-as e fornecendo-lhes instrumentos socialmente transformadores; entre esses 

instrumentos, a informação, juntamente com a educação desempenham um papel relevante. 

 

 Quanto à pesquisa e inovação técnica na área de CI, essas foram mais sensíveis e mais 

determinantes no setor de equipamentos. Com o surgimento das gerações de computadores, 

dos meios de telecomunicações, do material de reprografia, de impressão de documentos não 

impressos e das memórias óticas, o impacto dessa tecnologia trouxe grandes transformações. 

Há uma continuidade e que se manifesta na generalização de recursos pelos órgãos de 

fomento, para procedimentos cada vez mais automatizados, na adoção de redes 

informatizadas, que permitam o acesso a um volume cada vez maior de informações 

diversificadas. 

 

  Há ainda, principalmente, o uso de diferentes suportes e canais de comunicação, de 

técnicas de avaliação e de controle da informação, que contemplam a acumulação de 

conhecimentos e não simplesmente o resgate de referências em bancos e bases de dados, isso 

é inquestionável. 
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 O problema encontra-se exatamente aí – toda essa tecnologia, seus diferentes e 

diversificados procedimentos de acesso favoreceu a ampliação da distância entre os que 

podem ter acesso a informação e os que não podem, por diferentes razões. Assim, mesmo 

correndo o risco de reproduzir uma expressão já desgastada pelo senso comum, concordamos 

que “existe um espaço entre os incluídos e os excluídos tecnológicos.” Esse debate entre 

inclusão e exclusão tecnológica não tem fim e, obviamente, envolve inúmeras conotações 

políticas e principalmente econômicas. 

 

 Podemos adiantar com segurança, que não é o acesso aos computadores, tão 

largamente apregoado pelos governantes, que caracteriza uma inclusão. Muito pelo contrário, 

a inclusão se dá através da educação e da consciência crítica; especialmente, pela realização 

efetiva de uma política de informação, que se estenda a toda a sociedade e não apenas aos 

bolsões do poder. 

 

 Certamente, ao desconectar programas sociais, o Estado, por falta de interesse 

econômico ou compromisso político, deixou de atender a um campo da informação que 

deveria ser fortalecido, justamente num país tão desigual socialmente. Na administração de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) isso ficou muito visível.31 

 

 Nessa perspectiva, trabalhos desenvolvidos por Cardoso (1994), Castro (1997), Dantas 

(2000), Araújo (2003) e Marteleto (1994), inclusive já mencionados anteriormente, têm um 

expressivo valor, pois são vozes que se levantam face à maré apenas tecnológica. Os 

elementos, sob uma aparência crítica ou da historicidade como condição para a explicação dos 

fenômenos, estão contidos em alguns trabalhos na literatura da CI.  

 

 Há, ainda, a inserção de fatos isolados no contexto global de diferentes relações de luta 

pelo poder, que estão presentes nos estudos realizados, sob diversas perspectivas. Tais estudos 

não deixam de registrar os dilemas da sociedade da informação, da revolução tecnológica e da 

globalização. Aliás, não deixam de mostrar também uma preocupação com a democratização 

da informação, as condições de acesso, a exclusão. Contudo, como menciona Araújo (2002), a 

forma como se deu essa discussão parece mais delinear uma subárea da Ciência da 
                                                 
31 As Bibliotecas Públicas praticamente foram destruídas na gestão de Fernando Henrique Cardoso, sob a lógica 
neoliberal de desmonte do serviço público. Nessas instituições é possível, face ao número de usuários contribuir-
se para a compreensão da realidade, através de programas culturais específicos, potencializando-se processos de 
formação e capacitação estendidos a amplos setores da sociedade. 
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Informação (a área da informação social) do que, propriamente, reformular a maneira como a 

Ciência da Informação compreende e estuda seu objeto.  

 

 É oportuno deixar evidente neste trabalho, que não existe (nem poderia existir) uma 

reação contrária à tecnologia, nos moldes dos “neoludistas.” 32 Tampouco, trata-se de uma 

cogitação insensata ou periférica no pensar. Mas sim, de uma constatação acerca das 

prioridades políticas e sociais do país. Haja vista, estudos e pesquisas realizados, que 

encontram alto retorno dos órgãos de fomento, desde que estejam relacionados à tecnologia e, 

ainda assim, nas áreas de interesses desses órgãos. Enquanto que, na área social, os recursos 

são cada vez menores e não se enquadram nas áreas consideradas prioritárias. O registro é 

realizado, mas não há surpresas. O campo da informação no Brasil sempre se pautou pela 

importação e adoção de modelos do exterior. Várias etapas foram queimadas, quando o uso 

indiscriminado de tecnologias em todos os campos aprofundou o fosso e as falácias sociais já 

comentadas.33 

 

 O que vai ao encontro de uma autora clássica, Araújo (1991, p.44), que já no limiar da 

Sociedade da Informação, destaca que o grande desafio desta sociedade não será a tecnologia, 

mas o aprimoramento do próprio ser humano. Ou seja: 

 
 [...] O que será um pré-requisito para que a tecnologia, ou o conhecimento técnico 
possa continuar a se desenvolver sem ameaçar a qualidade de vida do homem e a 
segurança da humanidade; e o maior desafio dos governos não será mais de 
defender um espírito altamente nacionalista, mas compreender as profundas 
mudanças nas regras de poder, os novos conceitos de fronteira dos países e os novos 
sistemas políticos. 

  

 A lúcida abordagem da Profª. Vânia Hermes de Araújo mostra a contemporaneidade e 

o agravamento dos problemas sócio-econômicos nacionais no campo da informação, tanto 

quanto no campo econômico e social. Sobre os indicadores sócio-econômicos, são ilustrativas 

as colocações de Behring e Boschetti (2006, p.184) que, reportam-se ao Radar Social, 
                                                 
32  O termo ludismo é utilizado para classificar aqueles que estão contrários à inovação tecnológica. A principal 
razão, entre outras, é a ameaça de desumanização, a qual, de acordo com essa corrente, a inovação contém. O 
termo ludismo reporta-se, originalmente, a um movimento social organizado contra a tecnologia que teve lugar 
no século XIX, entre 1811 e 1816, na Inglaterra, cujas  manifestações eram, usualmente, contra a introdução e 
generalização da maquinaria têxtil. Disponível em: 
http://socioblogues,blospot.com/2003_07_027_socioblogue_archive.html. Acesso em: 01.02.2006. 
33  Entre essas falácias comentadas, não estão presentes apenas as tecnológicas. Encontram-se presentes,    
sobretudo,  na representatividade dos trabalhos da área da CI, conforme menciona  J. Robredo (2003), no texto: 
distribuição do número de relatórios por temas pesquisados. O autor classifica de “discrepância” o resultado dos 
temas mais pesquisados.  In: Da Ciência da Informação revisitada: aos sistemas humanos de informação. 
Brasília: Thesaurus; SSRR Informações, 2003 
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documento produzido pelo IPEA em 2005 e apontam as condições de vida no Brasil; as quais, 

por sua vez, revelam um país dual e desigual. Para o IPEA, conforme as autoras:  

 
[...] Apesar da existência de alguns pequenos avanços, a exemplo do aumento da 
expectativa de vida, da queda dos números de incidência da exploração do trabalho 
de crianças, e de uma queda ainda pequena da mortalidade infantil, há uma 
persistência da pobreza e da desigualdade social.  O Brasil está em penúltimo lugar 
entre o conjunto dos países do mundo em distribuição de renda: 1,7 milhão de 
brasileiros ricos, ou seja, 1% da população, se apropria da mesma soma de 
rendimentos familiares distribuída entre outros 86,5 milhões de pessoas 50% da 
população; 53,9 milhões de brasileiros 31, 7% da população; sobrevivem com 
menos de R$ 160,00 e são considerados pobres, e 21,9 milhões de brasileiros 12,9% 
da população, são indigentes, ou seja, possuem uma renda familiar per capita 
inferior a ¼ do salário mínimo. 

 

 Quanto à área da informação, os apontamentos hoje encontrados são resultados de 

posicionamentos políticos anteriores, que associados aos atuais, corroboram a ausência de 

uma política definida, no campo da informação – o que já é uma política.34 Isso porque, entre 

os problemas encontrados, muitos podem ser resultado da dificuldade de se aceitar na 

sociedade capitalista outras verdades além das verdades tecnológicas. È possível, portanto, 

tentar compreender, como útil e válido, o conhecimento produzido, organizado e 

sistematizado no âmbito de experiências de pessoas aparentemente não incluídas nos sistemas 

formais de informação. 

 

 Nesse caso, valorizar elos informais, através do conhecimento e da informação, 

reconhecendo-se a potencial força que o povo possui, pode trazer uma possibilidade de 

enfrentamento das relações de poder; especialmente anotando-se como a dinâmica da 

informação interfere nesse processo. Coincidindo com a opinião de Marteleto (1994, 1995, 

2001) que tradicionalmente discute as práticas informacionais numa perspectiva histórico-

social, cujo conceito nucleador é a própria cultura:  

 
[...] Num “sentido moderno” a informação é ela também uma prática, num contexto 
sócio-cultural de produção de discursos, representações e valores que informam 
cada existência, fornecendo a cada sujeito um modelo de competência (cognitiva, 
discursiva, comunicacional) para dirigir suas vidas, para se relacionar com os outros 
e com a sociedade. 
 
 

  Concordamos com autora e associamos essa idéia de prática informacional à ação 

cotidiana, que integra o exercício das classes populares. Neste caso, a análise da informação e 

                                                 
34 O Programa Sociedade da Informação, que integra essa política já foi discutido neste trabalho e, como vimos 
refere-se às questões tecnológicas. 



 90

sua representação, da comunidade que forma a RDSA, podem trazer o acompanhamento da 

multiplicidade de elementos que compõem a realidade, incentivando novos estudos e 

interpretações. Assim, no próximo capítulo se aponta a multiplicidade de elementos que 

compõem a Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro.  
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PARTE II 
 

ASPECTOS EMPÍRICOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

CAPÍTULO IV - A MULTIPLICIDADE DE ELEMENTOS QUE FORMAM A REDE 
DE DESENVOLVIMENTO DE SANTO AMARO 

 
 
 A partir deste ponto iniciamos a segunda parte do nosso trabalho, apresentando os 
principais resultados da multiplicidade que compõe a Rede de Desenvolvimento de Santo 
Amaro. Ao adotarmos como técnica a análise de conteúdo, cuja representatividade é 
heterogênea, resolvemos construir quadros sintetizando cada tipo de público analisado. Nestes 
quadros estão explícitas as representações, como um conjunto estruturado de sentidos, 
contendo espectro de opiniões, atitudes, pontos de vista que formam o corpus. 
Seqüencialmente são apresentadas as categorias – rubricas sob as quais se mostram os 
elementos de conteúdo. 
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4  A MULTIPLICIDADE DE ELEMENTOS QUE FORMAM A REDE DE 
DESENVOLVIMENTO DE SANTO AMARO 
 
 
4.1 Principais Resultados 
 
 
 Utilizamos para conhecer a realidade da RDSA um conjunto de procedimentos, 

visando produzir inferências sobre a opinião dos emissores - sujeitos das entrevistas. Como 

sabemos, trata-se de um procedimento estabelecido de pesquisa social – o passo inicial para 

conhecermos a apreciação dos entrevistados. Como resultado da nossa participação na Rede 

foi possível identificar as relações determinantes mais gerais, as quais, por sua vez, 

influenciaram nossa opção por um perfil de entrevistados e pela subdivisão dessas entrevistas 

em três tipos. Construímos, então, quadros referenciais para as análises, compostos de 

públicos diferentes e elaborados conforme a representatividade – conjunto constituído e 

estruturado de sentidos, opiniões, atitudes, pontos de vista, idéias dos entrevistados, assim 

dispostos: 

 

a) Um conjunto formado da representatividade composta por entrevistas dos dirigentes 

da RDSA, pessoas que exercem cargos de direção ou gerência nas organizações que 

representam e escolhidos como observadores diretos pelo papel que desempenham em 

relação ao grupo; e um conjunto formado da representatividade composta pela opinião 

dos anônimos, participantes da RDSA, mas que não exercem cargo de direção; 

 

b) Um conjunto formado da representatividade composta por entrevistas de testemunhas 

privilegiadas, pessoas que não ocupam cargos organizacionais na RDSA, mas que têm 

conhecimento do conjunto, como observadores indiretos. 

 

 Diante da multiplicidade encontrada no âmbito da Rede de Desenvolvimento de Santo 

Amaro, achamos necessária a construção de quadros referenciais diferentes, pois o público em 

questão é muito diversificado. Uma vez fixados os critérios para os quadros referenciais, 

estabelecemos os procedimentos para as análises, realizadas individualmente; em seguida 

elaboradas uma para cada representatividade e depois expostos os dados gerais. 

 

 Caberia esclarecer que, para nomear as “testemunhas privilegiadas,” concordamos 

com Sales (2003) e admitimos que o motivo dessa escolha encontra-se na qualidade dos 
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próprios participantes, atuantes nos processos de interação da RDSA e no acompanhamento 

de atividades; especialmente a disposição e presença nos debates, oficinas e reuniões que 

acontecem no âmbito dessa rede. A seleção das testemunhas se deve às suas próprias 

características, cuja representatividade é mais intelectual e política, aproximando-se do que o 

autor denomina de “testemunhas privilegiadas.” Aliás, como se tratava de uma pesquisa 

qualitativa, sem preocupação com a representatividade numérica, a amostra para o trabalho 

foi quase toda intencional; apenas os “anônimos” não foram selecionados intencionalmente. 

Por ocasião da apresentação dos quadros, mais adiante, essa distinção será evidenciada. 

 

 O material que constitui o corpus foi submetido a um estudo aprofundado. Bardin 

(2004) esclarece que a descrição analítica funciona conforme procedimentos sistemáticos e 

representa uma descrição do conteúdo das mensagens. Os procedimentos como a codificação, 

a classificação e a categorização são básicos no trabalho, possibilitando a identificação das 

unidades de análise.  

 

 Inicialmente, concordando com Gaskell (2002), elaboramos uma matriz, um quadro, 

com os objetivos e finalidades; nesse quadro as entrevistas foram colocadas como linha 

(unidades de registro). Assim, na matriz construída as unidades de registro referem-se às 

perguntas formuladas – sem perdermos de vista as finalidades e os objetivos da pesquisa; 

 

 As unidades de contexto expressam as respostas estruturadas, com as interpretações 

preliminares, resultando na codificação do material colhido. Tal disposição, por sua vez, 

possibilitou a elaboração de um referencial de codificação das temáticas, a qualificação dos 

dados e o agrupamento - resultado das análises - onde estão expostas as categorias terminais. 

Podemos dizer, então, que essas categorias terminais são conseqüência das decomposições 

iniciadas com o tratamento das entrevistas e agora, estão recompostas em unidades terminais. 

 

 Esse procedimento que possibilitou a construção das unidades terminais é decorrência 

da análise de conteúdo realizada. As categorias que emergiram das análises, 

sequencialmente, foram submetidas ao processo de interpretação lógica, como expressão dos 

entrevistados e serão apresentadas mais adiante. 
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QUADRO 1  
 
 
DIRIGENTES PRIVILEGIADOS 1 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE   DÁ   A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL. 

Como os integrantes da 
RDSA se relacionam uns 
com os outros  

Ela está em construção, se 
considerarmos que a RDSA foi 
efetivada em 2003, pois os 
problemas são enormes. 

 
 A COMUNICAÇÃO  EM 

CONSTRUÇÃO 
 INFORMAÇÃO PARA FAZER 

COISAS 
 COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO 
ASSUNTO: RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS DA 
PESQUISA 

PERGUNTAS 
FORMULADAS: 
CONFORME OS 
OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

RESPOSTAS ESTRUTURADAS DOS 
ENTREVISTADOS 

 CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

    
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO  POLÍTICA 
DA RDSA 

A criação da RDSA foi 
uma transformação para 
sua atividade, a partir da 
Diretoria de Economia 
Solidária? 

Essa questão da busca de 
fortalecimento de grupos 
produtivos embota outras 
questões tipo educação, 
socialização, violência em Santo 
Amaro. 

    
 CATEGORIZADOS DOS 

CONTEÚDOS 
 INFERÊNCIAS EFETUADAS 

EDUCAÇÃO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 VIOLÊNCIA 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Há uma diferença entre 
antes e depois da DES? 

Certamente há uma diferença 
positiva, mas acho que todos nós 
da RDSA estamos em processo 
de construção, até a própria 
Diretoria de Economia Solidária 
está em processo de construção. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA / PR 

 PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO 

 POLÍTICA SENAES 
 ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
 INFORMAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA RDSA 
 

CATEGORIA B2 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

E o pessoal da Diretoria 
de Economia Solidária, 
como se comunica? 
ajuda? 

Ajudam sim na perspectiva de 
feiras, cursos, capacitação, 
sempre voltado para uma 
atividade econômica e também 
no fortalecimento dessa política 
de desenvolvimento de uma 
atividade econômica. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA / PR 

 PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO 

 POLÍTICA/ SENAES 
 ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
 INFORMAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA RDSA 
 

CATEGORIA B3 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Que órgão / instituição, 
além da DES / PR dá 
apoio? Existe alguma 
política social que 
beneficie o grupo? 

A RDSA ainda não atinou para 
esse processo. Ela precisa 
conscientizar-se que tem um lado 
social,  mas também um lado 
econômico e produtivo.  
Trazer para o processo o governo 
do Estado, Instituições, 
Sociedade Civil. 

 POLÍTICA SOCIAL 
 PARTICIPAÇÃO 
 GOVERNO 
 ESTADO 
 INSTITUIÇÕES 
 SOCIEDADE CIVIL 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA 
PESQUISA                         

PERGUNTAS 
FORMULADAS: 
CONFORME OS 
OBJETIVOS DA  PESQUISA 

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS   ENTREVISTADOS 

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

De tudo isso o que é mais 
importante para você? 

Agregar valor ao que está em 
construção. 
Devemos ter blocos de Saúde, de 
Educação, de Socialização, de 
Informação, de Política. E nessa 
perspectiva produzir um grande 
fórum de debate. 

 ARTICULAÇÃO COM A 
SOCIEDADE CIVIL 
(PARTICIPAÇÃO) 

 SOBREVIVÊNCIA 
 INFORMAÇÃO (CONHECIMENTO 

EDUCAÇÃO / CAPACITAÇÃO 
COMO FAZER) 

 INFORMAÇÃO = CONCENTRADA 
EM QUE PODE SE APROPRIAR 
DA INFORMAÇÃO 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
CATEGORIA D 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Como vocês se 
comunicam, sabem das 
feiras, atividades, 
cursos, encontros? 

Acho que existe uma grande 
articulação, é o maior elo da 
RDSA, que fica muito visível 
quando defendemos cada um dos 
nossos interesses.  
Algumas pessoas pensam no 
próprio interesse financeiro.  
A sobrevivência atrapalha até 
mesmo a comunicação. 

 ELOS (INFORMAIS) DE 
COMUNICAÇÃO 

 INFORMAÇÃO PARA GARANTIR 
OPORTUNIDADES ECONÔMICAS 

 PRIMEIRA PREOCUPAÇÃO 
SOBREVIVÊNCIA 

 COMUNICAÇÃO 
 A INFORMAÇÃO VEM DEPOIS 

 

CATEGORIA D1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

O que seria ótimo para 
você na RDSA? 

Considerando 2 coisas: 
1º atender os diversos segmentos da 
RDSA, discutir nossa problemática. 
Que o próprio governo cobrisse as 
faltas e as falhas. 
As Universidades que voltassem 
alguns trabalhos -  precisam 
realizar seus trabalhos sociais para 
dentro de Santo Amaro. Por que 
não oferecem bolsas para os alunos 
que passassem com as melhores 
notas ? 

 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
 PARTICIPAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES 
 CONSTRUÇÃO DO CAPITAL 

SOCIAL DA COMUNIDADE 
 RESPONSABILIZAM A 

SOCIEDADE CIVIL E O 
GOVERNO DE UMA FORMA 
GERAL PELAS FALTAS E 
FALHAS 

 
 

CATEGORIA D2 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SEMELHANÇAS, 
CONTRADIÇÕES, 
DIFERENÇAS NOS MODOS 
DE APROPRIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO, PRODUÇÃO 
E REPRODUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Entre os integrantes 
quem sabe das coisas? 
Quem produz então, 
informação de 
interesse? 

O galpão tem uma reconhecida 
mobilização, a COOMUTE, a Casa 
de Passagem. 
Agora acho que a RDSA precisa ter 
um plano em relação a emprego e 
renda. 
Precisa capitalizar junto ao Estado 
e a Prefeitura: que tragam benefício 
para a comunidade. 

 MOBILIZAÇÃO 
 EMPREGO E RENDA 
 PARTICIPAÇÃO 
 “CONHECIMENTO” TRADUZIDO 

PELO ENTENDIMENTO DAS 
COISAS – PROCESSO COGNITIVO 
MESMO 

 EDUCAÇÃO 
 INFORMAÇÃO DE INTERESSE 

PARA O FORTALECIMENTO DA 
REDE 

 INFORMAÇÃO = QUEM PODE SE 
APROPRIAR 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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 O Quadro traz a sistematização da entrevista aplicada com o dirigente 01, escolhido 

como testemunha pelos motivos já expostos. Considerando o caráter heterogêneo da Rede, 

escolhemos para a representatividade dirigentes, aquelas pessoas com participação suficiente 

na totalidade e que, assim, pudessem efetivamente entender o conjunto analisado. Das 

análises preliminares, emerge uma comunicação ainda em construção, resultado das 

peculiaridades do coletivo, e que não se dá igualitariamente. Quanto às informações, são 

úteis; desde que atendam diretamente aos interesses do momento. Por sua vez, a articulação 

política mostra a tendência da Diretoria de Economia Solidária da Prefeitura do Recife de 

privilegiar o fortalecimento das atividades, apenas, produtivas.  

 

 Mas, como menciona, as necessidades são múltiplas e então, um programa desse porte 

precisa contemplar além da geração de renda. Ou seja, também, a educação e a socialização 

devem compor essa articulação com outros setores da sociedade, como o Governo do Estado 

e as Universidades.  Os significados são expressos sempre, em relação a. Ou seja, que possam 

garantir informação útil e apropriada à realização de trabalhos e de oportunidades para o 

coletivo. A expressão, “não somos coitados, nem precisamos de esmola,” deixa evidente um 

acentuado nível de compreensão da realidade; inclusive quando o dirigente responsabiliza a 

ausência de capital social, como um dos resultados da omissão da sociedade e do Estado em 

relação à comunidade, legando historicamente a construção de outra realidade, como uma 

tarefa de cada um, isoladamente. Corroborando a discussão de Baquero (2003) que, defende 

formas operacionais de construir capital social, para enfrentar os problemas cotidianos de 

forma multidisciplinar.  Assim, como já vimos anteriormente, no conceito de capital social 

estão intrínsecos: educação, saúde, direitos sociais, informação; ou seja, conquistas capazes 

de enriquecer o tecido social, o que possibilita entendermos a força da expressão no contexto 

que o entrevistado utilizou. 

 

 A compreensão da realidade revelada pelo dirigente, que também não é uniforme na 

Rede, justifica a receptividade ao Programa da Diretoria de Economia Solidária da Prefeitura 

do Recife e, por sua vez, a adoção sem críticas às propostas da Política de Economia Solidária 

da SENAES/MTE, admitidas como conquistas que podem atender a ordem das necessidades 

imediatas. Inclusive, porque, sendo a Política Pública de Economia Solidária resultado de 

expectativas e de pressões do I Fórum Social, que aconteceu em 2001, tornou-se um 

movimento com repercussão mundial e, como tal, tem uma significação positiva para os 

integrantes da RDSA.   
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QUADRO 2 
 
 
DIRIGENTES PRIVILEGIADOS 2 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE  DÁ  A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Como os integrantes da 
RDSA se relacionam uns 
com os outros ? 

Muitos se relacionam bem, outros 
não.  
Por trás está a disputa por espaço 
e também porque uns sabem das 
coisas e não repassam para não 
ceder espaço. 

 COMUNICAÇÃO RELATIVA 
 QUEM TEM INFORMAÇÃO 

DETÉM  
 COMUNICAÇÃO = 

PARTICIPAÇÃO = 
ARTICULAÇÃO 

  
 COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO 
ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO  POLÍTICA 
DA RDSA 

A criação da RDSA foi 
uma transformação para 
sua atividade, a partir da 
Diretoria de Economia 
Solidária? 

Apareceram recursos, projetos, 
viagens, capacitação. 
Através dos Fóruns de Economia 
Solidária viajamos para participar 
de outras feiras, fazer uma 
avaliação / comparação do nosso 
trabalho... 
Expor produtos. 
 

  DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO (NECESSIDADE) 

 A DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA TROUXE UM GANHO 

 CAPACITAÇÃO 
 ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Que órgão, ou instituição 
além da PR, dá mais 
apoio a vocês? 

A Prefeitura. Mas tem ONG’S que 
dão capacitação, a gente precisa 
muito de capacitação. 

 EDUCAÇÃO / INFORMAÇÃO / 
CAPACITAÇÃO 
 

CATEGORIA B2 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

E as decisões que 
envolvem toda a RDSA, 
como são tomadas? 

Sempre nas assembléias 
participativas, sempre por votação. 
Mas há uma disputa muito grande. 

 ARTICULAÇÃO / INFORMAÇÃO / 
PARTICIPAÇÃO 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

De tudo isso, o que é 
mais importante para 
você? 

A própria RDSA o seu 
fortalecimento (nosso objetivo, 
nossa salvação). 

 SOBREVIVÊNCIA ECONÔMICA 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
 CONDIÇÕES SOCIAIS 

 
CATEGORIA C1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Quando você quer 
aprender uma coisa nova, 
saber como ela é feita, 
como você faz? 

Pedimos muita capacitação para 
aprender a fazer coisas. 

 PROCESSO EDUCATIVO 
 CAPACITAÇÃO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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CATEGORIA D 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Como vocês se 
comunicam, sabem das 
feiras, atividades, 
cursos, encontros? 

Sempre o que bota a gente para 
frente é a articulação com 
associações, ONG’S, Diretoria de 
Economia Solidária da PR, a gente 
busca informação. 

 ARTICULAÇÃO 
 INFORMAÇÕES PARA 

GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA 
DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA FAZ A 
ARTICULAÇÃO 

CATEGORIA D1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

E o pessoal da DES 
como se comunica, 
avisa, das feiras, 
atividades, encontros, 
cursos? 

A gente se comunica um com o 
outro (elos) repassam o que foi 
comunicado. 
Dão muita assistência técnica, 
micro crédito, a mobilização 
sempre vem pela Prefeitura. 

 COMUNICAÇÃO = 
ARTICULAÇÃO (ELOS) 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DA PREFEITURA 

 
 

CATEGORIA D2 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Entre os integrantes 
quem sabe das coisas?  

D. Gilda, Lívia, Marcos, esses 
sempre sabem das coisas e 
repassam. D. Gilda é a presidente 
da RDSA. 

 COMUNICAÇÃO ENTRE OS 
INTEGRANTES E (ALGUMAS 
INFORMAÇÕES) REPASSADAS 
(POR ALGUMAS PESSOAS 

CATEGORIA D3 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Quem produz então 
informação de 
interesse? 

A Prefeitura, através da Diretoria 
de Economia Solidária, a SENAES, 
D. Gilda. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

 INFORMAÇÃO PRÁTICA 

CATEGORIA D4 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Você entende tudo que 
está sendo informado? E 
quando você não 
entende? 

Às vezes eu entendo, às vezes eu 
não entendo e peço socorro a 
Luciana da DES. 
*Acho que devia ter uma agência 
para nos ajudar. 

 DES/PR 
 ENTENDIMENTO / INFORMAÇÃO 

/ PROCESSO COGNITIVO 

CATEGORIA D5 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM,  SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

O que seria ótimo para 
você na RDSA? 

Direitos Humanos 
(conscientização) muita 
capacitação, não tem mais a rádio 
comunitária para ajudar na 
comunicação e nas informações. 

 CONSCIENTIZAÇÃO 
 COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO 
 RÁDIO COMUNITÁRIA 

 
CATEGORIA D6 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM,  SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Que direito você acha 
que foi negado a vocês? 

O governo dá e toma através dos 
impostos, poderia arrumar uma 
forma de dispensar a gente do 
RDSA de pagar nas feiras. 
. 

 FORTALECIMENTO 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 INFORMAÇÃO PARA CAPTAR 
RECURSOS 

 CAPACITAÇÃO / EDUCAÇÃO 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
 O quadro expressa a opinião do dirigente 02, escolhido pelos mesmos critérios 

adotados para o grupo dirigentes.  Fica evidenciado que ele se ressente, com propriedade, da 

deficiência no domínio e no entendimento de informações; o que conseqüentemente, atribui à 
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falta de comunicação e de articulação; há especialmente a percepção de uma concentração de 

poder nas mãos dos mediadores - aquelas pessoas que entendem e repassam, ou não, as 

informações, conforme a própria conveniência. Além da aparência, encontram-se, como na 

maioria dos casos observados, as limitações relacionadas ao processo cognitivo de 

entendimento e como tal, resulta numa vinculação, subordinada a quem faz as mediações 

comunicacionais e informacionais. Novamente, o papel da Diretoria de Economia Solidária 

comparece como o maior ganho já proporcionado ao grupo, pelas possibilidades que se 

apresentam, principalmente, a perspectiva de uma oportunidade econômica traduzida no 

acesso a novos mercados, na garantia de escoamento da produção, via feiras e exposições 

realizadas, também, em outros Estados com o apoio da SENAES. 

 

 As denotações exprimem a constante preocupação com a sustentabilidade das 

atividades econômicas em desenvolvimento; sequencialmente, depois de garantida a 

sobrevivência. Há uma preocupação com a educação e a informação, instrumentos que, 

pragmaticamente, são úteis porque podem fortalecer a atividade econômica. Também se 

mostra relevante, a observação quanto à política com a abrangência da Política de Economia 

Solidária, à qual atribui vários méritos, pois se considera a realidade social de um país como o 

Brasil. Entre os referidos méritos, certamente, os mecanismos de integração vêm patrocinando 

uma crescente compreensão, representando uma conquista para os grupos envolvidos; cujos 

canais interativos, abertos por essa participação, jamais seriam acessados, se não fosse através 

desses mecanismos estabelecidos pela SENAES. 

 
  Pelo exposto, o movimento da Economia Solidária, na perspectiva do entrevistado, 

tem iniciado uma probabilidade de reencontro na forma como realizam um trabalho, uma 

educação popular, pautada na legitimidade da prática social levando ao grupo uma 

possibilidade de integrar-se à sociedade; o que pode ser esclarecido através das interpretações 

de Mejía (2003), quando defende a possibilidade de representação e de defesa de direitos 

através da integração ativa na sociedade civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100

QUADRO 3 
 
 
 
DIRIGENTES PRIVILEGIADOS 3 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE   DÁ   A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL  

Como os integrantes da 
RDSA se relacionam uns 
com os outros?  

Informalmente. Sempre tem umas 
pessoas que são mais “ativas” e 
fazem esse papel de articular uns 
como os outros 

 COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO / EDUCAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO 

CATEGORIA A1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE  DÁ   A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Existe uma articulação do 
grupo com outros sujeitos 
sociais visando à melhoria 
das atividades de cada 
um? 

A Diretoria de Economia 
Solidária ajuda muito, algumas 
ONG’S CEAS Urbano-PE na 
capacitação 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
 SOLIDÁRIA 
 CAPACITAÇÃO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

A criação da RDSA foi 
uma transformação para 
sua atividade, a partir da 
Diretoria de Economia 
Solidária? 

Realmente, em relação ao que já 
vivemos, a participação via 
Diretoria de Economia Solidária 
melhorou muito. 
Estamos fazendo incubação de 
cooperativas, através do Programa 
de Economia Solidária. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA – BENEFÍCIOS QUE 
LEVOU PARA O GRUPO 

 NECESSIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO. 

 CAPACITAÇÃO  -  EDUCAÇÃO 
CATEGORIA B1 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO  POLÍTICA 
DA RDSA 

Então, a gente teria uma 
diferença entre antes e 
depois da RDSA? 

O que a gente aprendeu, o que a 
gente conheceu, lugares e agora a 
oportunidade de criar a cozinha 
para fornecer refeições ao “Fome 
Zero” 

 EDUCAÇÃO - CAPACITAÇÃO. 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

CATEGORIA B2 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO  POLÍTICA 
DA RDSA 

Que órgão ou instituição, 
além da PR,  dá mais 
apoio? 

O Centro Josué de Castro ajuda 
bastante, o BB é o financiador da 
SENAES (a gente não sabe fazer 
os projetos, o BB faz) 

 QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 
 EDUCAÇÃO  -  CAPACITAÇÃO 
 ONG’S 
 SOBREVIVÊNCIA 
 INFORMAÇÃO PRÁTICA 
 COMUNICAÇÃO 
 SENAES 
 DES/PR 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
CATEGORIA D 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Como vocês se 
comunicam, sabem das 
feiras, atividades, 
cursos, encontros? 

Sempre através da PR, mesmo a 
SENAES que convida para uma 
representação em Brasília, é 
sempre via Prefeitura/ D.E..S. Meu 
problema de comunicação é com o 
povo de Santo Amaro. 

 ARTICULAÇÃO 
 COMUNICAÇÃO / 

ARTICULAÇÃO (ELOS) 
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CATEGORIA D1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

E o pessoal da DES/PR 
como se comunica? 

Sempre a Prefeitura faz a 
articulação e a comunicação 

 ARTICULAÇÃO (ELOS) 
 COMUNICAÇÃO 
 CAPACITAÇÃO 

 
 INFORMAÇÃO  INTERPRETADA 
PELA PREFEITURA. 

CATEGORIA D2 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Entre os integrantes da 
RDSA, quem é que 
sempre sabe das coisas? 

Poucas pessoas, entre elas – eu. 
A PR e a SENAES produzem 
informações de interesse para a 
gente. 
Quando eu não entendo o pessoal 
da DES/PR ajuda. 
As Feiras de Economia Solidária 
para a gente divulgar, se comunicar 
com outros e para vender o que 
produz. 
Marcos (galpão) e Edvaldo 
(também ajudam muito). 

 QUALIFICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

 INFORMAÇÃO DE INTERESSE 
 DIRETORIA DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA COMUNICAÇÃO 
COMO ELO 

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 VENDA DA PRODUÇÃO 
CAPACITAÇÃO 

CATEGORIA D3 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Quem produz, então, 
informação de 
interesse? 

A Prefeitura e a SENAES 
produzem informações de interesse. 

 QUALIFICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

 INFORMAÇÃO PRÁTICA 
(APLICADA) 

 DES -  PREFEITURA SENAES 
CATEGORIA D4 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

Você entende tudo que 
está sendo informado? E 
quando você não 
entende? 

O pessoal da Prefeitura - DES me 
ajuda. 

 COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO  - PRÁTICA 

(APLICADA) 

CATEGORIA D5 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM  E  SÃO 
INCORPORADOS 

E na própria rede quem 
produz informações? 

Alguns vão receber a informação e 
entender ou não, mas todos se 
comunicam. 
Às vezes os projetos voltam, 
porque não tem quem faça direito. 

 EDUCAÇÃO - CAPACITAÇÃO 
 INFORMAÇÃO - PRÁTICA 
 COMUNICAÇÃO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 Desta entrevista emerge, sobretudo, o crescimento da auto-estima e a imputação à 

RDSA pelo desencadeamento do grupo, através das múltiplas iniciativas que 

consequentemente o dirigente enumera. No entanto, a luta simbólica travada no cotidiano pelo 

desenvolvimento de uma atividade econômica representa uma determinação; e tem sentido, 

pois a desigualdade é uma permanência, cuja oportunidade de mudança foi negada 

historicamente às classes populares, ponto de vista que vai ao encontro da opinião de 

Guareschi (2000). A fragilidade do capital social se apresenta, outra vez, como uma marca. 

As informações são ingenuamente consumidas, o que vem corroborar nossa tese, de que as 

controvérsias relacionadas ao processo de comunicação – como as pessoas entendem, 

conseguem e reproduzem informações – comprometem o acesso, a utilização e a socialização 



 102

da informação. Nesse caso, informações ingenuamente consumidas expressam uma metáfora, 

na qual está incluída a falta de compreensão (e de crítica) para aceitar, ou não - conforme o 

interesse de cada um, as informações. 
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QUADRO 4 
 
 
 
TESTEMUNHA PRIVILEGIADA 1 
 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO  SE   DÁ   A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Podemos falar da 
produção de um 
conhecimento, no qual a 
ação está relacionada à 
comunicação e neste caso, 
as informações 
potencializam a 
mobilização e, sobretudo 
a participação? 

A gente tem um gargalo muito 
grande, faltam direitos, falta 
profissionalização, falta 
qualidade de vida que dê direito 
ao consumo e a alimentação. Para 
os trabalhos manuais falta o 
mercado. Também falta a 
qualidade de vida para os 
homens. Falta comunicação, as 
pessoas não conseguem se juntar. 
O conhecimento de uns é uma 
ameaça (a quem não detém a 
informação). 

 APRENDIZAGEM DO PROCESSO 
 “HOLISMO” DE CARÊNCIAS 
 FALTA DE PROFISSIONALISMO 
 FALTA DE QUALIDADE DE VIDA 
 DIREITO AO CONSUMO 
 CONSTRUÇÃO / EDUCAÇÃO 
 QUALIDADE DE VIDA 
 PROCESSO DE APRENDIZADO 
 FALTA COMUNICAÇÃO 
 CAPACITAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 FALTA INFORMAÇÃO / 

CONHECIMENTO 
CATEGORIA A1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO  SE    DÁ     A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Entre os integrantes da 
RDSA, quem é que 
sempre sabe das coisas? 
Repassa para todos? 

Aqueles que realmente têm 
capacidade de entendimento, 
sabem falar, fazer perguntas. 
Muitos não consideram a prática, 
fazem capacitação – mas isso não 
é tudo, o processo de aprendizado 
evolui também a prática. 

 PROCESSO COGNITIVO 
 CAPACITAÇÃO 
 EDUCAÇÃO  - PRÁTICA 
 PROCESSO DE APRENDIZADO 

(Cognitivo) 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Há riscos de que o 
programa de 
desenvolvido  pela 
DES/PR fique à mercê de 
ciclos eleitorais e de 
mudanças políticas? 

Isso é totalmente possível.  
Luciana (PR) é legitimada pela 
posição que ocupa e pelo papel 
que desempenha na RDSA. A PR 
é ruim, sem ela seria pior, 
impossível. 

 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
 CONSCIENTIZAÇÃO 
 INFORMAÇÃO 
 COMUNICAÇÃO 
 GESTÃO (FALTA) 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Você acredita que a 
política pública de 
economia solidária 
contempla a 
sustentabilidade social da 
RDSA? 

Elas são sustentáveis e parte da 
consciência dos sujeitos.  
A SENAES estimula no Brasil 
todo, os gestores públicos 
especialmente. 
Mas, precisa de capacitação para 
aprender a garantir a própria 
sustentabilidade.  
Nem todas as Prefeituras têm uma 
Política de Economia Solidária. 

 CONSCIENTIZAÇÃO DOS 
SUJEITOS 

 CAPACITAÇÃO 
 POLÍTICA PÚBLICA 
 GESTORES PÚBLICOS 
 SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

 
 
 
 
CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Você acredita que a 
política pública de 
economia solidária 
contempla a 
sustentabilidade social da 
RDSA? 

O trabalho da SENAES é muito 
importante, mas ainda está em 
construção 

 PROCESSO POLÍTICO EM 
CONSTRUÇÃO 

 POUCA COMUNICAÇÃO 
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CATEGORIA C1 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Mesmo muito 
diversificada, percebe-se 
certa homogeneidade na 
RDSA entre os 
dirigentes. Poderíamos 
dizer que há 
predisposição para o 
coletivo? 

Há uma predisposição para o 
fortalecimento do coletivo. A 
busca por estar junto se repete. No 
trabalho solidário troca-se 
especialidades na cadeia  e é muito 
difícil 

 CATEGORIZAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 DESENVOLVIMENTO COLETIVO 
 SUSTENTABILIDADE SÓCIO-

ECONÔMICA 

CATEGORIA C2 

 
UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Percebo uma procurada 
dependência de um apoio 
constante da PR para que 
ela organize o coletivo. É 
porque a PR faz a 
mediação entre o grupo e 
a sociedade?  Ou é 
porque, se não for assim, 
eles realmente não 
funcionam? 

A representatividade da RDSA é 
pequena, ainda não formal. São 
vinculados pelo trabalho, pelas 
necessidades: de educação, de 
saúde, é preciso uma gestão. 
Alguns grupos não funcionam sem 
gestão. A RDSA não é física, 
precisa de gestão, a informação 
precisa circular. O estatuto embora 
constituído ainda não está 
aprovado. 

 EDUCAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO- PR 
 GESTÃO  
 PROCESSO EDUCATIVO 
 COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO 
 PROCESSO COGNITIVO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 As testemunhas se distinguem dos outros entrevistados pela individualidade 

consciente e crítica. Na perspectiva da testemunha 01, a criação da Rede trouxe efetivamente 

um ganho à comunidade participante, mas não é encarada como uma panacéia. Pelo contrário, 

os males históricos existentes podem comprometer resultados, desde que as faltas e as falhas 

não vêm sendo resolvidas estruturalmente. A percepção de que a informação é poder e, como 

tal, concentra-se nas mãos de quem detém o conhecimento, tem trazido uma concorrência, 

justificada pela conquista de espaços, em relação aos outros.  

 

 Na ótica do entrevistado, a Economia Solidária emerge como uma relevante 

expectativa, que pode efetivamente trazer, a médio prazo, sustentabilidade e inclusão social. 

Mas, considera que, no âmbito da RDSA, os benefícios dessa política ainda estão em 

construção. Quanto ao processo de capacitação, deve ser encarado como uma política 

associada, necessariamente, à política de geração de emprego e renda. Realmente, o 

desemprego é “o horror econômico,” mas a falta de preparo é também um horror que não tem 

tido o mesmo apelo na sociedade, porque ela não se estende a todos os segmentos, os menos 

favorecidos é que foram penalizados. 

 

  Nessa probabilidade, a falta de preparo é uma condenação prévia à marginalidade. A 

testemunha destaca o papel da comunicação como uma mediação, mas atribui como o maior 
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elo de ligação, o próprio trabalho realizado coletivamente, que traz proximidade, 

companheirismo e sentido ao coletivo. No entanto, não perde de vista que, entre as faltas, 

encontra uma ausência de aptidão para a absorção de novos conhecimentos, de novas 

informações; uma cultura dominante, na qual o imediatismo tem atendido a resolução de 

partes do problema, comprometendo o desenvolvimento de aptidões. Esse desenvolvimento 

poderia contribuir para o crescimento pessoal e do conjunto, de forma mais acelerada. A 

informação não alcança a todos, pois os níveis de entendimento são muito diferenciados, 

acarretando limitações que comprometem o entendimento e os resultados finais do coletivo 

Rede. 
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QUADRO 5 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHA PRIVILEGIADA 2 
 
 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE    DÁ   A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Podemos falar de 
produção de um 
conhecimento, no qual a 
ação está relacionada à 
comunicação e nesse 
caso, as informações 
potencializam , sobretudo 
a participação? 

Ainda é muito incipiente. Não há 
uma socialização do trabalho que 
realizam. Há um potencial visível 
mas, precisa ser costurado. Nem 
todas as ONG’S são reprodutivas 
do capital – muitas socializam 
conhecimento /informação / 
capacitação / sustentabilidade. 

 EDUCAÇÃO PARA O COLETIVO 
 HOLISMO DE CARÊNCIAS 
 SUSTENTABILIDADE 

ECONÔMICA 
 FALTA DE PROFISSIONALISMO 
 FALTA DE QUALIDADE DE VIDA 
 CONHECIMENTO BAIXO 

CAPITAL SOCIAL 
 FALTA COMUNICAÇÃO  
 CONCENTRAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO EM UNS 
 CAPACITAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 FALTA INFORMAÇÃO -

CONHECIMENTO 
 FALTA SOCIALIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 
CATEGORIA A1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE  DÁ  A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Entre os integrantes do 
RDSA quem é que 
sempre sabe das coisas? 
Repassa para todos? 
Alguém produz 
informação de interesse 
de todos? 

Há valores implícitos e explícitos 
em alguns trabalhos, fazem um 
julgamento antecipado, às vezes 
tem o preconceito. Às vezes tem 
o poder, o capital de algumas 
empresas para comprar a 
“produção,” valorização de ações 
em alguns produtos 

 VALORES EXPLÍCITOS 
 VALORES IMPLÍCITOS 
 PRODUÇÃO 
 PROCESSO COGNITIVO 
 EDUCAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO - CIRCULAÇÃO 

DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Há riscos de que 
programa  desenvolvido 
pela DES/PR fique à 
mercê de ciclos eleitorais 
e de mudanças políticas? 

Claro, sabemos que a política 
influencia certos procedimentos. 
Principalmente em época de 
eleições 

 GERAÇÃO DE RENDA 
 INFORMAÇÃO / PROCESSO 

COGNITIVO 
 LIDERANÇAS 
 PARTICIPAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Você acredita que a 
política pública de 
economia solidária 
contempla a 
sustentabilidade social da 
RDSA? 

Não há ainda muita coisa para se 
juntar, é preciso dar visibilidade a 
Santo Amaro. 

 PROCESSO POLÍTICO EM 
CONSTRUÇÃO 

 POUCA COMUNICAÇÃO 
 POUCA VISIBILIDADE 
 MUITA DISPUTA 
 FALTA CONHECIMENTO 
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CATEGORIA C1 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Mesmo muito 
diversificada, percebe-se 
certa homogeneidade na 
RDSA entre os 
dirigentes. Poderíamos 
dizer que há 
predisposição para o 
coletivo? 

Tenho receio que a RDSA fique 
juntando quem já está junto... tem 
grupos que sabem o que está 
acontecendo, outros não. 
A RDSA não passa de um lugar 
físico de reunião, a informação 
não alcança a todos. A dificuldade 
da RDSA é a falta de informação, 
a PR é o canal de comunicação. 
Alguns tem qualidade (auto-
educação) outros não têm e então 
tem a disputa 

 SOCIALIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO  - COMUNICAÇÃO 
BAIXA 

 DESCONHECIMENTO -  
COGNITIVO DA INFORMAÇÃO 

 FALTA DE PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA, RESULTADO DO 
PROCESSO DE 
DESCONHECIMENTO DO 
MESMO 

 FALTA UM GESTOR 
 A PR MEDIA PARA 

INTERPRETAR A 
COMUNICAÇÃO 

 PROCESSO EDUCATIVO 
 INFORMAÇÃO  -  FALTA DE 

COLETIVO 
CATEGORIA C2 

 
UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Percebo uma procurada 
dependência de um apoio 
constante da PR para que 
ela organize o coletivo. É 
porque a PR faz a 
mediação entre o grupo e 
a sociedade? Ou é 
porque, se não for assim 
eles realmente não 
funcionam? 

A trajetória das confeccionistas 
que deu origem à RDSA mostra 
uma dependência a Prefeitura.Mas 
sem a PR não teriam se 
estabelecido, muito menos 
participado de eventos nacionais. 

 EDUCAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO -  PR 
 GESTÃO  
 PROCESSO EDUCATIVO 
 COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO 
 PROCESSO COGNITIVO 
 GESTÃO- DES – SENAES 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 Para a testemunha 02, com uma visão privilegiada da Rede em seu conjunto, das 

questões abordadas, considera a falta de socialização o problema mais contundente e, 

inclusive, consequencialmente responsável pela maioria das carências: de informação, de 

capacitação e de sustentabilidade de algumas atividades que exigem atualização e isso fica 

muito evidente na dependência à Prefeitura do Recife. A questão da disputa, é entendida 

como uma concorrência; pois o escoamento da produção, que no fundo representa dinheiro, 

ganhos, é extremamente acirrada e essa competitividade nem sempre se manifesta de forma 

transparente. A exploração capitalista também se presta nesta área: farta quantidade de 

produtos para grandes empresas, um mercado em crescimento de pequenos produtos 

artesanais que, mesmo vendidos a preços mínimos, traz geração de renda para as 

confeccionistas. Nesse caso, aguça nesses vendedores de pequenos produtos, elaborados pelas 

confeccionistas da RDSA, a disputa interna para a conquista de novos clientes, tipo Wall - 

Mart, ou Natura e vai, como um ciclo, exigir de novo mais e melhor competência para a 

concorrência.  A exploração da mão-de-obra está presente, porque o preço pago por essas 

empresas é mínimo, mas “a quantidade compensa o esforço.” A realidade econômica, tal 

como se analisa, mostra uma produção econômica de pequenos produtos, que transita por essa 
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comunidade e, assim, vai exigir que esses sujeitos devam ser agentes econômico-educativos, 

como defende Razeto (1987). Para o autor, esses agentes podem efetivamente contribuir para 

o crescimento do coletivo, pois ensinam, demonstram, interpretam e orientam pessoas menos 

capacitadas, para que possam exercer melhor suas atividades e, no fim da linha - a se 

capacitarem  melhor para gerar renda e garantir a sobrevivência. 
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QUADRO 6 
 
 
TESTEMUNHA PRIVILEGIADA 3 
 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE   DÁ  A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Podemos falar da 
produção de um 
conhecimento, no qual a 
ação está relacionada à 
comunicação e nesse 
caso, as informações 
potencializam a 
mobilização e, sobretudo 
a participação? 

Eles fazem parte de várias 
formas, OP, Conselho, eles 
produzem informações de ações 
que vêm da PR. 
São movimentos sociais que têm 
peso: movimento de mulheres da 
Eco. Solidária. 
A comercialização, das feiras é 
uma forma natural e o M. S. é 
muito forte... precisa de muita 
dedicação. 

  CONSCIÊNCIA 
 MOVIMENTO SOCIAL 
 ECONOMIA SOLIDÁRIA 
 INFORMAÇÕES PRODUZIDAS 
 CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA 

CATEGORIA A1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE  DÁ  A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Entre os integrantes do 
RDSA, quem é que 
sempre sabe das coisas? 
Repassa para todos? 

Há pessoas mais atuantes, mais 
preparadas também. As melhores 
têm consciência, repassam para 
todos. D. Vilma é a maior figura 
do coletivo da RDSA. 

 EDUCAÇÃO CAPACITAÇÃO 
 CONSCIÊNCIA - COMUNICAÇÃO 
 INFORMAÇÃO (COMUNICAÇÃO) 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO  POLÍTICA 
DA RDSA 

Há riscos de que o 
programa  desenvolvido 
pela DES / PR fique à 
mercê de ciclos eleitorais 
e de mudanças políticas? 

A Economia Solidária é uma 
Política  Pública da  Prefeitura. 
O movimento social é muito forte. 
Também temos muito cuidado 
para que a RDSA não se torne 
partidária através da 
conscientização. 

 POLÍTICA PÚBLICA 
 MOVIMENTO SOCIAL 
 CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Você acredita que a 
política pública de 
Economia Solidária 
contempla a 
sustentabilidade social da 
RDSA? 

Eles são sustentáveis e parte da 
consciência, compreensão dos 
sujeitos. A SENAES estimula no 
Brasil todos  os gestores públicos 
especialmente. Mas, precisam de 
capacitação para aprender a 
garantir a própria sustentabilidade. 
Nem todas as Prefeituras têm uma 
Política de Economia Solidária. 

 CONSCIENTIZAÇÃO DOS 
SUJEITOS 

 CAPACITAÇÃO  
 POLÍTICA PÚBLICA 
 GESTORES PÚBLICOS 
 SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 
CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Você acredita que a 
política pública de 
economia solidária 
contempla a 
sustentabilidade social da 
RDSA? 

Claro, eles são perseverantes e têm 
uma história de vida de defender o 
coletivo. 

 DEFESA DO COLETIVO 
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CATEGORIA C1 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Mas dialeticamente 
também percebo uma 
procurada dependência, 
de um apoio constante da 
PR, para que ela organize 
o coletivo. É porque a PR 
faz a mediação entre o 
grupo e a sociedade? 

Realmente é a PR quem tem os 
equipamentos, quem busca, ou 
melhor, dá acesso aos 
equipamentos, quase 
permanentemente. Essa 
dependência se explica pela 
certeza da disponibilidade dos 
equipamentos. 

 EQUIPAMENTOS 
 PROJETOS SOCIAIS 
 POLÍTICA PÚBLICA 

CATEGORIA C2 

 
UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

Acha importante colocar 
mais alguma coisa? 

Acredito na Política da Economia 
Solidária para o enfrentamento do 
desemprego e para a busca de dias 
melhores para o coletivo;  o fórum 
é um grande avanço em busca de 
alternativas de sobrevivência. 

 POLÍTICA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

 DESEMPREGO 
 VIABILIDADE ECONÔMICA 
 COLETIVO 
 ALTERNATIVA DE 

SOBREVIVÊNCIA 
 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
 Pelo exposto, para a testemunha privilegiada 03, a visão da realidade é muito mais 

otimista. Pois, considera que apenas o conhecimento adquirido em conselhos e orçamentos 

participativos trará um aprendizado suficiente para o enfrentamento da problemática. 

Efetivamente, alguns integrantes mais mobilizados garantem parte dos interesses coletivos 

junto às instituições políticas: saneamento, energia, água; além da comunicação e da 

circulação de informações apropriadas para o dia-a-dia.  Então, ao apreciar superficialmente 

as dificuldades de aprendizado de algumas pessoas, sobretudo a necessidade de uma educação 

para o trabalho, a testemunha tem uma visão imediatista da realidade; desconsiderando que o 

fortalecimento das atividades em andamento vai exigir cada vez mais capacitação e educação, 

para robustecer os ganhos conquistados. Nessa visão, pelo exposto, considera-se o momento 

como um avanço, sem preocupar-se com a manutenção desses avanços além do imediato. 

 

 Uma visão idealista da testemunha também se manifesta, quanto a comportamentos 

políticos, pois, se até o momento não existe uma revelada política partidária, ou uma 

vulnerabilidade à manipulação política; a sustentabilidade da Rede vai precisar manter uma 

conscientização entre os seus integrantes, para que tenham a independência procurada. A 

visão se mostra idealista, pois desconsidera os mecanismos do poder para conseguir a própria 

manutenção e como tal, as mobilizações que são realizadas junto aos segmentos menos 

protegidos da população. Na realidade, a defesa do Programa de Economia Solidária da 

Prefeitura do Recife é justificável, haja vista as mudanças que já conseguiu produzir no 

território Santo Amaro, principalmente na sua relevância quanto ao enfrentamento do 
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desemprego. No entanto, o Programa precisa associar um processo educativo, com 

capacitação e informações direcionadas para a realidade local. Inclusive, sugerimos que a 

educação e a capacitação devam ser incorporadas à Política de Economia Solidária. 

Consideram-se os resultados em andamento, tanto em relação à qualificação de profissionais, 

como à inclusão social; cujos procedimentos têm melhores resultados, quando associados à 

educação. São, portanto, exemplos de relações conotativas - satisfações múltiplas de um 

conjunto de necessidades relacionais de convivência, de comunicação e educativas.   
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QUADRO 7 
 
 
 
 
CATEGORIA A 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

COMO SE  DÁ  A 
COMUNICAÇÃO 
INTERPESSOAL 

Como os integrantes da 
RDSA se relacionam uns 
com os outros? 

Interagem... reuniões coletivas, 
exposições, busca (coletiva) pela 
comercialização dos produtos / 
serviços. 
 
Bem, nós participamos da s 
reuniões. 
 
Para mim, bem.  
Participo das reuniões discuto 

 INTERAÇÃO 
 PARTICIPAÇÃO 
 EU PROCURO INFORMAÇÕES 

PARA NÃO DEPENDER DE 
NINGUEM 

 COMUNICAÇÃO BAIXA 
 PAPEL DE D. GILDA 
 APRENDIZAGEM  
 DISPUTA MUITO GRANDE DAS 

INFORMAÇÕES QUE PODEM 
BENEFICIAR A CONCORRÊNCIA 

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 CAPACITAÇÃO / ENSINO 
 COMPORTAMENTO ÉTICO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 DES / PR 
 AJUDA NO DESENVOLVIMENTO 
 SENAES – COM RECURSOS 
 CENTRALIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES 
(CONCORRÊNCIA – COGNITIVA) 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  
DOS  ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
 
 
CATEGORIA B 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

Que órgão ou instituição, 
além da PR dá mais apoio 
a vocês? 

O Banco do Brasil (SENAES, 
Projetos / a Prefeitura) 
Por enquanto nenhum, além da 
PR. 
Com o crescimento isso pode 
evoluir. 

 POLÍTICA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA / SENAES 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA /PR  

 DESENVOLVIMENTO  
 ECONÔMICO 

 A criação da RDSA foi 
uma transformação para 
sua atividade, e a partir 
da Diretoria de Economia 
Solidária? 

Para mim, não. 
 
Mas, para a comunidade, acredito 
que sim. 
 
Acho que trouxe um ganho. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

 PARTICIPAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

E as decisões que 
envolvem toda a RDSA? 

São tomadas em grupo, vence a 
maioria. Mas, há uma disputa 
(pelas informações) muito grande. 

 PARTICIPAÇÃO 
 INFORMAÇÃO 
 PODER CONCENTRADO 

CATEGORIA B1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
DA RDSA 

A criação da RDSA foi 
uma transformação para 
sua atividade, a partir da 
Diretoria de Economia 
Solidária? 

Visivelmente bem melhor. 
A rede foi uma transformação 
positiva para a comercialização e 
participação. 
Para o coletivo Rede foi muito 
bom. 

 DIRETORIA DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA 

 PARTICIPAÇÃO 
 ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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CATEGORIA C 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS 

De tudo isso, o que é 
mais importante para 
você? 

O divertimento (participação), o 
trabalho, o lucro, o aumento da 
renda.  
 
Ver o grupo bem trabalhado.  
 
O mais importante é ver o grupo 
bem trabalhado e com 
independência. 

 SOBREVIVÊNCIA ECONOMICA 
 PARTICIPAÇÃO 
 INTEGRAÇÃO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 Quando você quer 
aprender uma coisa nova, 
saber como ela é feita, 
como você faz? 

Corro atrás do aprendizado, me 
informo com a ajuda da internet, 
procuro informações. 
 
Peço ajuda a D. Gilda e Angelita. 
 
Corro atrás da internet 

 INFORMAÇÃO 
 PROCESSO COGNITIVO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 INFORMAÇÃO / APRENDIZADO 
 EDUCAÇÃO /  PROCESSO 

COGNITIVO (AUSÊNCIA) 
 CAPACITAÇÃO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 
 
CATEGORIA D 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM    E  SÃO 
INCORPORADOS 

Como vocês se 
comunicam, sabem das 
feiras, atividades, 
cursos, encontros? 
 

Através das reuniões 
 
Por  telefone e pela internet 
 
Pela internet e pelas pessoas. 
 

 PARTICIPAÇÃO 
 ARTICULAÇÃO 

 

CATEGORIA D1 

 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM    E  SÃO 
INCORPORADOS 

E o pessoal da DES, 
como se comunica, 
avisa das feiras, 
atividades, encontros, 
cursos? 

Informalmente, uns com os outros 
 

 

CATEGORIA D2 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM   E  SÃO 
INCORPORADOS 

O que seria ótimo para 
você na RDSA? 

Mais projetos para a comunidade, 
com menos burocracia. 
 
Aproximar mais o grupo. 
 
Aproximar mais o grupo para se 
trabalhar assuntos do dia-a-dia, 
agregar mais instituições, despertar 
o compromisso coletivo. 

 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

 INTEGRAÇÃO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
 EDUCAÇÃO 
 CONSCIENTIZAÇÃO 

CATEGORIA D3 
 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS 

CARACTERIZAR 
SIGNIFICADOS, COMO SE 
MANIFESTAM, SE 
ADAPTAM   E   SÃO 
INCORPORADOS 

Discutimos uma porção 
de assuntos 
interessantes, há alguma 
coisa que não 
discutimos e que você 
acha importante falar? 

Sim, é preciso a união do grupo. 
É muita disputa. 
Quem sabe mais, manda mais. 
 
È preciso um método de 
aproximação. 
 
É preciso um método de 
aproximação e um método 
sistemático para organização da 
rede. Falta muita capacitação 

 PARTICIPAÇÃO 
 DISPUTA PELO ESPAÇO 

POLÍTICO 
 INFORMAÇÃO / CONHECIMENTO 
 CONCENTRAÇÃO DE  PODER 
 SOCIALIZAÇÃO  
 INFORMAÇÃO 
 PROCESSO DE EDUCAÇÃO PARA 

O COLETIVO 

ASSUNTO:  
RELACIONADO 
AOS OBJETIVOS  DA  
PESQUISA                        

PERGUNTAS 
FORMULADAS 
CONFORME OS 
OBJETIVOS     DA  
PESQUISA       

RESPOSTAS ESTRUTURADAS  DOS  
ENTREVISTADOS 
         

CODIFICAÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES 

 

*O quadro 07 refere-se às perguntas respondidas por alguns dos entrevistados. Muitos não apontaram dados 

significativos, e apenas compõem o somatório das respostas. 
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 O grupo de anônimos representa um conjunto formado por pessoas integrantes da 

Rede, sem cargo ou responsabilidade gerencial, tampouco com uma visão mais crítica, que 

garanta o olhar privilegiado na observação, inclusive na análise dos dados, muitos foram 

apenas somados, sem necessários comentários. Como já evidenciamos nos comentários 

anteriores, emerge das análises, o Programa de Economia Solidária como uma intervenção 

muito positiva na Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro. Assim, encontramos tanto os 

agentes - a equipe da Diretoria de Economia Solidária da PR, como os sujeitos - os integrantes 

da Rede, constantemente influenciados pelo meio e pelo ponto de vista dos agentes; o que é 

natural, tendo em vista a mobilização e a participação como metodologia de ação aplicada no 

coletivo RDSA.  

  

 Não devemos perder de vista, sobretudo, que uma probabilidade de geração de renda 

representa uma conquista para o grupo. Questionamos, no entanto, a visão idealista de 

algumas pessoas que têm uma participação passiva discutida por Silva (1997). Nessa visão, 

atuações pessoais são mínimas, pois é o grupo que dá movimento às ações necessárias ao 

próprio conjunto - daí traduzir-se numa forma passiva de participação. Tais pessoas juntam-se 

ao grupo por ocasião das reuniões, mas são refratárias às mobilizações. Consideram os 

avanços como conquistas efetivadas e, portanto, aumentar os ganhos para a Rede não 

representa um desafio, confirmando a participação passiva comentada. 

 

 As interpretações permitem, novamente, a exibição do conceito de capital social que 

emerge das interpretações, evidenciando mais uma analogia: face às condições pessoais e 

sociais que uma pessoa dispõe, em relação à comunidade. Nessa consideração, também estão 

presentes as faltas de: escolaridade, saúde, direitos sociais, informação, como conquistas 

capazes de enriquecer o tecido social. Assim, as ausências justificam a pouca expressividade 

encontrada em larga escala, entre os anônimos no conjunto da Rede, o que inviabiliza análises 

mais críticas desse conjunto. 

 

4.2 A representação da multiplicidade 

 

 A fase iniciada na pré-análise alcança agora maior intensidade, porquanto o valor da 

análise de conteúdo encontra-se nessa dedução dos conhecimentos relativos às condições de 

produção. Assim, tira-se partido do tratamento das mensagens que se manipula para inferir. 

Isto é, deduzir de maneira lógica, registrando-se a necessidade de se transpor no estágio de 
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interpretação, a passagem entre o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, que as mensagens 

possam conter. Assim, as características dos fenômenos sociais em análise trazem um 

conteúdo dinâmico e histórico. 

 

 Como esclarece Triviños (1987), a tendência de índole materialista dialética, do 

emprego do enfoque da análise de conteúdo, apresentou-se quando surgiu com ênfase o 

estudo da ideologia e suas vinculações, com variáveis complexas da vida social, sendo um 

instrumento valioso para o entendimento da realidade. Nesse caso, de acordo com as próprias 

características da AC, as inferências são efeito da expressão dos contextos. Fonte e público 

estão, portanto, materializados através da representação, decorrência da transferência dos 

textos focais (entrevistas) para o contexto social, a coisa a ser explicada, anota Bauer (2002). 

Feito esse esclarecimento, podemos apresentar no Quadro 08, o resultado: reprodução do 

pensamento dos entrevistados – as representações e as inferências - deduções das análises 

realizadas. Sequencialmente serão analisadas as categorias 
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QUADRO 8  
 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: A REPRESENTAÇÃO DA MULTIPLICIDADE 
 
 
 CATEGORIAS TERMINAIS CONJUNTO CATEGORIAL 
 
01 

 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

 
 CAPITAL SOCIAL 
 SOBREVIVÊNCIA 
 EMPREGO – GERAÇÃO DE RENDA 
 PRODUÇÃO ECONÔMICA 

 
 
02 

 
SOCIEDADE CIVIL 

 
 PARTICIPAÇÃO 
 CONSCIENTIZAÇÃO X ÉTICA 
 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 MOVIMENTO SOCIAL 

 
 
03 

 
COMUNICAÇÃO 

 
 INTEGRAÇÃO 
 SOCIALIZAÇÃO 
 MEDIAÇÕES 
 LIDERANÇA 

 
 
04 

 
EDUCAÇÃO 

 
 APRENDIZADO 
 EDUCAÇÃO PARA O COLETIVO 
 CONHECIMENTO 

 
 
05 

 
POLÍTICA PÚBLICA 

 
 GESTÃO 
 PAPEL DA SENAES 
 PAPEL DA PR 
 FOMENTO 
 POLÍTICA SOCIAL 

 
 
06 

 
INFORMAÇÃO 

 
 CONCENTRAÇÃO DE PODER 
 ARTICULAÇÃO 
 COMPETITIVIDADE 
 PROCESSO COGNITIVO 
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4.2.1 Categorias: a expressão dos entrevistados    

           

 Entre as categorias terminais, a maior incidência 23% encontra-se na classificação 

desenvolvimento econômico, em cujo conjunto categorial está presente: capital social, 

sobrevivência, emprego, geração de renda e produção econômica. Na essência da categoria 

desenvolvimento econômico encontra-se a busca por uma alternativa que garanta a segurança 

de uma atividade econômica e a geração de renda. O que aponta para uma preocupação 

constante e explica a competitividade latente entre essas pessoas. Com efeito, os indicadores 

do DIEESE, na Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana do Recife, 

dados de janeiro de 2007, apontam que a taxa de desemprego total da RMR aumentou de 20% 

da PEA, em dezembro, para os atuais 20.7%. A taxa de desemprego cresceu de 12.7%, para 

12.9%. Para o DIEESE o contingente de desempregados foi estimado em 337 mil pessoas. 

Esta é uma das determinações expressas na totalidade da comunidade de Santo Amaro e na 

própria sociedade brasileira, como podemos observar nas entrevistas realizadas: 

 
[...] A alma deste trabalho que estamos executando na RDSA está na 
profissionalização... falta direitos, falta qualidade de vida que dê direito ao 
consumo, uma grande força: alimentação, trabalhos manuais, o mercado. Falta 
chegar ao mercado como consumo consciente. A gente percebe uma“ produção” 
com pouco reconhecimento da sociedade. É preciso qualificar a produção e trazer  
qualidade de vida para as pessoas. T.P.01 
 
[...] Essa questão da busca pelo fortalecimento de grupos produtivos embota outras 
questões! Tipo: educação, socialização, violência em Santo Amaro, no âmbito da 
RDSA.  D.P.03 
 

 

 Apesar das dificuldades, encontramos uma expectativa positiva, que alenta o projeto 

de construção da RDSA e a emergência da interação entre a economia e a necessidade 

explícita de educação, essenciais ao fortalecimento das organizações populares.   

 

 Conseqüentemente, fizemos um paralelo com o texto de Oliveira (2003) “Crítica à 

razão dualista – o ornitorrinco,” no qual o autor promoveu a atualização de sua crítica, 

deixando evidenciadas as dificuldades de convivência entre setores altamente desenvolvidos e 

um setor financeiro macrocefálico, mas com pés de barro. A figura magra, esquelética do 

ornitorrinco, sustentando uma cabeça enorme, que é o sistema financeiro nacional; mas com 

pernas esquálidas e anêmicas, que são a desigualdade e a pobreza extrema. A metáfora, criada 

com propriedade por Oliveira contém o “monstro” da desigualdade.  Inclusive Schwarz 

(2003), prefaciando o referido texto, explica que um dos eixos do “ornitorrinco” é a oposição 
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entre Darwin e Marx, ou seja, entre a seleção natural, através do jogo imediatista dos 

interesses e a solução consciente dos problemas da humanidade. Na esteira de Marx, os 

argumentos de Oliveira estão sempre mostrando que nada ocorre sem a intervenção da 

consciência. Neste trecho, podemos notar uma percepção da realidade: 

 
[...] Não queremos ser encarados como coitadinhos: precisamos perguntar ao 
Estado, o que ele quer de Santo Amaro. As ajudas e a participação nos debates são 
ótimas, mas não somos coitados. Queremos uma oportunidade para Santo Amaro 
além de drogas, violência. D.P.03 
 
 [...] Gostaríamos de contar mais com o pessoal das universidades: precisamos de 
cursos de desenho, design para melhorar o traço dos desenhistas e do artesanato e 
assim, dessa maneira ter produtos melhores. D.P.03 

 

 Observamos nas entrevistas, uma “produção” associada à educação, na luta pela 

sobrevivência, que poderia ser classificada como busca pelo desenvolvimento. Das análises, o 

capital social comparece como o resultado de uma única expressão, mas que contém em seu 

conjunto um “holismo de carências”: educacionais, políticas, econômicas e sociais. Mas, é 

especialmente a compreensão do social que traz essa possibilidade de articulação de forças, na 

qual está presente o projeto de uma sociedade capaz de autodeterminar seu futuro. 

 

  Para Meszáros (1993), a necessidade histórica de desenvolvimento da consciência, 

reside na percepção das contradições objetivas do sistema socioeconômico, para as quais ela 

tem de fornecer uma alternativa estratégica. Em meio a uma angústia manifesta, resultado da 

própria história do bairro, a permanência e a temporalidade dos problemas trazem à tona esse 

sentimento, resultado da conscientização de alguns integrantes da Rede, face à adversa 

conjuntura.  

 

 Guareschi (2003) esclarece sobre o assunto e mostra que a diferença entre facticidade, 

na qual os acontecimentos são relativos, transitórios e, historicidade - que contém não apenas 

o passado ou o presente, mas inclui em condições iguais (absolutamente iguais) o futuro - é o 

que acarreta esse sentimento de angústia.  Nesse sentido, defendemos a construção da 

SENAES, na expectativa que “outra tecnologia da gestão política pública” possa, 

efetivamente, contribuir para a superação das condições adversas, presentes na realidade.  
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 Quanto à representatividade sociedade civil (20,5% da totalidade encontrada nos 

resultados), está presente uma associação constante com a participação, conscientização, ética 

e responsabilidade social, como observamos nas entrevistas: 

 
[...] O nosso desenvolvimento em relação ao que já vivemos é muito grande, a 
partir de um projeto elaborado pela Prefeitura e depois pela SENAES construímos 
muita coisa. Mas, precisamos construir muito mais, são muitas “faltas,” é preciso 
muita capacitação.  D.P.01 
 
[...] Se todos tivessem consciência (disposição para a ação coletiva) as coisas 
seriam melhores e poderíamos fortalecer o nosso grupo. A sociedade civil são as 
ONG’s e as universidades, mas algumas ONG’s ajudam muito, mais que as 
universidades.  D.P.02 

 

 A participação comparece como mais um item mencionado freqüentemente;  mesmo 

que se admita que se trate de um assunto polêmico, Silva (1997) considera que existem 

“experiências positivas e negativas.” Mas, nas determinações que envolvem a RDSA, ela está 

associada à organização e, sobretudo, à conscientização de um grupo, que precisa ser 

mobilizado para superar as adversidades. Para Demo (1988), a participação refere-se à 

autopromoção, sendo então a autosustentação parceira indispensável, porque coloca o suporte 

material contra o assistencialismo. 

 

 Novamente Silva (1997) confirma a necessidade de se entender a participação, sempre 

relacionando às mudanças, que mesmo lentas, vêm acontecendo no país. Trata-se, nessa 

perspectiva, de organizar a sociedade na busca de uma melhor qualidade de vida, sem perder 

de vista que a desigualdade social continua sendo o mais difícil problema a ser enfrentado. 

Entre as dificuldades para a concretização de condições melhores de vida para as classes 

populares, a falta de preparo – educação e informação – compromete os avanços e leva essas 

pessoas, “a base,” a se mostrarem insuficientemente preparadas para o enfrentamento da 

pobreza. O que indica um ciclo vicioso – o desejo de mudar é visível, mas as condições para 

tal são difíceis, exigem uma conscientização e um comportamento político amadurecido,  para 

uma cobrança junto ao Estado, no mínimo, por uma educação digna. Evidenciam-se nas 

análises, diferentes graus de participação, além das suas próprias formas, que ora se 

apresentam ativas e ora são passivas.  

 

 Sobre essa diferenciação, Silva (1997) esclarece que a participação ativa contém 

efetivamente um envolvimento de todos, ações desenvolvidas com igualdade; na forma 

passiva, estão presentes aceites, sem envolvimento, nem interações, passivamente. Emergem 
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das análises, outras determinações como: necessidade de competência técnica, de informações 

específicas, de educação, de aprendizagem e de aspectos políticos, que se articulam de 

maneira bastante complexa. 

 

 Kockhart (1996, p.79) traz Paulo Freire para a discussão, considerando que o autor 

realizou importantes intervenções no trato da questão dos oprimidos. A falta de direção em 

alguns trabalhos da comunidade, por exemplo, sugere a adoção de uma base teórica e uma 

capacitação apropriada, especialmente comprometida e empenhada com as determinações que 

envolvem a realidade social. O que pode ser traduzido por mais formação, através de oficinas 

especializadas. Ou seja:  

 
 A abordagem freireana aponta para a necessidade de unir ganhos concretos 
tangíveis (por exemplo, desenvolvimento de atividades econômicas) com um 
programa de capacitação (para a compreensão e percepção das questões 
envolvidas). Isto é inverter o modelo socialista clássico, no qual se toma o poder e 
então, distribui-se os benefícios.  

 

 Nesse sentido, o poder vem da compreensão e das necessidades expressas. Em outras 

palavras, primeiro de uma compreensão da realidade; qualquer semelhança com a 

metodologia do Programa Economia Solidária não é mera coincidência, se considerarmos que 

um dos seus principais teóricos é o Professor Singer, cuja corrente sofre influência socialista. 

Mais adiante, esse assunto será discutido. 

 

 Também Andery (2001) se apresenta e aponta para as relações que carregam 

contradições, as quais imprimem movimento aos fenômenos – caso específico da ética e da 

responsabilidade, componentes do conjunto categorial sociedade civil; constituídas por 

relações que estão contidas em outras mais gerais e, então, são especialmente determinantes 

na constituição geral dos fenômenos. Assim, ao emergirem como categoria aparente, tanto a 

ética, como a responsabilidade, na realidade, contêm como essência, um conflito que se 

espera seja superado em nome do coletivo. O grupo heterogêneo que forma a Rede leva a 

empenhos diversos, evidenciando que fatores subjetivos como a falta de compreensão da 

realidade local e dos interesses coletivos como prioridade deixam o coletivo como um grupo 

social, econômica e culturalmente muito frágil. 

 

 O que vai ao encontro da opinião de Gramsci (2001), quando defende que a noção de 

sociedade civil encontra-se no fato de que não foi pensada apenas em função do Estado, nem 
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se reduz ao mundo exclusivo das relações econômicas. A sociedade civil, para o autor, é, 

antes de tudo, o extenso e complexo espaço não estatal, onde se estabelecem as iniciativas dos 

sujeitos modernos que, com sua cultura e seus valores, chegam a formar as variáveis das 

identidades coletivas, inclusive a inseparável consciência de pertencimento ao grupo. 

 

 Nesse conjunto categorial também está presente a expressão movimento social; mas na 

nossa perspectiva não classificamos a RDSA, ainda, como um MS; mesmo que estejam 

contidos na sua constituição elementos presentes nas oscilações sociais. A participação da 

totalidade de Santo Amaro é relativamente pequena em termos de representatividade; além do 

mais, a idéia de obrigação política horizontal entre os cidadãos, a solidariedade, a própria 

participação, que se concretizam na formulação da vontade geral, presentes nos movimentos 

sociais, devem ser solidificadas. Assim atendidas, tais idéias podem fundar uma nova cultura 

política, como defende Leher (2005).  

 

 Quanto à categoria comunicação, percebe-se que está intimamente relacionada à 

representação do conjunto categorial: integração, socialização, mediação e liderança: 

 
[...] Na questão da informação e da comunicação são excluídas muitas pessoas. Isso 
porque o conhecimento que uns detém sobre um determinado assunto, o bordado, 
por exemplo, está ameaçando a concorrência.  T.P.02 
 
[...] Quem produz informação comunica, se for de interesse do coletivo, mas nem 
todos vão entender. Os líderes são os que têm mais acesso a comunicação.  D.P.01 
 
[...] Eu acho que é muito mais articulação. A articulação é o maior elo da RDSA. 
Existe uma comunicação de interesses em primeiro lugar, porque a sobrevivência 
financeira atrapalha até mesmo a comunicação.  D.P.03 
 

 

 O fortalecimento dos processos de comunicação entre os integrantes da RDSA pode 

transpor a ética de interesses individuais para a ética do coletivo, pois há um elemento comum 

de igualdade, que se materializa tanto nas expressas condições sociais, como nos laços de 

solidariedade encontrados em alguns grupos. Observamos que a comunicação está, 

corretamente, associada ao sentido que as pessoas dão às articulações, confirmando os estudos 

das mediações, das construções própria da realidade do grupo Rede. Inclusive, os conflitos 

resultantes das desigualdades comunicacionais são fortes e corroboram essas “falhas” que são 

mencionadas nas análises, evidentemente resultados da pluralidade apresentada nas 

interpretações da RDSA.  
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 Nesse caso, como já discutido por Martín-Barbero (2002) e Momesso (1997), as 

interrelações sociais, os modos de viver e de perceber, sobretudo as mediações apontam para 

a essência da questão, ou seja, a latente disputa por uma melhor posição na “corrida pela 

vida.” Aqui, poderíamos constatar uma contradição, mas como esclarece Jacks (2002), essas 

mediações ultrapassam a noção de um determinismo entre emissor e receptor; teoricamente o 

espaço que os sujeitos ocupam é contraditório, contém a busca de significados e de uma 

produção incessante de sentido na vida cotidiana, na qual, evidentemente a experiência desses 

sujeitos é uma mediação.  

 

 Como ilustra Semeraro (2001) é uma ilusão pensar que as classes subalternas, 

dispersas na multiformidade da sociedade civil, possam chegar à hegemonia, só pelos simples 

desejos ou por movimentos parciais e desarticulados, inclusive o de comunicação. Antes, é 

preciso uma construção no terreno sólido da produção, o que exige uma economia forte, que 

garanta sobrevivência, uma consciência social e a crença na concepção de um Estado mais  

qualificado, pois é o instrumento mais decisivo para implantação e funcionamento de políticas 

sociais 

 

 Evidentemente, sem perder as razões da cada um, como defende Canclini (1999), o 

fortalecimento da RDSA pode trazer uma maior segurança para os trabalhos e serviços que se 

desenvolvem, gerando emprego, renda e minimizando a competitividade pela sobrevivência. 

Nesse caso, devem estar associados tanto à participação, quanto à socialização e  

comunicação, que irão contribuir para que, transpondo-se a ética dos interesses particulares, 

surja à ética dos interesses coletivos e, assim, o grupo possa amadurecer politicamente.  

 

 A educação é outra categoria que emerge das análise, cuja representatividade é de 

15% do total analisado e contém em seu conjunto: aprendizado, educação para o coletivo e 

conhecimento. 

  

[...] Nem sempre entendo tudo que está sendo dito. Peço socorro a quem entende. 
É preciso educar os nossos jovens, educar a comunidade, capacitar nossos jovens. 
D.P.01 
 
[...] Há um potencial para ser visível na RDSA, fazer outro olhar... pensei que a 
RDSA poderia costurar isso, mas nem todo mundo pode fazer isso: precisa ser 
educado, capacitado. T.P.02 
 
[...] A SENAES poderia dar visibilidade a Santo Amaro, mas falta uma construção 
maior, uma educação maior. Um processo de construção não é feito 
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automaticamente e sim em vários anos, um pouco a cada dia, para construir o novo. 
Mas, a educação é essencial para fortalecer o coletivo. T.P.01 
 
[...] A educação fornecida pelo Estado é ruim, precisamos de formação, de 
educação. A RDSA como um “movimento,” pode cobrar da própria Rede, de outros 
integrantes da sociedade, como as universidades, por exemplo - mais envolvimento 
e compromisso com o coletivo - justamente para preencher as “falhas” e “faltas” 
com as classes menos favorecidas. D.P.03 

 

 

 Nessas expressões, podemos encontrar uma aproximação com Santos (2005, p.189), 

quando destaca na atualidade uma reconversão global nos processos de socialização e de 

formação cultural. Para o autor, nos novos movimentos sociais, há uma afirmação de 

especificidades, nos quais os modos de mobilização, de recursos organizativos e educacionais 

se manifestam como ponto de apoio e não como ideologia, elemento característico de outros 

movimentos anteriores. Para o autor, “outra questão que fica latente refere-se à distância entre 

os NMS e o Estado, que é mais aparente do que real”. E tem sentido; as reivindicações sempre 

terminam em uma exigência ao Estado.  

 

 Nesse caso, mesmo que a RDSA não se enquadre como um movimento social mais 

expressivo existe essa aproximação, uma semelhança nos procedimentos relativos à busca 

pelo apoio da Prefeitura do Recife. Os equipamentos disponibilizados pela PR minimizam as 

estruturais dificuldades do dia-a-dia. Nas palavras de Burity (2002), “um holismo de 

carências” que precisa ser enfrentado. Historicamente, esse apoio foi negado pelo próprio 

Estado e pela sociedade; sobretudo, no acesso à educação, que mesmo oferecida a amplos 

setores, não contém uma proposta político-pedagógica nem ética, para que se conquiste a 

democracia plena, como defende Hurtado (2000). 

 

 Ainda, na perspectiva defendida por Hurtado, só a educação popular pode possibilitar 

uma cultura de participação responsável, isto é, de democratização do poder, na qual está 

presente a capacidade para decidir e, portanto, de favorecer escolhas e alternativas. Mas, 

como esclarece também Razeto (2000), a educação popular deve estar orientada para a 

superação da pobreza e o conhecimento do social. Ou seja, deve estar vinculada aos processos 

de capacitação e de aprendizado; especialmente, deve-se admitir como premissa que a 

produção e a organização são sustentadores de todo o processo de educação popular.  Assim, 

fica evidenciado um dos fenômenos mais interessantes, gerados pela educação popular: ou 

seja, a forma como se liberta o fato pedagógico, tirando-o da esfera escolar e colocando-o nos 

diferentes processos de socialização. Mejía (2003) menciona que essa perspectiva encontra-se 
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na construção de sentidos e conhecimentos. “O cotidiano tem que ser o espaço que permita ler 

e fortalecer, compreender e expressar, assimilar e comunicar.”  

 

 Quanto à política pública trata-se de mais uma categorização, cuja representatividade 

no universo total é de 12, 5% e em sua substância estão contidos: gestão, SENAES, Prefeitura 

do Recife, fomento e política social. Na opinião dos entrevistados: 

 
[...] O processo de organização da RDSA ainda não está pronto, não tem 
representatividade, não é formal. As entidades têm que assessorar, pois estão 
vinculadas pelo trabalho, pelas necessidades presentes, principalmente a educação. 
Mas, a gestão é a mais importante. A RDSA não é física, ela passa necessariamente 
por uma gestão ela precisa de uma coordenação. A PR pode resolver a questão da 
gestão, pela força que tem, pela articulação e, então, pode contribuir ainda mais 
para buscar um consenso, no que se refere à distribuição de atribuições, da própria 
gestão e de um processo educativo para a gestão. T.P.01 
 
[...] O fomento ao desenvolvimento é muito importante: há valores implícitos em 
alguns trabalhos. Aí, algumas empresas aparecem para comprar ou não, alguma 
produção, num processo sem transparência. Se houvesse oportunidades igualitárias, 
apoio (fomento) para o desenvolvimento de todos não teríamos julgamento de 
valores, ações, embutidos em alguns produtos.” T.P.02 
 
[...] Há uma explícita dependência junto à PR, para acesso à participação em feiras, 
para a comercialização dos produtos nas Feiras de Economia Solidária, em vários 
estados. T.P.03 
 
[...] Realmente a PR tem os equipamentos e é quem dá acesso aos recursos. “Os 
equipamentos” são disponibilizados quase que permanentemente e os projetos têm 
começo, meio e fim. T.P.03 
 
[...] O Programa Economia Solidária da SENAES fez e faz a diferença para Santo 
Amaro. Através da SENAES participamos de feiras, podemos fazer uma 
comparação  entre nós e os outros Estados e principalmente, expor e vender 
nossos produtos. D.P.03 
 
[...] A Economia Solidária-PR é também uma política pública do Recife,  já foi 
votada na Câmara e está incorporada às ações da PR. O movimento das 
organizações da RDSA é que vai garantir a sustentabilidade, para que se tornem 
autônomos. O papel da SENAES, através da Política Pública Economia Solidária, é 
estimular no Brasil inteiro os gestores públicos, através do apoio às reuniões, 
discussões, capacitação, crédito via BB, marco legal e jurídico. T.P.03 

 

 Mesmo controvertidas, encontramos em algumas análises, comentários sobre os 

limites e a capacidade da Política de Economia Solidária de contribuir para o processo de 

transformação social, constituindo-se como uma “outra economia,” Tiriba e Icaza (2003, 

p.108) argumentam que:  
 
[...] Acrescida ou não de adjetivos, a economia popular tem se fortalecido; não 
apenas como espaço de inserção no mundo do trabalho, mas também como 
movimento social, envolvendo diferentes organizações e contando com o apoio de 
governos estaduais e municipais. 
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 De fato, as análises mostram a forma e o conteúdo das relações explícitas na RDSA, 

mas os recursos disponibilizados para o desenvolvimento da comunidade sempre deixam a 

desejar; ao longo do processo de crescimento da área, até porque, historicamente, as carências 

foram se acumulando. O que se percebe, hoje, é a relação de determinados recursos, em 

determinados contextos e por referência - a um determinado objetivo. Se os mecanismos de 

legitimação da ordem neoliberal, através de práticas políticas, conseguiram avançar no país;  

conseguiu-se simultaneamente, um retrocesso nos anos 90, referente às políticas sociais. São 

perceptíveis os vazios em vários setores. Há um latente descrédito para com o Estado, um 

pragmatismo na relação com o governo: “com a Prefeitura é ruim, sem ela seria pior”.  

 

 A Política Pública de Economia Solidária pode ser considerada um processo, uma 

tentativa ainda em construção, de reverter à desmobilização política, em andamento desde o 

início da década passada. Especialmente, “de responder à desestruturação das identidades 

coletivas que as mudanças desencadearam, de descobrir novas formas de recompor as 

iniciativas e a resistência popular ao aumento da exclusão,” como menciona Burity (2002). 

 

 Discutindo sobre o assunto, Jesus (2001, p.230) expõe sobre a realidade encontrada na 

França, Itália, Alemanha, Espanha e aponta que, através da ação do setor público no apoio às 

novas iniciativas de emprego (programas de formação profissional, criação de novos postos 

de trabalho), exemplo de políticas ativas, foi possível constatar a diminuição de políticas 

passivas de proteção ao emprego (salário-desemprego, aposentadorias antecipadas). Para o 

autor, foi possível verificar, nos casos estudados, a influência da sociedade civil na produção 

de políticas ativas de emprego. Tal experiência “pode sugerir ensinamentos relevantes para os 

países do hemisfério sul, no combate às conseqüências das novas formas de reprodução do 

capital internacional.” E, com efeito, a ampliação de direitos e o estabelecimento de meios 

para o devido financiamento de sua implementação estão presentes com mais intensidade, 

desde 2003.  

 

 É Garcia (2006, p.10), quem reconhece as limitações da Política Social, mas defende 

expectativas positivas na realidade brasileira, mencionando uma possibilidade favorável à 

promoção de aperfeiçoamentos e aprofundamentos da política social do governo federal:  

  
[...] Ainda não temos uma política social integrada, por conta disso, não tem sido 
possível sermos mais eficazes no enfrentamento das desigualdades sociais extremas 
- o nosso principal e mais dramático desafio. Não se imagine uma política social 
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capaz de, por si só, dar conta de tão magno e estrutural problema. Afinal, se temos 
um padrão de acumulação privada, um estilo de crescimento econômico e uma 
história de atuação estatal concentradora e produtora de iniqüidades sociais (causa 
mater de tantos outros problemas), não há política social que resolva, por mais 
competente, integrada e eficiente que seja.    
                               

 

 Outro grave problema social encontra-se na distribuição de renda. Os dados 

evidenciam, historicamente, uma realidade extremamente desfavorável aos trabalhadores 

esclarece o DIEESE (2006), se já não bastasse a elevada concentração de renda, a tendência 

nos anos 90 foi de deterioração do padrão.  

 

  Para se ter uma idéia, com base nas contas nacionais calculadas pelo IBGE, em 1990 a 

participação da remuneração dos empregados na renda nacional era de 53,5%. Em 2003, esse 

valor caiu para 42,8%. A queda da desigualdade na distribuição de renda dos ocupados 

verificada no período de 1995 a 2004, onde o índice Gini passa de 0, 585 para 0, 547, ocorreu 

devido a pelo menos dois fatores. Um deles é positivo e resulta do efeito da valorização do 

salário mínimo sobre a remuneração daqueles trabalhadores cujos ganhos se encontram em 

torno desse patamar. O segundo é negativo: a constatação de que a queda no índice Gini tem 

sido acompanhada de uma contínua diminuição de renda média do trabalho dos ocupados. 

 

 
*FONTE IPEA, 2005 
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 O gráfico ilustra o agravamento das desigualdades. Se uma minoria privilegiada 

conseguiu manter vantagens; por outro lado, a injustiça social continua presente para outros. 

Assim, das ações econômicas guiadas pelo preceito de rentabilidade máxima, “resultam em 

boa medida as principais características negativas das economias capitalistas, tais como a 

produção sistemática de desigualdades de recursos e de poder, a reiteração de formas de 

sociabilidade empobrecidas,” menciona Gaiger (2003, p.128): 

  

[...] Nessa perspectiva, a Política de Economia Solidária expressa e, ao mesmo 
tempo, representa meios de cultivar e tornar apreciáveis  as diversas     formas de 
produzir e entender a produção assente em padrões culturais diversos, que definem 
de outro modo as necessidades, fogem à cultura materialista e instrumental e 
estabelecem  outra relação  entre os seres  humanos. 

 

 Nogueira (2005) considera, então, o poder estatal e a miríade dos micropoderes que 

nos cercam e controlam, combinando uma perspectiva renovada de Estado com novos modos 

de gerir organizações compostas por pessoas, sendo possível “levar a política para todos os 

espaços onde pulsa a vida, e se disputa e se sofre o poder.” A questão que se coloca é: até que 

ponto essas oportunidades geradas pelo Programa de Economia Solidária persistirão e durante 

quanto tempo? Essa é uma avaliação que ainda não vem se fazendo, portanto não foi possível 

dimensionar os impactos reais de longa duração, evidentemente o tempo ainda é insuficiente 

para essas avaliações e, sobretudo, as atividades estão em desenvolvimento e tem propiciado o 

acesso a outras oportunidades, na visão dos entrevistados. 

 
[...] Por isso, o trabalho político de formação requer obrigatoriamente uma 
pedagogia libertária que seja, ao mesmo tempo, uma autopedagogia capaz de unir 
teoria e prática e de levar adiante a reforma intelectual e moral em diálogo com a 
classe que vive do próprio trabalho. Leher e Setúbal (2005, p.10). 

 

 No âmbito local, encontramos em Matos (2006) a defesa de que, na organização de 

base, pode-se praticar uma democracia direta, na qual os indivíduos falam por si mesmos, nos 

coletivos locais dos núcleos comunitários, nas relações de vizinhança, nos núcleos de 

interesses comuns e nas lutas do dia-a-dia. Não discordamos do autor; apenas registramos que 

não percebemos na organização de base em Santo Amaro, um comportamento linear e 

integrador. Ao contrário, encontramos na RDSA uma indução à democracia e à integração, 

promovida pela Diretoria de Economia Solidária da Prefeitura do Recife, e mesmo assim não 

se aplica a todo o bairro. Simultaneamente, conforme as análises realizadas identificamos uma 

latente animosidade, conseqüência da concorrência e disputa por melhores posições políticas, 

econômicas e de poder local - resíduos de ambigüidades – na expressão de Martín-Barbero 
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(2002). Pelo exposto, as ações de auto-ajuda comunitárias, não apenas as ajudas econômicas, 

mas as pedagógicas, as de concepção de valores e sentidos poderão contribuir para o 

fortalecimento da prática, mecanismo pela qual os homens conseguirão dar forma à sua 

própria história. 

 

 Quanto à categoria informação, cuja representatividade é de 12% da totalidade, dela 

emergem noções de poder, articulação, competitividade e processo cognitivo. A informação 

foi a categoria com menos ocorrência. Concordando com Villasante (2002),  podemos afirmar 

que não nos interessa o que está explícito nas entrevistas “e sim como o dizem,” o que está 

implícito, a essência. Neste caso, relacionado à informação, o real aponta para a 

imediaticidade de informações necessárias a resoluções de problemas comuns. Ou seja, o 

conteúdo das entrevistas dos integrantes da RDSA deixa emergir, inicialmente, que mais que 

os próprios conteúdos (as informações que circulam), as mediações (comunicações) são 

extremamente importantes: existem vínculos, relações internas e suas dinâmicas; sempre 

referentes a uma hierarquia proveniente do entendimento que cada um tem da informação. 

Daí, a emergência do “poder” de quem produz, recebe e entende a informação – submetida 

que está antes de qualquer coisa – ao saber preliminar que é o do receptor. Podemos observar 

concordando com Martín-Barbero (2002), a importância histórica da comunicação e da 

informação, como uma heterogênea pluralidade articulada. No entanto, esse poder localiza-se 

nas pessoas que têm capacidade de entendimento da informação, um direito que todos 

deveriam possuir de buscar ou levar a informação onde for necessário. 

 

 Sfez (1996, p.06) esclarece com propriedade que, nesse processo não há uma 

linearidade contínua como pretende o senso comum, mas uma circularidade: 

 
O saber sobre o qual a comunicação das informações vai incidir é onde já existe 
condição e serve para interpretá-la. Este saber, formado por mensagens anteriores, 
geradas por uma aprendizagem social é resultado, por sua vez, de uma herança 
cultural. 

 

 Assim, além do tecnicismo e mecanicismo, fica evidenciado mais um problema que 

envolve a área de informação. Ou seja, as práticas que constituem o viver cotidiano, 

juntamente com aquelas que dão cabo da subsistência e sentido à vida, atribuem um conceito 

escalonado; de acordo com o uso que se faz dela, esse conceito de informação passa a ser 



 129

condicionado por práticas cotidianas, individuais e coletivas, especialmente por quem tem 

condições de apropriação dessas informações. 

 

   Novamente Martín-Barbero (2002), menciona que, em sua maioria, as ações de 

reivindicação foram muito mais objeto de interesse das classes populares, do que as que 

pudessem despertar conhecimento, informação e, portanto, compreensão da realidade.  Por 

sua vez, a mediação individual tem como fonte a estrutura cognitiva – ou seja, o conjunto de 

idéias, repertórios e esquemas mentais que influenciam a recepção e apropriação das 

mensagens. Na essência dessas observações está a apropriação do conhecimento, com base no 

pressuposto de que, sendo um produto social, pode ser transformado pela ação dos homens, 

esclarece Marteleto (2001). As entrevistas ratificam essas observações: 

 
[...] Alguns vão receber a informação e entender, ou não. Mas todos se comunicam. 
Às vezes, os projetos voltam porque não tem quem faça direito, não sabem fazer. 
D.P.01 
 
[...] Muitos se relacionam bem, outros não. Por trás, está a disputa por espaço e 
também porque uns sabem das coisas e não repassam, para não ceder espaço. 
D.P.02 
 
[...] Preciso aprender. Corro atrás do aprendizado, me informo com a ajuda da 
internet. D.P.03 

 

 Pelo exposto, os elementos culturais implícitos e explícitos, mesmo que patrocinem a 

construção de uma identidade à RDSA, também facilitam  o processo organizacional. Há, no 

entanto, uma defasagem social, em termos de comunicação e de informação, pois, conforme 

denotam as análises, a produção do conhecimento está relacionada à comunicação, cujas 

informações favorecem ou não as mobilizações. Ou seja: apesar da proximidade, e das 

relações constantes sancionamos a comunicação como o processo através do qual os 

indivíduos em relação, ou grupos; organizam esses processos em sociedade, criam, 

transmitem e usam informação com o ambiente e entre si.  

 

 Quanto à informação, vimos que se trata de um recurso para a ação política dos 

sujeitos, na qual ao possibilitar a esses sujeitos a criação de novos estados de conhecimento, 

favorece uma melhor compreensão de si e do mundo, como discute Araújo (2002). Mesmo 

assim, para os integrantes da RDSA é difícil o acompanhamento das informações de maior 

interesse. Primeiro, porque estão envolvidos com as atividades de sobrevivência do dia-a-dia 

e, como tal, têm prioridades. Segundo, porque esse acompanhamento implica na aptidão das 
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pessoas para o entendimento do que está sendo comunicado ou procurado. Uma condição que 

envolve, então, além do próprio processo cognitivo, um período; às vezes não há tempo, para 

essa preparação, e como conseqüência para receber informações. 

 

  No entanto, na conformação das redes, a informação é uma condição para a 

participação.  Podemos  encontrar no ambiente da RDSA, a circulação de informações que se 

mostram essenciais ao coletivo; mesmo considerando-se as diferenças entre cada participante, 

há um espaço aberto de mobilização na construção da própria história. Também emerge certa 

“autoridade” entre alguns integrantes da Rede; atribuímos essa concessão ao conhecimento 

que essas pessoas detêm. O que sugere, por sua vez, que a categoria conhecimento é mais uma 

determinação que influi na totalidade da RDSA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

 Antes de procedermos às considerações finais, resgatamos nosso objeto de estudo e, 

desse modo, buscamos compreender o uso que os integrantes da RDSA fazem das 

informações, como elas podem contribuir para o fortalecimento do grupo. 

 

 Como problema de tese, no contexto da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, 

procuramos alcançar as controvérsias relacionadas ao processo de comunicação - como as 

pessoas entendem, conseguem e reproduzem informações – pois essas controvérsias 

comprometem o acesso, a utilização e a socialização da informação. 

 

 A noção de cotidiano, como menciona Souza (2002), tanto quanto da prática de 

pessoas e grupos sociais é uma primeira aproximação, para realçar o que vem sendo discutido 

como prioridade nos trabalhos referentes à interação comunicação e cultura. Tomada não 

apenas em sua conotação mais ampla, enquanto âmbito de produção, circulação e consumo de 

significações, a cultura se situa, nos anos recentes, no interior dessas práticas, através das 

quais elas se expressam. Assim, podemos afirmar que o papel social da informação se 

apresenta como uma determinação, na totalidade da RDSA.  

 

  O senso comum tem anotado que informações relacionadas às redes abertas podem ser 

compartilhadas por todos, indiscriminadamente. Tentamos provar neste trabalho que as 

informações só são absorvidas por quem tem capacidade de entendimento. Nessa perspectiva, 

há evidentemente uma articulação entre pessoas, uma mediação comunicacional; mas, a 

questão central está no fato de que nem todos entendem a informação, e assim não se 

completa a comunicação. Não entendem a informação, nem a comunicação, porque o 

processo cognitivo é precário, historicamente negado e não desenvolvido nas classes 

populares. 

 

  As análises realizadas confirmam que, tanto os conteúdos - as informações que 

circulam; como as mediações – os meios como acontecem essas comunicações, são 

importantes para o coletivo Rede: fortalecem vínculos, relações internas e suas dinâmicas; 

mas são sempre alusivas a uma hierarquia proveniente do entendimento que cada um tem da 

informação. Daí, a manifestação do “poder” de quem produz, recebe e entende a informação – 

submetida que está antes de qualquer coisa – ao saber preliminar que é o do receptor.  
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 Nesse caso, mesmo considerando uma gestão participativa na Rede, o poder do 

entendimento, concentrado em algumas pessoas, não possibilita uma democratização da 

informação, as quais, como vimos, estão sujeitas a uma hierarquia.  

 

 Emergiu das análises realizadas a expressão capital social, associada ao 

desenvolvimento. Muitas respostas vinculam-na ao contexto da desigualdade social, ao 

desemprego e à desconfiança nas instituições governamentais de uma maneira geral. A 

expressão é polêmica, por ser empregada indiscriminadamente e em alguns casos, 

substituindo termos como “tecido social” e “laços sociais.” Neste trabalho, a expressão foi 

associada ao conjunto de “equipamentos sociais” relacionados entre si, como uma articulação 

entre as esferas econômica, política e social. 

 

 Na totalidade da Rede de Desenvolvimento de Santo Amaro, o uso da expressão 

capital social é empregado, no sentido de uma única palavra expressar um conteúdo tão 

extenso e que representa, na sua essência, as manifestadas expectativas de desenvolvimento. 

Ainda, considerando as análises realizadas, as condições de comunicação e de informação 

estão centralizadas em alguns elementos, por possuírem “capital social”; sobretudo, porque, 

através desse qualitativo podem desempenhar a função de mediadores, junto ao coletivo. 

Assim, o poder conseguido através do domínio da informação está concentrado em poucas 

pessoas e deixa as inter-relações frágeis; haja vista a disputa por esse poder e por uma 

liderança, também explícito nas análises.  

 

 Especialmente, os que não atingem a condição de entendimento, ficam à mercê de 

possibilidades de manipulação ou de uso inapropriado de informações, pelos mediadores, 

abrindo-se assim um espaço para controvérsias e outros confrontos internos, especialmente 

pela evidência de uma dependência comunicacional. 

 

  Nessa perspectiva, podemos confirmar a tese de que as controvérsias relacionadas ao 

processo de comunicação, como as pessoas entendem, conseguem e reproduzem informações; 

comprometem o acesso, a utilização e a socialização da informação. Considera-se, então, que 

a informação só se torna conhecimento, quando for absorvida e entendida através do processo 

cognitivo. 

 

 . 
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 Se por um lado, o uso compartilhado de informações e de conhecimentos favorece a 

integração; por outro lado o entendimento, a absorção e a recolocação da informação (ou 

transmissão dessas informações) vão exigir competências individuais. Nesse caso, a (falta) de 

educação é a essência do não entendimento e da não absorção de informações, representando 

uma determinação, em relação à totalidade RDSA. 

 

 Esta “inadequação cognitiva”, discutida por Dagnino (2002 b), se faz presente em 

amplos setores da sociedade brasileira. Aqui, nos interessou esclarecer que essa determinação 

é um obstáculo relacionado não à carência de recursos humanos, financeiros, ou de apoio 

prático – freqüentemente responsável pelo insucesso de políticas públicas. Mas, sim à 

inexistência de um conhecimento previamente acumulado, tanto coletivo, como individual, 

capaz de orientar ações transformadoras. 

 

 Caberia nessas considerações, lembrando o princípio de vigilância epistemológica, 

mencionado por Gaiger (2003), não nos afastarmos do campo político, cultural e científico no 

qual estamos, e não perdermos de vista a compreensão dos problemas inseridos, observando o 

senso comum intelectual e a posição nele ocupada pelos sujeitos; sobretudo o interesse 

legítimo de evidenciar as qualidades emancipatórias e promissoras das alternativas de 

produção econômica.  

 

 Podemos afirmar, então, que o Programa de Economia Solidária da Prefeitura do 

Recife vem beneficiando parte da comunidade de Santo Amaro e criando alternativas de 

geração de renda, através da Política Pública de Economia Solidária da SENAES-MTE.  

Nesse caso, ao longo das análises, encontramos efetivos traços de fortalecimento de pequenas 

atividades produtivas, não assistencialistas. Mas, por outro lado, nos deparamos com a 

necessidade de se encorajar processos político-pedagógicos de novos conhecimentos e de 

informações, corroborando atividades de capacitação, voltadas para os integrantes da Rede. 

 

 Assim, mesmo reconhecendo os limites e restrições apresentados durante a pesquisa, 

não desconhecemos o papel da Prefeitura do Recife como poder público: existe um clima de 

participação e um reconhecido avanço em relação a outras administrações municipais. A 

Política de Economia Solidária é oficial e legitimada; representa uma propriedade, sobretudo 

pelas discussões que se realizam no âmbito da RDSA, considerando o caráter recente das 

tentativas de gestão democrática no país. Mas, atribuímos que o mérito do Programa de 
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Economia Solidária da Prefeitura do Recife encontra-se na busca e estímulo a um projeto que 

leva em conta o modo de produzir e de viver do coletivo Rede. 

 

 Pelo exposto, o movimento da Economia Solidária tem iniciado uma probabilidade de 

encontro na forma como realizam um trabalho, uma tentativa de educação popular, pautada na 

legitimidade da prática social levando ao grupo uma possibilidade de integrar-se à sociedade; 

o que pode ser esclarecido através das interpretações de Mejía (2003), quando defende uma 

oportunidade de representação e de defesa de direitos através da integração ativa à sociedade 

civil.   

 

  Outra determinação relaciona-se à necessária associação do Programa de Economia 

Solidária com a ação pedagógica da educação, voltada para as práticas do cotidiano e da 

cultura local. No estágio de desenvolvimento da Rede, a educação precisa ser incorporada 

como uma deliberação. Desde que, como um direito negado historicamente, agora, a educação 

deve ser admitida como mais uma batalha do grupo, uma reivindicação junto à Prefeitura e à 

SENAES, visando o processo de fortalecimento das pessoas que formam o coletivo. 

 

 Para que a educação possa ser utilizada como conquista, Gadotti e Gutiérrez (1999) 

sugerem considerar que o desenvolvimento perpassa o fenômeno econômico, pois contém um 

aspecto de criação contínua do homem em todas as dimensões.  Nessa educação socialmente 

produtiva supõe-se fazer da educação o elemento integrador de todo o processo e, assim, 

garantir a esses grupos chegar à condição de atores reais de suas próprias vidas. 

  

 Na realidade, a educação negada ou superficial, na trajetória política dessa 

comunidade, ocasionou o acúmulo de necessidades. Assim, para a Política Pública de 

Economia Solidária, que busca uma possibilidade de produzir trabalho, renda e tem um 

potencial para a inclusão social; sua sustentabilidade exigirá o investimento na educação 

popular, na geração e comunicação de informações apropriadas a cada realidade. E não 

estamos nos referindo à construção de banco de dados que concentrem e disponibilizem 

informações, o que certamente agravará a problemática do entendimento muito reduzido de 

algumas pessoas, em relação ao conjunto dos integrantes da RDSA. Mas sim, a uma prática 

educativa de enfrentamento das insuficiências cognitivas, como já mencionou Dagnino 

(2002), na qual estejam disponibilizadas informações acessíveis e programas de educação 

voltados para o atendimento das reivindicações de direitos e transformações sociais. A (falta) 
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de educação, como uma unidade complexa de articulação das várias facetas da organização 

RDSA é a essência da problemática encontrada. 

 

 Nas múltiplas determinações que envolvem o todo de Santo Amaro, há uma totalidade 

relativa, que, em um momento, vincula-se a outra contextual: trata-se do caráter do bairro ser 

o mais violento da cidade; o que está presente em todas as análises, como uma condição quase 

insuperável. O bairro de Santo Amaro, historicamente, tem sido exposto a tensões sociais 

cada vez mais acirradas: o desemprego, a violência, as drogas expressam as incoerências do 

sistema capitalista e as contradições relacionadas à RDSA, cujos integrantes se manifestam 

cheios de sentido, com potencial de mudança e história. 

 

 Isso porque, nas suas inter-relações históricas e estruturais, o bairro foi ficando cada 

vez mais isolado, entregue à própria sorte. Nesse sentido, a criação da RDSA pode ser um 

exemplo da capacidade histórica da classe popular de construir sua própria alternativa, a partir 

do seu interesse imediato que é a geração de renda. Portanto, encontramos, na realidade 

analisada, mais do que um espírito associativo e cooperativo; a criação da Rede mostra, 

através da prática sócio-econômica, uma estratégia de enfrentamento à realidade de forma 

articulada, apoiada num programa de geração de renda, que pode alavancar outras 

experiências de fortalecimento do tecido social em construção 

 

 Destacamos, mais uma vez, o papel da comunicação e da informação nos modos de 

viver, fazer e de perceber a realidade, entre diferentes integrantes mais questionadores da 

Rede.  Dessa forma, esses integrantes podem contribuir para a formação consciente e crítica 

de outros sujeitos envolvidos. Oportunidade que se oferece por ocasião das reuniões da 

RDSA, apontada como um momento de conjunção dos mais férteis para o crescimento das 

pessoas e da própria Rede. 

 

   Nessa lógica de redes, explica Castells (1999), é possível se gerar uma determinação 

social em nível mais alto do que os de interesses sociais específicos: a valorização dos fluxos 

de comunicação e informação como elementos essenciais nesse processo de fortalecimento. 

Sobretudo, na lógica de redes estão as discussões sobre práticas dos atores envolvidos; em 

cujas ações, por sua vez, encontram-se aspectos políticos, econômicos e culturais de cada 

realidade, possibilitando aos envolvidos a aquisição de um lugar nesse grupo de 

pertencimento. 
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 Outra determinação encontrada refere-se ao popular; o grupo da Rede não é sinônimo 

de pobreza, mas de um conjunto de pessoas e de seus movimentos, que buscam transformar 

uma situação de dominação sócio-econômica. Mostram-se, dessa maneira, como sujeitos 

políticos e, assim, para derrotar a opressão econômica e social, a Rede vem exercitando a 

troca nas relações de produção: umas costuram, outras bordam, outras buscam o escoamento 

da produção, outro grupo faz o transporte para feiras, exposições. Estão contidas então, 

relações de geração de conhecimento e de produção material. Podemos afirmar que, através 

dessas ações da RDSA, encontramos uma perspectiva de transformação social em andamento. 

 

 Mesmo assim, não perdemos de vista que, no debate que se instalou nessa temática, 

até o próprio Marx foi apresentado, quando, no “Manifesto” destacou que a importância do 

trabalho cooperativo tem uma utilidade na prática, mas é incapaz de barrar a expansão dos 

monopólios e de aliviar o fardo da pobreza. Defendemos que, evidentemente, as atividades 

em desenvolvimento na Rede não representam um enfrentamento aos monopólios, mas trata-

se de uma perspectiva de sobrevivência, na ausência de outra alternativa. A práxis autônoma 

dos trabalhadores pode despontar, então, como sinônimo de socialismo.   

 

 Nesse caso, a proposta de enfrentamento ao capitalismo, numa totalidade objetiva, não 

existe.  E sim, um enfrentamento à miséria, cuja ação torna-se significativa, sobretudo no 

plano da imediaticidade, quando consideramos as necessidades histórico-sociais reprimidas. 

Aprecia-se, também, o fato de que alguns grupos já conseguem gerar renda através de 

atividades e serviços em andamento. No entanto, a conjuntura histórica dos problemas 

mencionados continua predominante e não resiste a reflexões menos imediatas. Ultrapassando 

essa imediaticidade, torna-se necessário oferecer uma formação apropriada, aos pequenos 

produtores, para que o desenvolvimento de produtos e serviços contribuam para o 

enfrentamento comercial da concorrência, não só para garantir uma renda, mas, sobretudo a 

sustentabilidade. Neste caso, sugerimos que a educação e a capacitação devam ser 

incorporadas à Política de Economia Solidária. Consideram-se os resultados em andamento, 

tanto em relação à qualificação de profissionais, como os alusivos à inclusão social; como 

procedimentos que têm melhores resultados, quando associados à educação. São, portanto, 

exemplos de relações conotativas - satisfações múltiplas de um conjunto de necessidades 

relacionais de convivência, de comunicação e educativas.   
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 Achamos importante a possibilidade de contribuir para esse debate, acreditando que 

garantias individuais não podem existir, sem uma liberdade econômica. Como síntese, a 

Política de Economia Solidária da SENAES trouxe, ao conjunto da RDSA, uma probabilidade 

de emancipação humana que, mesmo contraditória, consolida-se através do Programa de 

Economia Solidária da Prefeitura do Recife. Na avaliação de uma política pública em 

desenvolvimento, numa área de extrema carência, podemos admitir que esse estudo contribui 

para os ajustes que, certamente, são necessários ao fortalecimento das iniciativas. O 

crescimento dos espaços de economia solidária tem gerado críticas; no entanto, a ampliação 

desses espaços tem mostrado uma possibilidade de construção, na busca por um 

desenvolvimento  social. No entanto essas políticas são ainda emergentes, para uma maior 

abrangência devem ser associadas a outras políticas públicas, sobretudo educacionais para que 

possam, efetivamente, atender às necessidades explícitas já comentadas. 

 

 Por fim, destacamos que, quando buscamos olhar a informação no âmbito da Rede, 

não tínhamos a ilusão nem a utopia de apontar uma “igualdade informacional”, como trata 

Jardim (1999). Isso porque, o conceito de igualdade assume diversos contornos, discutidos 

neste trabalho, freqüentemente relacionados ao conceito de desigualdade. Identificamos, 

permeando o desenvolvimento de um programa e de uma política de geração de renda, o 

papel da participação, educação e, notadamente, da comunicação e informação; como 

requisitos essenciais para que todos, juntos, se plasmem e contribuam para que o acesso ao 

conhecimento garanta uma existência socialmente digna aos integrantes da RDSA. 

 

  Nesse reconhecimento está consignado o papel da informação e do conhecimento à 

realidade, ao contexto social, especialmente para assegurar o direito que todos devem ter de 

buscar e levar informações, em todos os lugares que possam ser encontradas. Foi possível 

mostrar, então, a informação como um recurso para a ação política dos sujeitos sociais.  

Especialmente foi possível demonstrar à área da Ciência da Informação o imperativo de mais 

estudos voltados para as necessidades básicas do dia-a-dia, nos quais estão implícitos um 

compromisso político, para que esse conhecimento seja examinado e edificado criticamente, 

como condição de vivência e explicação da realidade. 

 

 Caberia deixar evidenciado neste estudo, o que consideramos uma limitação. Trata-se 

do debate sobre Estado e poder – aqui realizado apenas transversalmente. Apesar da 

relevância dos assuntos, adotamos como critério de escolha o uso de muitos conceitos inter-
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relacionados e assim, para não comprometer a objetividade, procuramos nos pautar nas 

categorias centrais do trabalho. 

 

 Os estudos não se esgotam aqui, ainda é preciso percorrer uma longa trajetória e 

incorporar outras abordagens à temática informação social, mas os esforços não têm sido em 

vão, tampouco podemos desconhecer os estudos em andamento. Oportunamente esse trabalho 

será ampliado, com vistas a novos pronunciamentos sobre a temática. 

  

 Valendo-se da legitimidade que lhe é conferida como discurso acadêmico, esta tese 

procurou ir além das aparências, para favorecer a compreensão do social presente nos 

processos comunicacionais e informacionais; esperamos com isso colaborar, numa 

perspectiva de resgate, para uma melhor condição social de setores menos favorecidos por 

este tipo de estudo. 
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TÓPICOS GUIA – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

As entrevistas individuais, além dos comentários iniciais que serão mantidos com os 

entrevistados, deverão partir de uma associação – livre sobre a RDSA35 

 

1 Você pode falar-me sobre o seu tempo, suas atividades antes da criação da RDSA? 

 

2 Que tipo de atividade econômica você desenvolve? 

 

3 Como os integrantes da RDSA se relacionam uns com os outros? 

 

4 Existe uma articulação do grupo, com outros sujeitos sociais visando a melhoria das 

atividades de cada um? 

 

5 Conforme a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da PR, a 

RDSA “busca o fortalecimento de grupos produtivos que dela fazem parte, possibilitando a 

autonomia, a viabilidade econômica e a consolidação de suas atividades na geração de 

trabalho e renda.” 

 

6 Então a gente teria uma diferença entre antes, e depois da RDSA? Qual seria, então, a maior 

diferença? 

 

7 De tudo isso, o que é mais importante para você?  Por quê ? 

 

8Como vocês se comunicam, sabem das feiras, atividades, encontros, cursos?  

 

9 E o pessoal da Economia Solidária/SENAES, como vocês se comunicam? Eles ajudam? 

 

10 Entre os integrantes da RDSA quem sabe das coisas? Por que? Repassa para todos? Quem 

produz, então, informação de interesse para os integrantes da RDSA? Você entende tudo 

                                                 
35 Toma-se como parâmetro os estudos de BAUER, M,W;GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, 
imagem e som: um manual prático. Martin W.Bauer e George Gaskell (Org) Trad. Pedrinho Guareschi. 
Petrópolis:Vozes, 2002 e ainda LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas.Porto Alegre: Ed. Artes Médicas; Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 
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que está sendo comunicado? Quando você não entende, quem repassa, ou explica essa 

informação para você? 

 

11 Que órgão/instituição, além da Diretoria de Economia Solidária/PR ajuda? Como é esse 

apoio? Quem faz os contatos? Existe algum tipo de política social, que no momento, 

esteja beneficiando o grupo? Quem poderia ajudar mais? 

 

12 Na própria Rede quem produz mais informações? Comunica-se com todos? Essas novas 

informações todos recebem? 
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2 
 

GRUPOS QUE FORMAM A REDE DE DESENVOLVIMENTO DE 
SANTO AMARO 
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GRUPOS QUE FORMAM A REDE DESENVOLVIMENTO DE SANTO AMARO 
 
 
01 COOTACER – Cooperativa dos Trabalhadores dos Cemitérios do Recife.  
02 COOMUTE – Cooperativa de Limpeza e Alimentação e Mulheres de 

Tejucupapo.  
03 CONSELHO DE MORADORES DA RUA DOS CASADOS 
04 ADOLESCER 
05 HOT DOG E COMPANHIA 
06 GRUPO FIO DE TERRA 
07 IGREJA BATISTA DE SANTA TEREZINHA 
08 CENTRO JOSUÉ DE CASTRO 
09 NUAMPO 
10 IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO 
11 FIAMEPE 
12 AMIGAS DO ARTESANATO  
13 CRECHE SÃO DOMINGOS SÁVIO 
14 CRECHE JOÃO DE BARROS 
15 MIRIM BRASIL 
16 GAJOP 
17 GRUPO RUAS E PRAÇAS 
18 CASA DE PASSAGEM 
19 TECMICRO CENTER 
20 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA DOS CASADOS 
21 GALÃO MEMINOS E MENINAS DE SANTO AMARO 
22 CLUBE DE MÃES – RENASCER 
23 GRAPAS 
24 CLUBE DE MÃES – CRIARTE 
25 CLUBE DE MÃES – CORAÇÃO DE MARIA 
26 RUBI CONFECÇÕES 
27 ESCOLA LEON DINIZ 
28 CEAS URBANO 
29 COMPROSERVE 
30 CLUBE DE MÃES SANTA MÔNICA 
31 CAPELA DE SANTO AMARO DAS SALINAS 
32 ETAPAS 
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PESSOAS ENTREVISTADAS 
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PESSOAS ENTREVISTADAS 
 
 
Carmem Valente 

Gilda Marques Bezerra 

Lívia Aguiar 

Luciana Santana 

Marco Antônio Silva 

Vilma Gomes 




