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Anda, quero te dizer nenhum segredo, 

Falo nesse chão da nossa casa, 

Vem que tá na hora de arrumar, 

Tempo, quero viver mais duzentos anos, 

Quero não ferir meu semelhante, 

Nem por isso quero me ferir, 

Vamos precisar de todo mundo,  

Pra banir do mundo a opressão,  

Para construir a vida nova, 

Vamos precisar de muito amor, 

A felicidade mora ao lado,  

E quem não é tolo pode ver,  

A paz na terra, amor, 

O pé na terra,  

A paz na terra, amor, 

O sal da terra, 

És o mais bonito dos planetas, 

Tão te maltratando por dinheiro, 

Tu que és a nave, nossa irmã, 

Canta, leva tua vida em harmonia, 

E nos alimenta com seus frutos, 

Tu que é do homem a maçã,  

Vamos precisar de todo mundo, 

Um mais um é sempre mais que dois, 

Pra melhor juntar as nossas forças, 

É só repartir melhor o pão,  

Recriar o paraíso agora, 

Para merecer quem vem depois,  

Deixa nascer o amor,  

Deixa fluir o amor,  

Deixa crescer o amor,  

Deixa viver o amor, 

 O sal da terra. 

 

(BETO GUEDES e RONALDO BASTOS In.: O Sal da Terra) 



 

RESUMO 

 

O processo de incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES’s) tem se 

destacado cada vez mais dentro da economia solidária (ES). O trabalho realizado junto aos 

Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCD’s), com suas moedas sociais, são um exemplo 

desse processo. Este trabalho aborda a ideia dos BCD’s no bairro Timbaúbas na cidade de 

Juazeiro do Norte-CE, e tem como objeto de estudo a emancipação dos associados do Banco 

Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) com sua moeda social Timba. O 

processo de incubação foi assessorado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos 

Populares e Solidários (ITEPS) da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e o projeto se 

encontra na fase de desincubação. Sabendo que uma das maiores dificuldades dos projetos de 

economia solidária é o desenvolvimento do processo de emancipação dos associados, por 

vários motivos que perpassam os bairros periféricos, como desigualdades socioeconômicas, 

baixa escolaridade, pobreza extrema, baixa autoestima dentre outros, a pergunta problema é, 

os associados do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação a partir do trabalho 

realizado pela ITEPS? O pressuposto era que os associados haviam conseguido desenvolver 

sua emancipação apesar de algumas limitações. Para tanto esse trabalho tem como objetivo 

geral analisar o processo de emancipação dos associados do BCDT assessorado pela ITEPS 

da UFCA. A metodologia de análise tem como base o marco analítico do processo de 

emancipação construído no capítulo 1. Os métodos centrais da coleta de dados foram às 

entrevistas (semi-estruturadas) e a observação não participante, foram realizadas também, 

análise documental e histórica, no período de outubro de 2011 até outubro de 2013, além de 

pesquisas bibliográficas relativas ao tema em livros, artigos, dissertações e teses. A análise 

dos dados foi realizada utilizando a metodologia análise de discurso. Concluímos então que, 

os associados do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação a partir do trabalho 

realizado pela ITEPS, pois o grupo contempla a maior parte das categorias presentes no marco 

analítico, tem lutado para se libertar das forças hegemônicas do sistema, desenvolvendo uma 

consciência crítica para enfrentar essa realidade. Além disso, se colocam como sujeito 

participante da vida em sociedade e se percebem assim como um ser político. 

 

Palavras-Chave: Economia Solidária, Bancos Comunitários, Incubação, Emancipação. 



 

ABSTRACT 

 

The process of incubation of Solidary Economical Enterprises (EES's) he has if highlighted 

more and more inside of the solidary economy (you are). THE work accomplished the 

Community Banks of Development close to (BCD's), with your social coins, they are an 

example of that process. This work approaches the idea of BCD's in the neighborhood 

Timbaúbas in the city of Juazeiro-CE, and he has as study objected the emancipation of the 

associated of the Community Bank of Development of Timbaúbas (BCDT) with your social 

coin Timba. The incubation process was advised by the Technological Incubator of Popular 

and Solidary Enterprises (ITEPS) of the Federal University of Cariri (UFCA) and the project 

is in the desincubation phase. Knowing that one of the largest difficulties of the projects of 

solidary economy is the development of the process of the associates' emancipation, for 

several reasons that pervade the outlying neighborhoods, how inequalities socioeconomic, 

low education, does poverty exalt, low autoestima among other, is the question problem, did 

the associated of BCDT get to develop your emancipation starting from the work 

accomplished by ITEPS? The presupposition was that the associates had gotten to develop 

your emancipation in spite of some limitations. For so much that work has as general objective 

to analyze the process of emancipation of the associated of BCDT advised by ITEPS of 

UFCA. The analysis methodology has as base the analytic mark of the emancipation process 

built in the chapter 1. The central methods of the collection of data went to the interviews 

(semi-structured) and the observation non participant, they were also accomplished, 

documental and historical analysis, in the period of October of 2011 to October of 2013, 

besides relative bibliographical researches to the theme in books, goods, dissertations and 

theses. The analysis of the data was accomplished using the methodology speech analysis. We 

ended then that, the associated of BCDT got to develop your emancipation starting from the 

work accomplished by ITEPS, because the group contemplates most of the present categories 

in the analytic mark, it has been struggling to free of the forces hegemonic of the system, 

developing a critical conscience to face that reality. Besides, they are placed as subject 

participant of the life in society and they are noticed as well as to be political. 

 

Key-Words: Solidary Economy, Community Banks, Incubation, Emancipation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As consequências do sistema capitalista tais como a concentração de renda, a 

exclusão social e a fome deixam marcas profundas em grande parcela da população. Frente a 

essa realidade surgem forças contra-hegemônicas como a economia solidária que é 

consubstanciada nos princípios da solidariedade, da inclusão e da emancipação social. Na 

verdade esta nova economia convida de uma maneira ou de outra àqueles que estão “fora a 

entrar” e dar-lhes o direito de desenhar e transformar o sistema vigente participando e 

escrevendo a sua própria história, apresentando-se como alternativa material e humana para 

superação do sistema capitalista. 

Inseridos na Economia Solidária estão os Empreendimentos Econômicos Solidários 

que são organizações econômicas que nascem da livre associação de trabalhadores tendo 

como características a cooperação, a autogestão e a posse dos meios de produção diminuindo 

assim as relações assalariadas, pois dividem o excedente em partes iguais. 

Os BCD’s são uma dessas modalidades e são vistos como a própria materialização 

de práticas contra-hegemônicas, estes reorganizam a economia integrando em um mesmo 

local, instrumentos de crédito, produção, comercialização e consumo oportunizando trabalho 

e renda para os moradores, mas acima de tudo apresentam soluções para a inclusão social e 

melhoria nas condições de vida. 

A sua função principal é a valorização do lugar, desenvolvendo as potencialidades e 

incentivando a produção e o consumo no território com sua moeda social, criada para circular 

somente na comunidade, entretanto, uma função que exerce muito bem é a valorização dos 

moradores que passam a participar e a serem protagonistas, eles passam a ter identidade e 

empoderamento. 

A incubação dos BCD’s tenta proporcionar isso, fazer acontecer a economia solidária 

na prática. Na verdade, a incubação é uma forma que os centros de pesquisas encontram para 

servir a sociedade, as chamadas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCP’s), que na maioria das vezes são vinculados às universidades, assessoram os projetos e 

incubação, até que os associados possam seguir sozinhos. 

A incubação tenta fazer com que os associados se desenvolvam para que eles se 

emancipem, pois um dos maiores problemas desses projetos chama-se emancipação. Os maiores 

motivos da falta de emancipação são os problemas que perpassam os bairros periféricos, 

como desigualdades socioeconômicas, baixa escolaridade, pobreza extrema, baixa autoestima 

dentre outros. 
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As bases para a emancipação são a participação e a solidariedade, mas a maturidade 

é uma condição básica também. Somente quando as pessoas alcançam esse nível é que 

conseguem tomar decisões, ter posturas e ações, para não ficar só percebendo o que ocorre, 

mas interferindo como sujeito de ocorrências. 

Dessa forma, o objeto de estudo deste trabalho é a emancipação dos associados do 

Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) que pertence ao Centro de 

Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas (CDCT), localizado no Bairro Timbaúbas na 

cidade de Juazeiro do Norte-CE. Esse projeto está sendo assessorado pela Incubadora 

Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários (ITEPS) da Universidade Federal do 

Cariri (UFCA). Este é executado por uma equipe multidisciplinar juntamente com treze 

associados (moradores desta comunidade), o projeto encontra-se na fase de desincubação e foi 

financiado pelos projetos realizados pelos bolsistas inseridos na ITEPS e por eventos 

realizados pelos próprios associados como festas, bingos e feiras. 

O Bairro Timbaúbas convive com várias dificuldades relacionadas à pobreza e à 

falta de acesso à estrutura básica de serviços públicos, vive ainda uma situação de exclusão, 

pois muitos de seus moradores estão fora do mercado de trabalho. Neste contexto, é crucial 

entender a metodologia de incubação do BCDT e a partir daí estudar como foi desenvolvida a 

emancipação dos associados. Em função de todo esse contexto acima apresentado, e sabendo 

que a maior dificuldade dos projetos de economia solidária é o processo de emancipação dos 

associados, a pergunta problema é: Os associados do BCDT conseguiram desenvolver sua 

emancipação a partir do trabalho realizado pela ITEPS? O pressuposto foi que apesar de 

algumas limitações os associados do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação. 

Para tanto esse trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de emancipação 

dos associados do Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) a partir 

do trabalho realizado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários 

(ITEPS) da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E como objetivos específicos conceituar 

economia solidária, incubação, emancipação e suas relações, construir um marco analítico 

para a compreensão do processo de emancipação, descrever o processo de incubação do 

BCDT e analisar o processo de emancipação dos associados a partir do marco analítico. 

O interesse em estudar e pesquisar o BCDT e seus associados veio da necessidade 

tanto de aprender com um grupo diferenciado que faz acontecer a economia solidária na 

prática, como também da necessidade interior de contribuir de alguma maneira para o 

desenvolvimento de um grupo que luta contra um sistema que é excludente. Uma temática 

tem importância a medida que faz a diferença na vida das pessoas, a partir do momento em 
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que o BCDT começa a transformar a realidade das pessoas que estão em sua volta já fica 

justificado seu estudo. 

Além disso, a economia solidária vem conquistando uma visibilidade cada vez mais 

importante, o número de EES já se encontra num total de 21.859. É crescente também o 

número de BCD e suas moedas sociais no Brasil, já são 81 bancos que promovem o 

desenvolvimento das economias locais (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2013). 

Ainda segundo esse órgão, a Economia Solidária terá reforço de R$ 30,2 milhões até 2015, 

explica o diretor do Departamento de Fomento à Economia Solidária da Secretaria Nacional 

de Economia Solidária (SENAES), Manoel Vital de Carvalho Filho: 

 
O objetivo é fomentar, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, atividades produtivas, 

de prestação de serviços, comercialização e de consumo solidário entre trabalhadores, 

produtores autônomos e familiares com vistas à promoção do desenvolvimento 

territorial sustentável e à superação da pobreza extrema (id. ibid., p. 1).  

 

 Nesse sentido, os resultados deste trabalho podem servir de inspiração para orientar 

políticas públicas associadas ao tema do desenvolvimento local e da geração de trabalho e 

renda. Este trabalho pode também contribuir para as pesquisas sobre os temas incubação e 

emancipação, sabendo que são incipientes os estudos que relacionem estes conceitos e que os 

verifiquem na prática. Esta é de extrema relevância, pois tem o intuito de contribuir para a 

construção de ações que promovam o desenvolvimento dos associados e consequentemente 

do referido bairro. 

No primeiro capítulo, apresentamos os conceitos de desenvolvimento, economia 

solidária, empreendimentos econômicos solidários (EES’s), Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento (BCD’s) e moeda social. Apresentamos também a relação entre incubação e 

emancipação e a construção do marco analítico para o processo de emancipação. No segundo 

capítulo apresentamos a metodologia que tem como base o marco analítico já referido. No 

terceiro capítulo são os resultados e discussões, discorremos sobre o bairro Timbaúbas, suas 

condições geográficas sociais e econômicas, apresentamos o processo de incubação do BCDT 

assessorado pela ITEPS, a história do CDCT e o surgimento do BCDT, a caracterização do 

BCDT e por fim a análise do processo de emancipação dos associados com base nas categorias, 

Interesse Bem Compreendido, Esfera Pública e Emancipação. Na conclusão apresentamos 

que os associados do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação a partir do trabalho 

realizado pela ITEPS, pois contemplam a maior parte das categorias presentes no marco 

analítico. 
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1 INCUBAÇÃO E EMANCIPAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Nesse capítulo apresentaremos um debate sobre o conceito de economia solidária, 

afirmaremos que dentro desse movimento social existem os empreendimentos econômicos 

solidários e que uma de suas modalidades são os Bancos Comunitários de Desenvolvimentos 

com suas moedas sociais. Mas, além disso, faremos a relação entre incubação e emancipação 

e construiremos um marco analítico para posterior estudo do processo de emancipação dos 

associados do BCDT. Entretanto, sabemos que a economia solidária se apresenta como um 

meio de se chegar ao tão esperado desenvolvimento sustentável, ou seja, a sua função é 

promover o desenvolvimento de um território, sendo assim, começaremos falando sobre este. 

 

1.1 Os movimentos do conceito de desenvolvimento 

 

Por muito tempo as políticas desenvolvimentistas do pós-guerra tinham o foco no 

crescimento econômico, ocasionando tanto a degradação ambiental como desigualdades 

sociais. Mas em 1970 os ambientalistas começaram a discutir as consequências dessa política 

e um dos primeiros eventos dessa discussão foi a criação do Clube de Roma. O Clube ainda 

hoje é composto por uma equipe multidisciplinar e desde aquela época tinha a função de 

refletir sobre o consumo exagerado dos recursos naturais. Em 1972 o Clube apresentou um 

relatório chamado “Os Limites do Crescimento”, esse relatório mostrava ao mundo que havia 

um limite para o crescimento econômico que seria atingido em menos de um século e que isso 

culminaria em catástrofes, a solução então seria o congelamento do crescimento econômico e 

da população (THE CLUB OF ROME, 2013). 

Em 1972 também aconteceu outro evento importante sobre desenvolvimento, a 

Conferência de Estocolmo que foi amplamente influenciada por esse relatório. Em 1975 

surgiu o relatório What Now, este era uma negociação entre a defesa do meio ambiente de 

uma lado e o crescimento econômico de outro (VAN BELLEN, 2006). 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou 

um relatório chamado “Nosso Futuro Comum” também conhecido como Relatório Brundtland, 

esse relatório deixava bem claro que o conceito de desenvolvimento deveria ser revisado no 

sentido de se ampliar as reflexões sobre as questões ambientais e os limites dos modelos de 

desenvolvimento hegemônicos. Dessa forma, o conceito de desenvolvimento sustentável então 

surgia afirmando que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades da 

geração atual sem comprometer as gerações futuras (VAN BELLEN, 2006). 
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Este conceito de desenvolvimento sustentável nos remete a questão da nossa 

responsabilidade com as gerações futuras e com o planeta Terra que é discutido no “Princípio 

responsabilidade” de Jonas (2006) na Ecofilosofia. 

Em 1992, foi aprovada a Agenda 21
7
, aqui no Brasil na Rio 92, esse encontro deixou 

claro que a sustentabilidade tem várias dimensões que precisam ser atingidas para se alcançar 

o desenvolvimento. Esse evento determinou metas para serem cumpridas até 2015. 

Em 1997 foi assinado o Protocolo de Quioto
8
, é importante lembrar que os EUA não 

assinaram esse documento se excluindo da responsabilidade com as pessoas e com o planeta. 

Em 2002 aconteceu a Conferência de Johanesburgo, que reafirmou as metas do milênio, e 

apresentou o “Plano de Implementação” propondo ações que tinham o objetivo de preservação 

dos recursos naturais. 

Todas as conferências que vieram depois tinham a preocupação de firmar esse 

compromisso. Em 2009 aconteceu a COP-15 ou Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança Climática (UNFCCC), que aconteceu em Copenhague na Dinamarca. Em 2010 

aconteceu a COP-16 em Cancun no México. Apesar dessas conferências não terem criado 

compromissos mais relevantes a COP-15 começou uma nova rodadas de negociações 

relacionadas ao meio ambiente, dada a urgência de se alcançar soluções para os problemas do 

aquecimento global e das mudanças climáticas. 

Como vimos existiu um movimento do conceito de desenvolvimento até o mesmo 

chegar ao desenvolvimento sustentável, vimos também que para alcançá-lo todas as dimensões 

(social, política, econômica e ambiental) necessitam ser contempladas. Até ai está entendido, 

agora devemos entender que precisamos de meios para atingir todas as dimensões desse 

desenvolvimento e a economia solidária é um desses meios, é dela que trataremos a seguir. 

 

1.2 Economia solidária 

 

Os efeitos do capitalismo são nocivos no momento em que se baseiam na competição 

e na heterogestão; essas práticas aumentam as desigualdades sociais em todas as suas

                                                           

7 Agenda 21: “A Eco-92 também contribuiu para sistematizar as obrigações ambientais. A criação da Agenda 21 

trouxe parâmetros para atuação dos governos e da sociedade civil, sugerindo soluções para problemas 

ecológicos, como a poluição atmosférica e a desertificação e sintetizando o conteúdo dos diversos protocolos e 

acordos produzidos até então” (PEARSON EDUCATION DO BRASIL, 2011, p. 36). 
8
 Protocolo de Quioto: “Sediada em Quioto em 1997, a COP 3 rompeu uma tradição de divergências, aprovando 

um importante documento com força de lei: o Protocolo de Quioto, que propôs um corte de 5% nas emissões 

de gases de efeito estufa entre 2008 e 2012, tomando como referência os índices de 1990” (id ibid., p. 37). 
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instâncias. Sendo assim, as transformações nos processos de trabalho e nos modos de produção 

acabam por criar uma parcela da sociedade que não se enquadra no mercado de trabalho 

tradicional, para tanto se torna necessário que se criem mecanismos que viabilizem a inserção 

desta parcela da população, surgindo à economia solidária como alternativa de geração de 

trabalho e renda, neste contexto (GAIGER, 2005). 

Nasce então uma nova economia, a economia solidária, como uma alternativa social 

e econômica frente às concepções hegemônicas da produção capitalista, abrangendo diversos 

aspectos, sejam estes sociais, políticos, culturais e ambientais.  

A partir daqui temos um debate entre os autores sobre os principais conceitos de 

Economia Solidária, mas neste caso, as ideias se complementam, compondo o que seriam 

perspectivas diferenciadas sobre o mesmo tema. 

Antes de começar o debate Marcos Arruda propõe estudarmos a etimologia da 

palavra economia que seria a arte de gerir uma casa diferenciando de acumular riquezas. 

Nesse sentido, Arruda (2000) resgata Aristóteles para re-conceituar a economia diferenciando-

a da crematística, modelo adotado pelos economistas tradicionais. 

Economia seria a arte de gerir a casa, diferente de crematística que é a preocupação 

só em acumular riqueza. O autor redefine a economia a partir da etimologia da palavra Oikos 

que é a grande casa. A grande casa não só no sentido da nossa casa familiar, mas também no 

sentido de cada lugar a que pertencemos, o nosso país e a grande mãe Terra que nos abriga e 

que nos deu origem.  

Para começar o debate podemos apresentar os autores que entendem a economia 

solidária como um novo modo de produção superior ao sistema capitalista como Singer (2002, 

p. 10) quando afirma que: “a economia solidária é outro modo de produção cujos princípios 

básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito a liberdade individual”. 

O grupo de autores que pensam dessa forma acredita ser possível que outras relações entre os 

seres humanos sejam possíveis, para além da divisão internacional do trabalho. 

Ainda de acordo com Singer (2002), a realização de uma economia solidária só seria 

possível através de uma organização igualitária por aqueles que se associassem para 

“comerciar, produzir ou poupar”. Neste sentido, a chave desta proposta é a associação entre 

iguais em vez do contrato entre desiguais. Assim, a Economia Solidária se apresenta como um 

meio de viabilizar a auto-sustentabilidade através da construção de alternativas que trazem 

novas formas de geração e apropriação de tecnologias que ofereçam sustentação aos 

empreendimentos. 

O sentido das ações coletivas desse movimento é basicamente econômico, onde os
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empreendimentos autogestionários são alternativas às condições adversas impostas pelo 

mercado de trabalho. A associação dessas pessoas na forma de redes de comercialização, 

constituindo cadeias produtivas, pode inclusive proporcioná-los ganhos de escala e torná-los 

grandes empreendedores. Para Singer (2002), os trabalhadores inseridos na ES organizam-se 

como produtores associados, com o objetivo não só de “ganhar a vida”, mas reintegrar-se à 

sociedade e ao mercado de outras formas e com outras perspectivas. Nesse mesmo pensamento, 

Cattani (2009) apresenta a economia solidária como alternativa material e humana superior a 

economia capitalista. Essa outra economia é regida pelos princípios da solidariedade, da 

sustentabilidade, da inclusão, enfim da emancipação social. 

Outros autores apresentam a ES com suas dimensões social, econômica e política 

interligadas como França Filho e Laville (2004), que definem ES como associação composta 

pelas dimensões econômica, política e social em permanente articulação. As diversas 

iniciativas que dela surgem são as cooperativas, as associações, os clubes de troca, as feiras e 

os fóruns. 

Já a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), enfoca as questões 

básicas que são a autogestão e solidariedade, definindo a Economia Solidária como o 

“conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, 

organizadas solidariamente por trabalhadores sob a forma coletiva e autogestionária” (ATLAS 

DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL, 2006, p. 11). 

Bertucci (2005) apresenta outra palavra chave na ES, a cooperação, ele diz que o 

modo de produção dos empreendimentos econômicos de base solidária, apresenta-se como a 

forma mais evoluída da economia solidária. Nesta o conceito chave é a cooperação, pois 

agrega os valores de colaboração e ajuda mútua. Bertucci relata a importância das cooperativas 

na multiplicação do capital social, entendido como o conjunto de normas que promovem à 

confiança, a ajuda mútua, a cooperação e a solidariedade entre as pessoas de uma comunidade. 

Esses recursos, apesar de abstratos, se concretizam e são reproduzidos na construção das 

estratégias de ação coletiva. Dessa forma, a economia solidária se presta a múltiplas 

interpretações, é considerada por alguns autores como um sistema econômico que substituiria 

o capitalismo, ou um novo socialismo, por outros como uma alternativa de inserção 

econômica em resposta à situação de pobreza e de desemprego. 

Mas mesmo que ainda não tenha um conceito definitivo de ES, existe um consenso 

entre os autores. Segundo Singer (2002), a autonomia do trabalhador enquanto gestor de seu 

empreendimento seria um dos pilares da ES. A autogestão seria a condição básica para que os 

empreendimentos possam ser caracterizados como economia solidária. Para Mothé (2009),
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autogestão é um projeto de organização democrática que privilegia a democracia direta. 

No Brasil existe a Associação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Autogestão 

(ANTEAG), que desde 1994 congrega empresas e trabalhadores em empresas autogestionárias 

e co-gestionárias, além de cooperativas e associações (NAKANO, 2003).  

Voltando para o debate seria interessante também enfatizar que existem autores que 

expressam a dimensão de Movimento Social, ou ainda, de discurso ideológico que a economia 

solidária tem. O que foi demonstrado até agora restringe a economia solidária a ações de 

geração de renda e criação de oportunidade de trabalho, porém acredita-se que o conceito está 

muito além desta concepção limitada. 

Para Constantino (2007), a economia solidária abarca um movimento de caráter 

autogestionário preocupado não apenas com a geração de renda e oportunidade de trabalho, 

mas, também, com a formação e o senso crítico do trabalhador como indivíduo e cidadão. 

Sendo assim, a economia solidária pode ser considerada, como um movimento político em 

busca da democracia, tendo em vista que é uma auto-criação em processo continuo de 

trabalhadores lutando contra o capitalismo.  

Dentre os principais elementos que caracterizam a economia solidária como 

movimento social, destacam-se: concepção ideológica e objetivos políticos compartilhados de 

mudança da sociedade, articulação entre atores variados como formação de redes em diversos 

níveis, inserção efetiva em espaços públicos e defesa de uma identidade. 

Não podemos fechar esse debate sem fazer referência a Arruda (2004, p. 1) quando 

afirma que existe um fator ontológico para o surgimento da economia solidária, caracterizado 

pelo “profundo desejo de felicidade, que não pode existir sem auto-respeito, respeito mútuo e 

laços de amor entre as pessoas”. 

 Inseridos dentro da Economia Solidária estão os Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES’s) que vamos falar a seguir. 

 

1.2.1 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES’s) 

 

Os EES’s são as organizações típicas da economia solidária, eles se apresentam de 

diversas formas tais como associações produtivas, cooperativas populares, empresas 

recuperadas, clubes de trocas, bancos comunitários, dentre outros. 

A economia solidária está consubstanciada em um tripé que são os EES’s, as 

entidades de apoio e fomento e o poder público, devemos enfatizar que esses grupos se 

organizam politicamente, a partir da construção de fóruns e redes e contam também com um 
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Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES). Gaiger (2009) explica que a expansão 

desses empreendimentos está ligada a história da luta dos trabalhadores: 

 
A expansão atual desses empreendimentos remete tanto a capítulos anteriores da 

história de lutas dos trabalhadores, quanto a correntes de pensamento e ação política. 

Suas raízes mais longínquas situam-se no século XIX europeu, quando a 

proletarização do mundo do trabalho provocou o surgimento de um movimento 

operário associativo e das primeiras cooperativas autogestionárias de produção 

(GAIGER, 2009, p. 182). 

 

Tecer algumas considerações sobre os principais conceitos e apresentar as 

características desses empreendimentos será necessário para fundamentar melhor o estudo. 

Podemos começar com Gaiger (2009), quando afirma que os EES’s compreendem as diversas 

modalidades de organização econômica, originados da livre associação de trabalhadores nas 

quais a cooperação funciona como esteio de sua eficiência e viabilidade. As propriedades de 

um EES’s se centrariam em oito princípios: autogestão, democracia, participação, cooperação, 

igualitarismo, autossustentação, desenvolvimento humano e responsabilidade social. 

Para Santos (2002), esses empreendimentos incrementam o leque das formas não-

capitalistas de produção. O êxito desses empreendimentos depende não apenas do cenário em 

que se encontram, mas dos investimentos que nele realizem. 

França Filho e Laville (2004) apresentam os EES’s a partir de cinco (5) elementos 

mais gerais. As características são assim explicitadas: 

1) Pluralidade de princípios econômicos: seria o fato de esses empreendimentos trabalharem 

com várias práticas que seriam as mercantis; não mercantis e as não monetárias. 

2) Autonomia institucional: seria a libertação desses empreendimentos do controle externo, 

para uma futura emancipação. 

3) Democratização dos processos decisórios: seria a participação de todos os associados nas 

decisões do empreendimento colocando em prática a comunicação dialógica. 

4) Sociabilidade comunitário-pública: seria o fato que nestes empreendimentos, deve existir 

a combinação das práticas profissionais com os padrões comunitários de trabalho. 

5) Finalidade multidimensional: um empreendimento solidário apresenta várias dimensões, a 

econômica, a social, a cultural, a ambiental e a política, todas interligadas e em busca de 

um só resultado, o bem-estar da comunidade. 

Por sua vez, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES, 2013), apresenta 

características mais específicas desses empreendimentos, tais como: grupos coletivos que 

praticam a autogestão em trabalhos urbanos ou rurais, não são grupos eventuais e sim 

permanentes, independem de registro legal para existirem, as atividades econômicas são 
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centrais no empreendimento podendo ser de produção de bens, prestação de serviços, fundos 

de crédito, de comercialização ou de consumo solidário, e podem ter diferentes níveis como 

centrais de associação ou cooperativas, complexos cooperativos e redes de empreendimentos. 

Os EES’s estão presentes em setores como o da produção, da prestação de serviços, 

da comercialização e de crédito. Estes adotam um processo coletivo em todos os sentidos, 

tanto na posse dos meios de produção, como no processo de trabalho, como na gestão dos 

empreendimentos, diminuindo assim as relações assalariadas. 

A partir do momento em que os mesmos trabalham com a autogestão e os meios de 

produção são coletivos, diferentemente do sistema capitalista, mudam a base operacional do 

trabalho combinando suas atividades econômicas com ações de cunho educativo e cultural, 

aumentando o compromisso com a comunidade na qual estão inseridos (GAIGER, 2009). 

Seria interessante fazer uma diferença das bases dos empreendimentos do sistema 

capitalista em relação às bases dos EES’s, como sabemos no capitalismo os meios de produção 

são do empresário, assim como o lucro da empresa e o desenvolvimento intelectual do 

operário não é o foco principal. Já nos EES’s os meios de produção são dos associados, o 

excedente é dividido em partes iguais e todo o grupo se preocupa com o desenvolvimento 

intelectual de cada associado. 

A grande maioria dos pesquisadores na área parece concordar quanto aos desafios 

que se colocam à sustentabilidade dos EES’s, eles se referem à competição e ao 

individualismo, que estão arraigados na essência do ser humano que vive sob um imaginário 

social capitalista, dificultando as formas de sociabilidade solidária. Além disso, existe a 

insuficiência dos recursos que desestimula e desarticula o grupo. 

 Mas, independente das fragilidades e dificuldades desses empreendimentos o que 

importa dizer é que estes realizam uma nova inserção no mundo do trabalho e da economia, 

gerando assim, uma nova consciência e ocasionando mudanças, pois os EES’s são estrutu-

ralmente superiores à gestão capitalista quanto ao desenvolvimento econômico e à geração de 

bem-estar social (GAIGER, 2009). 

Os Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCD’s) são uma das modalidades 

dos EES’s que será nosso próximo assunto. 

 

1.2.2 Bancos Comunitários de Desenvolvimento (BCD’s) 

 

Na concepção de França Filho e Silva Júnior (2009), os BCD’s podem ser definidos 

como uma prática de finanças solidárias de apoio as economias populares situadas em
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territórios com baixo índice de desenvolvimento humano. 

Silva Júnior (2004 apud SILVA JÚNIOR; CALOU; GONÇALVES, 2008, p. 237) 

conta como os BCD’s nasceram: 

 

A concessão de financiamento na forma de microcréditos é uma política de inclusão 

social introduzida nos anos 70, em Bangladesh – na Ásia – através da iniciativa dos 

professores e estudantes de economia da Universidade de Chittagongf, chefiados e 

inspirados por Muhammd Yunus (Prêmio Nobel da Paz em 2006). O 

empreendimento fundado por ele é o Grameen Bank (Banco da Aldeia). O Grameen 

é uma organização de microfinanças popular que concede créditos baseado na 

confiança mútua, participação e responsabilidade à população rural daquele país – 

fundamentalmente mulheres – com dificuldades de acesso aos canais tradicionais de 

crédito. 

 

Mas é bom lembrar, segundo dados da Rede de Bancos Comunitários (2006), que 

estes possuem características diferentes das características que encontramos em instituições 

que atuam com microcrédito como a Sociedade de Crédito ao Microempresário, a Cooperativa 

de Crédito, o Banco do Povo e até mesmo os Fundos Rotativos Comunitários. O que diferencia 

os BCD’s das demais instituições são quatro (4) características fundamentais: 

1) A coordenação do Banco e gestão dos recursos são efetuados por uma organização 

comunitária: os próprios moradores de uma comunidade se organizam em forma de 

associação para gerir o empreendimento solidário;  

2) A utilização de linhas de microcrédito para a produção e o consumo local com juros justos 

que possibilitam a geração de renda e oportunidades de trabalho em toda a comunidade;  

3) A concessão e cobrança dos empréstimos são baseadas nas relações de vizinhança e 

domesticidade, impondo um controle que é muito mais social que econômico; 

4) A criação de instrumentos alternativos de incentivo ao consumo local – cartão de crédito e 

moeda social circulante local – que são reconhecidos por produtores, comerciantes e 

consumidores como eficazes para a dinamização da economia local. 

França Filho (2007) complementa essas informações dizendo que duas condições 

tornam um BCD um empreendimento de microfinanças incomum, primeiro é a hibridação de 

diferentes fontes de financiamento como a moeda social, o crédito para produção e os 

empréstimos a juros subsidiados, a segunda é que este promove a construção conjunta da 

oferta e da demanda, oportunizando assim o desenvolvimento socioeconômico do território. 

França Filho (2007 apud SILVA JÚNIOR; CALOU; GONÇALVES, 2008) afirma 

que os BCD’s se tornam empreendimentos incomuns com a hibridação de princípios 

reguladores econômicos e que esses princípios podem se dá de forma mercantil, não mercantil 

e não monetária. A seguir o autor faz uma explanação detalhada dessas formas de economia: 



 24 

a) Uma economia mercantil- fundada no princípio do mercado auto-regulado. Trata-

se de um tipo de troca marcado pela impessoalidade e pela equivalência monetária, 

limitando a relação a um registro puramente utilitário. Pois, neste tipo de troca/ 

relação o valor do bem (que se mede pelo seu preço) funda a lógica do sistema, 

ao contrário do primado do valor o laço ou da relação social que se busca numa 

lógica reciprocitária; 

b) Uma economia não mercantil – fundada na redistribuição. Ou seja, marcada pela 

verticalização da relação de troca e pelo seu caráter obrigatório, pois aparece a 

figura de uma instância superior (o Estado) que se apropria dos recursos a fim de 

distribuí-los; 

c) Uma economia não monetária – fundada sobretudo na reciprocidade. Ou seja, um 

tipo de relação de troca orientada principalmente segundo a lógica da dádiva, tal 

como descrita por Marcel Mauss. A dádiva compreende três momentos: o dar, o 

receber e o retribuir. Neste tipo de sistema, os bens circulam de modo horizontal 

e o objetivo da circulação destes bens e\ou serviços vai muito além da satisfação 

utilitária das necessidades. Trata-se, sobretudo, de perenizar os laços sociais. A 

lógica da dádiva obedece assim a um tipo de determinação social específica, pois, 

ao mesmo tempo livre e obrigada, a dádiva é essencialmente paradoxal (FRANÇA 

FILHO, 2007 apud SILVA JÚNIOR; CALOU; GONÇALVES, 2008, p. 221). 

 

A construção da oferta e da demanda quer dizer que todos os moradores daquele 

território estão envolvidos seja como profissionais remunerados, seja como gestores do 

empreendimento ou como usuários ou beneficiários dos produtos ofertados. Falando em 

produtos ofertados, é bom enfatizar que os BCD’s criam produtos sob demanda para seu 

público e ofertam o que se precisa para o Desenvolvimento Socioeconômico do Território. 

Mas, para que esse desenvolvimento aconteça é necessário chamar atenção para um 

pré-requisito fundamental para o surgimento do banco que é a mobilização endógena do 

território. Apesar de existirem agentes externos fomentando o processo é a partir do desejo da 

comunidade que se inicia a implantação. Na verdade no caso dos BCD’s a comunidade é a 

protagonista da sua própria história. 

Entretanto, alguns requisitos devem ser atendidos para que isso aconteça, Silva 

Júnior, Calou e Gonçalves (2008) afirmam que esse desejo da comunidade deve ser conciliado 

com capital financeiro para o fundo de crédito; recurso financeiro para pagamento das despesas 

operacionais do banco; organizações comunitárias como associações, fóruns ou conselhos que 

possam assumir a gestão e por fim pessoas capacitadas para as funções de agente de crédito e 

gerente de crédito além de assessoramento para assimilação da tecnologia pela comunidade. 

Nesse momento, não podemos deixar de explicitar a importância das Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s), que são vinculadas às universidades e 

assessoram esses empreendimentos nas suas etapas de pré-incubação, incubação e 

desincubação até que os associados possam andar sozinhos, ou seja, consigam a tão sonhada 

emancipação. Já é possível entender que essa experiência solidária nos convida a entrar em 

uma nova economia que tem outra lógica e que se preocupa com o bem-estar social da 
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população em que está inserida. Assim, a proposta dos BCD’s é a de reorganizar a economia 

dos territórios, integrando “em um mesmo cenário, instrumentos de crédito, produção, 

comercialização e consumo, na perspectiva de remontar as cadeias produtivas, oportunizando 

trabalho e renda para os moradores” (MELO NETO; MAGALHÃES, 2003, p. 18). 

Devemos deixar claro então, que o conceito de economia aqui estudado não é o 

conceito hegemônico da teoria econômica convencional, que define economia como toda 

forma de alocação dos recursos raros para fins alternativos, como definem os autores clássicos, 

mas o conceito de economia substantiva, que compreende a economia como um processo 

institucionalizado de interação entre o homem e a natureza que permite um aprovisionamento 

regular de meios materiais para satisfação das necessidades. Sendo assim, os BCD’s se 

constituem articuladores das ações de organização, mobilização e capacitação dos territórios 

proporcionando o desenvolvimento que toda comunidade espera ter tanto no âmbito social e 

econômico como no cultural e ambiental. 

Os BCD’s são conhecidos também por alguns autores como uma Tecnologia Social 

de Desenvolvimento Territorial, entendendo-se como tecnologia social o conjunto de técnicas 

e metodologias transformadoras, desenvolvidas e aplicadas na interação com a comunidade e 

apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições 

de vida (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2007). 

Dessa forma, como os BCD’s contribuem para o desenvolvimento dos territórios, 

representam um avanço tecnológico na condução das políticas de mitigação das desigualdades 

sociais, uma tecnologia que não prima só pelos resultados econômicos, mas que colabora com 

uma nova forma de pensar, tornado realidade a satisfação das necessidades sociais, 

econômicas, políticas, culturais e ambientais de homens e mulheres da comunidade.  

Na verdade, os BCD’s são a própria materialização de práticas contra-hegemônicas, 

já que trazem a valorização do local, seja através das pessoas, enquanto protagonistas do seu 

próprio desenvolvimento, seja por intermédio da economia local, por meio de incentivos à 

produção e ao consumo no território. 

Sobre a valorização das pessoas e do lugar, França Filho (2008) afirma que os 

BCD’s criam uma mais-valia social no território onde se encontra inserido; a mais-valia social 

são os benefícios diretos e indiretos que os BCD’s proporcionam quando priorizam a geração 

de trabalho e renda no território. Esses benefícios vão mais além, porque contribuem para a 

formação e qualificação das pessoas, para o fortalecimento do tecido social local, disseminando 

valores como confiança, lealdade e solidariedade. Todos esses benefícios constroem uma 

identidade para o local e, principalmente, para as pessoas envolvidas, dessa forma elas 
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começam a se sentir parte do processo desenvolvendo o sentimento de pertencimento, muito 

importante para elas, pois passaram muito tempo excluídas. 

Depois desta explanação, dá para notar que o grande desafio dos BCD’s é restaurar 

laços e vínculos sociais que foram destruídos pelo próprio sistema vigente, os mesmos tentam 

construir uma nova sociabilidade a partir de uma outra organização da vida econômica local. 

 

1.2.3 Moeda social 

 

Como vimos o papel dos BCD’s é construir uma nova economia, centrada no ser 

humano e fortalecendo os vínculos sociais, entretanto, para que isso aconteça, utilizam uma 

ferramenta muito importante, a moeda social, que se constitui num dos principais serviços 

ofertados por essas iniciativas. A moeda social ou circulante local é uma moeda criada para 

circular exclusivamente na comunidade em que o banco é implantado. O circulante local 

geralmente tem valor compatível à moeda vigente. A moeda social é uma forma de moeda 

paralela instituída e administrada por seus próprios usuários logo, sua emissão é originada na 

esfera privada da economia (SOARES, 2009). 

O propósito da moeda social emitida pelos BCD’s é fazer com que os moradores 

comprem apenas na localidade, estimulando a circulação do dinheiro no próprio território e 

impedindo que a riqueza seja levada para fora, a moeda social tem um caráter profundamente 

educativo e capaz de gerar grande impacto na realidade local, tanto em termos econômicos, 

pela sua capacidade de reter recursos no bairro, quanto em termos sociais, políticos ou 

culturais, ao fomentar o sentimento de identidade dos moradores com o seu local. 

Se fizermos uma breve evolução histórica temos que a moeda social não é um 

fenômeno novo, nem pertence a uma só localidade, esta geralmente é criada num momento 

difícil de crise financeira e tem como objetivo o bem-estar das comunidades através da 

autogestão (SOUZA NUNES, 2001). 

Na Europa e EUA já nas décadas de 1920 e 1930 existiram casos baseados na teoria 

da oxidação da moeda que tinha política de juros negativos. No século XIX os EUA também 

reproduziram experiências britânicas, onde um milhão de americanos participava de uma rede 

de trocas. Podemos citar na Suíça o banco cooperativo WIR que foi fundado em 1934 e existe 

até hoje. Outra experiência significativa foi a moeda da cidade Austríaca Worgl nos anos de 

1932 a 1933 (FREIRE, 2011) 

O sistema LETS, criado entre os anos de 1982 e 1983, é a forma mais contemporânea 

de moedas sociais e aconteceu no Canadá, o modelo se espalhou em países americanos e 
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europeus e nos anos de 1990 em países da Europa Ocidental, como Alemanha e França. Mais 

precisamente em 2000 essas experiências chegaram à Ásia, África e na América Latina, 

inclusive aqui no Brasil. Hoje, temos mais de 80 moedas sociais espalhadas pelo nosso Brasil 

(FREIRE, 2011). 

Solomon (1996 apud FREIRE, 2011) faz uma análise muito interessante das moedas 

sociais, associando a criação delas ao perfil de uma economia política auto-suficiente de base 

comunitária. Além disso, o autor discute o papel das moedas sociais na descentralização das 

instituições econômica e política e afirma que esse é um elemento chave para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável tão esperado por nós. Dentro desse pensamento, ele identifica 

valores implícitos nas moedas sociais que determinam sua criação: 

a) Autoconfiança, autossuficiência e controle da economia de base comunitária: o sistema 

capitalista vigente destrói as relações humanas e geram uma autonomia desumanizada, 

além de cultivar o isolamento e a solidão, já os programas de moedas sociais ajudam a 

construir a autoconfiança e a autossuficiência e o controle da economia nos bairros, pois 

oferecem aos moradores várias maneiras de satisfazer as suas necessidades com seus 

próprios meios. A autossuficiência por sua vez diminui a vulnerabilidade em relação aos 

recursos externos e a ideia desses programas é fazer com que as pessoas fiquem livres da 

intervenção de autoridades públicas, podendo formar instituições-chaves para uma 

economia política futura, assumindo o controle da economia local e de suas vidas;  

b) Desenvolvimento humano, descentralização econômica e maior independência em relação 

à economia de mercado: cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que procuram 

fazer um trabalho que seja útil para si e para os outros, principalmente aquelas que não 

tem poder algum e que se encontram excluídas. Essas pessoas procuram um trabalho que 

traga seu desenvolvimento enquanto ser humano e é justamente isso que faz os programas 

de moedas sociais, pois trazem a descentralização da economia e os associados juntamente 

com a comunidade decidem e fazem suas próprias escolhas. Isso facilita o desenvolvimento 

humano, pois eles exercem o respeito e a dignidade, além de proteger os interesses do 

grupo. As moedas sociais fazem com que os moradores produzam e consumam seus 

produtos e serviços tornando-os independentes em relação à economia de mercado; 

c) Descentralização política e desconcentração do poder: de fato os programas de moedas 

sociais lutam contra a globalização e grandes corporações econômicas e para isso procuram 

ter uma estrutura tecnológica avançada, a chamada tecnologia da informação, a tendência 

então é a descentralização das instituições políticas e a desconcentração do poder permitido 

que a comunidade possa decidir o seu destino. À medida que vão crescendo as 
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desigualdades se ampliam as demandas pela emancipação local, então, a participação 

política desses grupos é de suma importância porque eles passam a gerenciar suas próprias 

vidas. Estruturas políticas apropriadas ao local assim como um sistema monetário 

descentralizado pode emergir trazendo a emancipação desses grupos. É bom lembrar que 

tudo em nível local é mais fácil de administrar; 

d) Incentivo à sustentabilidade ecológica: a economia que tem o foco no crescimento 

econômico cria uma demanda por projetos vultuosos que necessitam muito de combustíveis 

fósseis, geralmente o sistema financeiro apoia projetos de infraestrutura que prejudicam o 

meio-ambiente como aeroportos e grandes prédios comerciais, por sua vez um sistema de 

moedas sociais revitaliza a economia regional, promovendo a autoconfiança, pois valoriza 

a agricultura familiar e incentiva a sustentabilidade ecológica em tudo que faz; 

e) Revitalização da economia local: o fluxo de dinheiro no sistema capitalista se direciona e 

privilegia só as grandes cidades, em consequência disso as comunidades pobres perdem o 

controle de sua economia, do meio-ambiente e de suas decisões. Ao contrário disso as 

moedas sociais ajudam à economia local, pois libertam essas comunidades dos custos 

econômicos e das instituições de crédito externos, trazendo qualidade de vida aos 

moradores. A moeda social fica circulando apenas no lugar de origem, promovendo dessa 

forma excedentes, além disso, ela estimula a produção de produtos e serviços que não tem 

na comunidade poupando os custos com transportes e reduzindo as consequências 

ambientais. Sem falar que o crédito concedido aos moradores não tem juros, ou tem juros 

bem reduzidos, fomentando a produtividade e emancipando a todos que participam do 

sistema. É interessante lembrar que os desequilíbrios econômicos não devem ser resolvidos 

apenas com transferência de renda, pois tornam as economias locais dependentes, o foco é 

a geração de bens e serviços fazendo uma reconstrução humana, econômica e social e isso 

as moedas sociais fazem muito bem, haja vista que, são baseadas em valores como a 

responsabilidade em relação a si mesmo e à comunidade;  

f) Oferecimento de um mecanismo de informações e controle sobre a atividade econômica 

local: um sistema centralizado de criação de moeda não tem capacidade de criar a 

quantidade de moedas e créditos para economias locais. Por sua vez o sistema de moedas 

sociais serve de mecanismo de informações e controle sobre a atividade econômica local 

que permite o enfrentamento das dificuldades de cada território aos estímulos da política 

macroeconômica e das políticas públicas. Além disso, o uso de moedas localmente 

controladas permite isolar as economias locais das crises financeiras nacionais e dos 

efeitos da economia global criando padrões próprios de qualidade de vida; 
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g) Promoção de oportunidades de emprego: quando o sistema de moeda social promove a 

criação de postos de trabalho consequentemente reduz o desemprego e o subemprego, as 

moedas sociais criam oportunidade de emprego em pequenos comércios que participam 

do circuito solidário, além disso, as moedas promovem um aumento no poder de compra 

dos moradores que consomem produtos também produzidos na comunidade. A criação de 

serviços voluntários que podem ser gratificados com a própria moeda social também 

merece destaque, como exemplos, temos: a organização das feiras solidárias, assim como 

eventos culturais e ambientais. Dessa forma, a moeda contribui para reduzir os efeitos do 

nível de desemprego e promove uma expansão do emprego em longo prazo, pois propicia 

o surgimento de pequenos negócios e cria um mercado para os produtos e serviços locais; 

h) Viabilização de um sistema monetário não inflacionário: as moedas criadas em sistemas 

monetários centralizados geram inflação e ficam sujeitas a crises financeiras, vários fatores 

afetam o poder de compra da moeda oficial, entretanto, com o sistema de moeda social, 

em época de inflação e crise, os moradores e empreendimentos que participam do circuito 

econômico comunitário poderão escolher realizarem seus negócios em moeda social. 

Seria interessante nesse momento resgatar o sentido antropológico da moeda, como 

instrumento que permite vincular-se a uma totalidade social, segundo França Filho (2008), as 

moedas sociais trazem de volta a qualidade monetária, pois exprimem o pertencimento a uma 

totalidade social que vai além das conceituações instrumentais. O autor discorre que a moeda 

social reencontra seu papel histórico de laço social e que é um erro reduzi-la a sua capacidade 

instrumental de pagar ou conservar os valores econômicos, ou relacioná-la a dívida e a 

obrigações, definindo quem são os sujeitos na sociedade.  

Nesse sentido, a moeda social deve ser entendida como mediação social e como 

relação ao grupo como um todo. Dá para concluir agora que a intensidade da ação social destes 

grupos, assim como a importância dos papéis que assumem na sociedade contemporânea, 

exigem uma reflexão mais profunda sobre suas formas de ação coletiva e, em especial, sobre a 

sua incubação e emancipação. É o que estudaremos a seguir. 

 

1.3 A relação entre incubação e emancipação 

 

1.3.1 A incubação 

 

A incubadora tem como objetivo facilitar o processo de organização de grupos 

excluídos do sistema interessados em formar cooperativas ou associações, além disso, oferece 
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assessoria técnica e desenvolve o processo de incubação das cooperativas. Para tanto, 

fundamenta-se nos princípios do cooperativismo, através das ações necessárias à superação 

das carências que levam à desigualdade e à exclusão social (GALLO, 2004). 

Para isso acontecer as incubadoras tecnológicas necessitam ter uma linha de pesquisa 

participativa, utilizada com bastante rigor metodológico para facilitar o processo de incubação 

e posterior emancipação do grupo. 

São diversas as ações coletivas que devem ser orientadas em função da resolução de 

problemas, sendo assim, as incubadoras devem utilizar a participação como uma forma de 

ação planejada de caráter social, educacional e técnico, cuja incidência vem aumentando nos 

EES’s. 

O maior objetivo dessa metodologia é apresentar aos pesquisadores e aos associados 

os meios para que fiquem capazes de responder com eficácia aos problemas do local em que 

vivem. Isso sob a forma de diretrizes de uma ação transformadora dos EES’s na busca de uma 

emancipação social, realizada através de um diagnóstico da situação no qual os participantes 

tenham voz e vez (SANTOS, 2002). 

Sendo assim, a incubação tem como objetivo principal fazer acontecer a economia 

solidária na prática, na verdade a incubação é uma forma que os centros de pesquisas 

encontram para servir à sociedade. A incubação dentro da economia solidária utiliza as 

chamadas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s) para assessorar os 

projetos, que envolvem as etapas de pré-incubação, incubação propriamente dita e 

desincubação. Esses EES’s são acompanhados pelos centros de pesquisas, vinculados às 

universidades, até que se emancipem. Vale lembrar que a incubação no âmbito da economia 

solidária apresenta diferenças em relação à incubação empresarial, conforme Cunha e França 

Filho (2009, p. 224): 

 

Em primeiro lugar, ela se volta geralmente a um público de baixa renda, que se orga-

niza, na maior parte dos casos, em pequenas cooperativas. Em segundo lugar, nesse 

processo, normalmente não incidem taxas sobre os empreendimentos incubados, 

deixando elas de ser um componente importante dos subsídios. Em terceiro lugar, as 

instalações das incubadoras não abrigam as iniciativas incubadas, à exceção de 

alguns casos de incubadoras públicas. Uma quarta diferença, muito próxima à 

primeira e de fundamental importância, reside justamente no foco devido ao qual a 

incubação em economia solidária diz respeito sobretudo a empreendimentos 

solidários, preferencialmente no formato de cooperativas, incitando a constituição de 

processos de autogestão nos empreendimentos criados. 

 

Nesse momento é interessante relatar que existe a incubação de empreendimentos 

individuais e existe a incubação em Redes de Economia Solidária, os empreendimentos 

incubados individualmente apresentam limitações em relação aos empreendimentos incubados 
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em redes, um dos primeiros obstáculos é a sobrevivência desses empreendimentos dentro de 

um mercado competitivo. Além disso, os grupos incubados enfrentam outros problemas como 

pessoas com baixa escolaridade, comunidades sem infra-estrutura básica, tecnologias 

inadequadas ou insuficientes, podendo ocorrer consequências devido a esse quadro como, 

tempo prolongado de incubação ou a execução de práticas de empresas privadas que fogem 

do propósito da iniciativa. 

Mas independente de ser a incubação de um empreendimento individual ou em rede, 

a incubadora tem como objetivo facilitar o processo de organização desses grupos excluídos 

dando assessoria técnica com base na cooperação. Os pesquisadores juntamente com os 

associados, fazem um trabalho interdisciplinar e executam algumas tarefas para superar todos 

esses desafios como, planejamento, programação e realização de capacitação com grupos 

motivados para um determinado modelo de organização de trabalho, capacitação de agentes 

multiplicadores em cooperativismo, autogestão e trabalho comunitário a partir de reuniões e 

discussões temáticas além de orientações e atuação junto à comunidade. 

Para isso, as incubadoras utilizam diversas técnicas para coleta de dados entre elas, 

encontram-se de acordo com Gallo (2004, p. 153-154): “entrevistas coletivas e individuais; 

questionários; análise de documentos; observação participante; diários de campo e histórias de 

vida; dinâmicas de grupo e mapeamento cognitivo”, onde a partir de uma situação problema, 

procura-se representar a forma como o grupo a compreende para com isso encontrar soluções 

que altere a situação encontrada. 

Como vimos as incubadoras promovem um impacto positivo dentro das comunidades 

e exercem várias funções dentro da economia solidária como afirmam Cunha e França Filho 

(2009, p. 224): 

 

Primeiramente, elas capacitam os empreendimentos, tirando muitos deles da 

informalidade e da precariedade e propiciando uma renda digna a seus participantes. 

Um segundo papel é o de articular novas políticas públicas no campo da geração de 

trabalho e renda. Já um terceiro relaciona-se ao processo de organização das próprias 

ITCP’s, que vêm se congregando em torno de redes nacionais, dando consistência à 

proposta e suporte à própria dinâmica de organização política das práticas de 

economia solidária. 

 

Além dessas funções as incubadoras têm a pretensão de fomentar um processo de 

desenvolvimento local segundo a ótica da economia solidária, por meio de uma reorganização 

de estruturas econômicas, políticas, sociais e culturais de um bairro, além de desenvolver 

meios que tragam a emancipação do grupo. 

Quando falamos que as incubadoras necessitam desenvolver a emancipação dos 

associados, sabemos que existe um desafio a ser enfrentado, no sentido da superação de uma 
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cultura organizacional de pouca ou nenhuma participação para uma cultura de cooperação 

solidária e participativa.  

 

1.3.2 A emancipação 

 

A emancipação é uma ação interdisciplinar, dessa forma faremos a apresentação 

desse conceito citando autores clássicos e contemporâneos, avisando diante mão que não 

existe unanimidade quando o tema é emancipação, pois é um conceito rico e multiforme. 

Para começar seria interessante apresentar uma análise de sua semântica. De acordo 

com Cattani (2009), o verbo emancipar vem do termo latino emancipare, de ex (fora de, não 

mais) e de mancipium (escravo, indivíduo dependente). Que traduz atos de libertação legal, 

alforria ou interrupção da tutela e da autoridade de um sobre outrem. Em outras palavras, 

emancipar remete a liberdade concedida, adquirida ou conquistada. 

Mas apesar da etimologia da palavra nos remeter à liberdade, à alforria, não 

podemos esquecer que para uma comunidade ser emancipada a participação dos moradores na 

vida dessa comunidade é primordial, sendo assim todas as formas de participação devem ser 

estimuladas, e uma das mais importantes é a participação política, quando o cidadão exerce 

seus direitos políticos tendo em sua essência a ação de participar (MARX, 2005). 

Já vimos que as bases para a emancipação são a participação e a solidariedade, 

entretanto, Paulo Freire (1987) complementa que a maturidade também é uma condição para 

se emancipar, somente quando o proletariado alcança esse nível é que ele conseguirá estar em 

condições igualitárias de decisão em relação a classe burguesa.  

Ainda sobre a questão política, Freire (1987) faz um comentário afirmando que 

quanto mais imaturas politicamente estejam às comunidades mais fáceis se tornam de serem 

manipuladas pela classe dominante, que faz de tudo para ter o que quer. Então quando ele fala 

em maturidade ele fala também e principalmente no sentido político, de conhecer a real 

situação da comunidade e intervir.  

Dessa forma, emancipação diz respeito ao comportamento do indivíduo enquanto 

cidadão; por cidadão entendemos que é “aquele que atua como protagonista com a sua 

comunidade por meio do diálogo e não do monólogo, do interesse comum e não individual, 

da res pública e não da res privacta” (TENÓRIO, 2007, p. 25). 

 Ele complementa essa explicação dizendo que “o cidadão é aquele que entende que 

o bem-estar da sua comunidade política, do seu município, do seu local, enfim do seu 

território depende da responsabilidade coletiva” (TENÓRIO, 2007, p. 44). Entretanto, para 
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que o indivíduo consiga esse status de cidadão é necessário que ele tenha consciência crítica 

que faz parte do próprio processo de emancipação.  

Adorno e Horkheimer (1985) fazem uma relação entre cultura e emancipação, eles 

afirmam que as leis do mercado transformam a cultura em mercadoria, em um produto, e por 

isso as pessoas não conseguem se emancipar porque a própria cultura ficou doente. Ainda 

apresentam a televisão como meio de manipulação cultural em massa, pois esta coloca na 

população uma falsa consciência e um ocultamento da realidade além de impor valores ditos 

como certos. 

Para finalizar esse debate dos autores sobre o conceito, é interessante trazer Freire 

(1996), por tratar a emancipação como postura e ação, ele diz que a emancipação é como uma 

subjetividade interferidora da realidade, e deixa claro que o mundo não é, ele está sendo. 

Dessa forma, compreendemos que o papel de cada indivíduo no mundo não é só o de quem 

percebe o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. 

Diante do exposto, será que existem mais afirmações que reforçam esse conceito? É 

evidente que sim, uma delas é que não é possível se emancipar na solidão, a ação de se 

emancipar nos remete a vida em sociedade, é tanto que por muitas vezes confundimos o 

conceito de emancipação com o de emancipação social. 

O conceito de emancipação também se reforçou com a contribuição de Marx sobre o 

conflito de classes, toda a evolução histórica da vida em sociedade do século XX trouxe a 

emancipação ligada às relações de trabalho entre dominados e dominadores, a ideia central é a 

libertação dos oprimidos. 

Entretanto, vale ressaltar que o que reforça verdadeiramente esse conceito é o nível 

de conhecimento, não o acúmulo de conhecimento, mas sim o esclarecimento, em face da 

consciência de si mesmo e da realidade como fundamento importante dentro do processo de 

Emancipação (FREIRE, 2001). 

Nesse sentido, a emancipação significa conscientização, mas também quer dizer 

transformação dos indivíduos que leva em consideração várias perspectivas que não são 

estáticas, pois a emancipação não nasce em uma só pessoa ou em um grupo de pessoas que 

possuem características em comum, nem podemos classificá-los por salários, ou status social, 

currículo acadêmico ou idade (ADORNO, 1995). 

É interessante lembrar que, para que essa transformação aconteça é necessário 

estimular a produção do conhecimento crítico nas pessoas, criando um ambiente facilitador 

que propicia experiências básicas por um longo período de tempo. 

Depois de estudarmos o que reforça o conceito de emancipação, é hora de apresentar 
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o que inibe tal ação, podemos começar fazendo uma crítica ao sistema capitalista hegemônico 

que tem como objetivo o crescimento econômico e a acumulação do capital exercendo um 

grau de manipulação sobre as pessoas tornando-as alienadas em essência, impendido assim 

que se emancipem. 

Esse sistema produz dominação social em todas as classes, nas mais pobres essa 

dominação é mais evidente do que nas classes mais ricas. Mas independente disso Adorno 

(1995) afirma que a subordinação está na incapacidade de se opor a alguma autoridade, do 

mesmo modo como nos curvamos ao existente. 

Cançado e Pinheiro (2012) deixam claro que, a sociedade orientada para o capital 

considera as pessoas como veículo para se alcançar o lucro, e que enquanto isso acontecer e as 

pessoas estiverem satisfeitas com essa situação, qualquer tentativa de mudança será em vão. 

Dessa forma, conclui-se que um indivíduo emancipado tem a capacidade de criticar a 

realidade, age com o objetivo de transformá-la e assim traz benefícios para o coletivo. 

 

1.3.3 Incubação versus emancipação 

 

As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s) cumprem papéis 

de extrema importância para a emancipação do grupo de associados. O primeiro passo da 

incubação é propor a motivação para o grupo formar uma cooperativa ou associação, em 

seguida ela assessora o fortalecimento desse grupo dentro do território ou comunidade, 

procurando fomentar, pesquisar e buscar as formas de trabalho coletivo que o grupo possui. 

 É muito importante nesse momento as trocas de conhecimentos e saberes de ambas 

as partes envolvidas nesse processo de incubação. A intenção da incubadora é que as 

atividades e as oportunidades de trabalho passem pela construção coletiva de forma planejada 

com a preocupação com os associados em todos os aspectos sociais, culturais, econômicos e 

políticos.  

A sustentabilidade desses empreendimentos também é função da incubadora que 

busca a continuidade desse projeto para os filhos dos associados e para as gerações futuras, 

visando consequentes mudanças na realidade do grupo em processo de incubação, assim 

como desenvolver terreno fértil para criação de valores cooperativistas tão importantes para 

coesão social que é base para se alcançar a emancipação. 

É de extrema relevância o papel da incubação para emancipação dos associados, 

pois esse trabalho desenvolve a consciência crítica e a participação tão importante para a 

transformação da realidade em que esses associados vivem, quando eles alcançam a maturidade 
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inclusive política, eles passam a perceber que eles podem intervir e mudar não só a vida deles, 

mas a vida de toda a comunidade. 

 

1.4 Construção do marco analítico do processo de emancipação  

 

Para fazermos a análise do processo de emancipação estaremos pautados na 

hierarquização das relações entre as categorias teóricas da gestão social, onde Cançado (2011, 

p. 163-164) constrói um quadro de análise e apresenta: 

 

1) Interesse Bem Compreendido, é ponto de partida da gestão social que abriga duas 

outra categorias complementares, a solidariedade e a sustentabilidade. 2) Esfera 

pública é tratada como uma categoria intermediária do processo de gestão social, 

pois constitui o lócus e condição essencial de seu desenvolvimento. Essa categoria 

abriga outras como comunidades de práticas, democracia deliberativa, dialogicidade, 

interorganizações, intersubjetividade e racionalidade. 3) Emancipação, por fim é o 

objetivo da gestão social. 

 

Cançado (2011) começa explicando o Interesse Bem Compreendido (IBC) o autor 

relata que o IBC só pode acontecer em um contexto democrático, e o que define a natureza 

política de um governo democrático é a participação na esfera pública, entretanto, antes de 

tudo é interessante entender que o Interesse Bem Compreendido parte do princípio que o 

bem-estar coletivo é condição básica para o bem estar individual, desta forma, ao defender os 

interesses coletivos, o indivíduo está defendendo seus próprios interesses. Essa afirmação 

pode ser um tanto sonhadora, mais é uma maneira interessante de relacionar o interesse 

público ao privado, deixando claro que é a virtude, ou seja, a vontade de fazer o bem, que 

deve ser disseminada para que as sociedades possam alcançar a liberdade. 

O autor também relata que a lógica do Interesse Bem Compreendido é transmitir ao 

cidadão a responsabilidade pela administração e fiscalização das questões públicas, 

estimulando sua participação política numa ação conjunta e reforçando os laços de 

interdependência entre os mesmos. Nessa perspectiva da reconstrução do espaço coletivo, os 

indivíduos percebem que dependem uns dos outros, afastando de si o sentimento egocêntrico 

e construindo um outro sentimento de interdependência. 

O referido autor explica que a categoria IBC abriga duas categorias complementares 

que são a solidariedade e a sustentabilidade. Solidariedade quer dizer interdependência e essa 

relação traz consigo interesses e deveres coletivos, como se fosse uma via de mão dupla onde 

o compromisso com o outro e a coesão do grupo é base fundamental. A solidariedade é pano 

de fundo do IBC assim como também a sustentabilidade, o autor discorre que quando tratamos 

de Sustentabilidade enquanto Categoria Teórica, estamos nos referindo à sua condição de 
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continuidade, no sentido de conservar e perpetuar inclusive o meio ambiente, mas não só ele. 

A economia solidária, apesar de não ser relacionada como categoria teórica, também 

é vista por alguns autores como exemplo de IBC porque, ao buscar o interesse privado de 

geração de trabalho e renda, o caminho encontrado é coletivo. Arroyo e Schuch (2006, p. 61) 

discorrem sobre um conceito de solidariedade com base na sustentabilidade: 

 

Nossa ideia de solidariedade remete a uma ação humana que corresponde à noção 

elevada de que o melhor para alguém só se obtém de maneira sustentável se for 

também o melhor para o outro; que não é possível obter bens como qualidade de 

vida, que inclui segurança, por exemplo, uma preocupação muito atual, se não for 

uma conquista social.  

 

Então para concluir, o IBC busca o bem-estar coletivo e solidário, tendo como norte 

a sustentabilidade em todas as suas dimensões. 

Em relação à Esfera Pública, Cançado (2011) argumenta que é o espaço de 

intermediação entre o estado, a sociedade e mercado. Ela deve aproximar novamente a 

população da política, criando um lugar público onde as pessoas se encontrem a fim de 

discutirem sobre as necessidades do presente e do futuro. À medida que essa esfera pública se 

desenvolve ela conduz à emancipação aqueles indivíduos que viviam apagados pela Esfera 

Pública Burguesa (entende-se por Esfera Pública Burguesa aquela que se desenvolve a partir 

da defesa dos interesses particulares de um grupo.) 

A Esfera Pública necessita dar importância ao ato de falar, de ser ouvido e 

compreendido por outros que não os da esfera privada, além disso, deve desenvolver o 

sentimento de satisfação do homem enquanto ser político. Habermas (2003, p. 92) explica 

essa afirmação detalhadamente, veja: 

 

Esfera ou espaço público é um fenômeno social elementar, do mesmo modo que a 

ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é arrolado entre os conceitos 

tradicionais elaborados para descrever a ordem social. A esfera pública não pode ser 

entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois ela não constitui 

uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem 

regula o modo de pertença a uma organização, etc. Tampouco ela constitui um 

sistema, pois, mesmo que seja possível delinear seus limites internos, exteriormente 

ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. A esfera 

pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomadas de posição e opiniões, nela os fluxos comunicacionais são 

filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas 

em temas específicos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a 

esfera pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o 

domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com a compreensibilidade 

geral da prática comunicativa cotidiana. 

 

Devemos entender então que, a esfera pública e a esfera privada se unem nas redes 

de interação da família, dos amigos, dos vizinhos e conhecidos, existindo assim entre elas 
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condições de comunicação modificadas que asseguram intimidade e publicidade, não havendo 

isolamento.  

Segundo Cançado (2011), atualmente a Esfera Pública deve contemplar as seguintes 

Categorias Teóricas: Comunidades de Prática, Democracia Deliberativa, Dialogicidade, 

Interorganizações, Intersubjetividade e Racionalidade. O autor começa explicando a 

Democracia Deliberativa, e sobre democracia afirma ser aquela que tem maiores chances de 

emancipar o homem, pois torna possível o exercício da política por todas as pessoas 

apresentando possibilidades superiores as outras formas de governo. 

Existem alguns critérios para que uma sociedade seja considerada democrática. Dahl 

(2001), por sua vez, apresenta cinco critérios: participação efetiva, igualdade de voto, 

entendimento esclarecido (quando todos devem aprender sobre políticas alternativas), controle 

do programa de planejamento (possibilidade de incluir questões no planejamento) e inclusão 

dos adultos.  

Quando estudamos democracia entendemos que temos direitos e deveres, e fica claro 

que temos o direito, mais principalmente o dever de participar, talvez um dos grandes 

problemas da democracia seja esse, o entendimento dos deveres em relação a ela, pois a 

democracia não acontece apenas por existir o direito de participar ela acontece quando existe 

o dever de participar. 

Outro problema relacionado à participação é a qualidade dessa participação, é muito 

difícil uma sociedade onde todos participem, tenham informações e influenciem nas decisões, 

dependendo do tamanho da população fica sempre uma tensão entre a democracia 

representativa e a democracia participativa e por muitas vezes a primeira ganha. 

Cançado (2011) afirma que o que poderia ampliar a democracia participativa seriam 

as novas tecnologias de comunicação no sentido de aproximar os cidadãos do governo e 

ampliar essa participação direta, pois apesar da fragilidade dos processos participativos, a 

participação é educativa. Luchmann (2007) explica que a participação além de ser educativa 

pode ser considerada um processo de capacitação e conscientização para o desenvolvimento 

da cidadania, um processo pedagógico. 

Sabemos que a democracia representativa não atende às necessidades da população, 

dessa forma, precisamos de uma nova democracia. Acerca dessa questão, Cançado (2011) nos 

apresenta a Democracia Deliberativa, que representa um caminho interessante, enquanto 

processo decisório e educativo após discussão, pois deliberar significa decidir algo após 

discussão e exame.  

Nogueira (2011, p. 125) diz que a democracia deliberativa enfatiza “o valor dos
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procedimentos cívicos e dialógicos capazes de gerar consensos racionais para a tomada de 

decisões” superando o antagonismo entre participação e representação. 

Entendemos, então, que a Democracia Deliberativa é a forma de tomada de decisão 

dentro da esfera pública, estudaremos agora a Racionalidade. E para explicar a racionalidade é 

interessante lembrar que ela deve ser compatível com o IBC e a democracia deliberativa para 

que a esfera pública seja transformada ou (re) configurada. 

Cançado (2011) cita alguns autores para falar sobre racionalidade, entretanto, todos 

eles compartilham o mesmo pensamento quando asseguram que a racionalidade utilitária é 

dominante e é um fator limitante ao desenvolvimento e emancipação do homem. Guerreiro 

Ramos (1981) relata que a sociedade moderna tem na racionalidade utilitária as bases para as 

ciências sociais e para a vida humana em geral, e essa situação leva a razão substantiva para o 

segundo plano, deixando de lado a ética e o bem estar do ser humano. 

Já a racionalidade substantiva dar ao ser humano a possibilidade de ter sua vida 

estruturada em bases éticas, a harmonia entre satisfação social e pessoal promove auto-

realização, desenvolvimento e emancipação. Na concepção de Cançado, Iwamoto e Carvalho 

(2008, p. 293) a diferença entre as duas racionalidades é a importância que se dá a dimensão 

econômica, veja: 

 

Enquanto na racionalidade utilitária a dimensão econômica é valorizada em 

detrimento das demais, na racionalidade substantiva as dimensões (social, econômica, 

política, cultural, ambiental, etc.) são valorizadas por igual, convivendo, cada uma a 

seu tempo com certo grau de hegemonia, sem ofuscar as demais, muito menos 

excluí-las. 

 

Cançado (2011) fala sobre a importância do agir comunicativo que busca a orientação 

para o entendimento mútuo enquanto mecanismo de coordenação das ações, no qual os 

cidadãos se encontram em situação de fala ou de ação em um contexto de mundo da vida. 

Para finalizar o conceito de racionalidade substantiva Cançado (2011) relata que a 

racionalidade de Guerreiro Ramos complementa o agir comunicativo de Habermas e as duas 

teorias têm como ponto de partida a emancipação do ser humano face aos constrangimentos 

da autorrealização impostos pela sociedade contemporânea. 

Dessa forma a Ação Racional Substantiva, no nível do indivíduo caminha para 

emancipação, e no nível do grupo passa pelo entendimento mútuo e busca a satisfação pessoal, 

sendo assim na esfera pública o processo decisório é baseado na democracia deliberativa e a 

orientação da ação é dada pela Ação Racional Substantiva que é muito próxima do IBC. 

A seguir estudaremos em conjunto Comunidades de Prática, Dialogicidade, 

Interorganizações e Intersubjetividade, pois são Categorias Teóricas que se complementam na
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reconfiguração da esfera pública. 

Cançado (2011) explica que Dialogicidade é o próprio diálogo, onde todos falam são 

ouvidos, ou seja, a capacidade de se comunicar e entender os outros. Já a Intersubjetividade é 

a compreensão desse diálogo, na verdade ela é a capacidade do indivíduo em entender a 

subjetividade do outro por meio da comunicação. A Intersubjetividade não percebe só a língua 

ou símbolos utilizados na comunicação, mas também o contexto em que essa comunicação 

acontece, ou seja, ela percebe até o que não é dito. 

Então para participar de um diálogo é necessário conhecer sua linguagem e seu 

contexto, nesse caso, a dialogicidade só acontece se houver intersubjetividade. Mas é 

interessante que tomemos cuidado com essa linguagem, haja vista que ela é uma forma sutil 

de poder e pode reproduzir processos que não conduzam a emancipação. 

Já as Comunidades de Prática Cançado (2011) explica que estão ligadas à abordagem 

sócio-prática da aprendizagem, à relação de ensino e aprendizagem que deve acontecer na 

gestão social. Schommer e França Filho (2006) afirmam que Comunidades de Prática são 

grupos de indivíduos que têm objetivos e desafios mútuos, interagem entre si e dessa forma 

aprendem pelos outros e com os outros, desenvolvendo suas habilidades. 

Nas Comunidades de Prática fica clara a ausência da hierarquia em relação ao saber, 

pois o que une os indivíduos são os objetivos a serem alcançados e não as diferenças entre os 

que aprendem e os que ensinam, o diálogo e a interação estão sempre presentes numa via de 

mão dupla onde eles ensinam aprendendo e aprendem ensinando. 

Podemos fazer uma analogia do conceito de Comunidades de Prática com o conceito 

de Educação Dialógica de Paulo Freire (1987, 1996, 2001) nela existe um respeito por parte 

do educador aos saberes pré-existentes dos educandos. A única diferença é que na educação 

dialógica existe a figura do educador e do educando e nas Comunidades de Prática não existem 

hierarquias. 

Outro conceito que complementa o de Comunidades de Prática é o de Participação 

Periférica Legítima. Na maioria das vezes os indivíduos possuem diferentes níveis de 

entendimento o que dificulta sua participação tornando-a periférica, mas se a Comunidade de 

Prática permitir, os indivíduos passam a se apropriar do processo e participam efetivamente. 

Na verdade, o objetivo da Participação Periférica é diminuir as desigualdades das 

capacidades individuais para que exista uma participação plena, e nesse sentido ela é 

totalmente compatível com o Interesse Bem Compreendido que ao buscar sempre o bem–estar 

coletivo induz o grupo a desenvolver uma participação plena. 

Cançado (2011) finaliza o conceito de Comunidades de Prática afirmando que elas
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são a dinâmica de funcionamento da esfera pública, e reforça que a participação é um processo 

de aprendizado. A última categoria complementar à esfera pública é Interorganizações. 

Fischer (2002) afirma que as interorganizações são organizações diferentes que se 

aproximam por objetivos comuns, essa aproximação acontece quando os indivíduos atuam em 

conjunto e assim se complementam, são novas formas de se organizar com multipolaridade 

nas relações de poder. 

Essas organizações captam os problemas sociais e representam os interesses dos 

indivíduos, primeiro na esfera privada, mas depois transmitem para esfera pública política, 

dessa forma termina o ciclo entre as categorias que compõe a Esfera Pública. A seguir 

estudaremos a Categoria Teórica Emancipação. 

Cançado (2011) começa dizendo que Emancipação é o mesmo que libertar-se, livrar-

se da subalternidade, e que a Emancipação é muito discutida na tradição marxista, no sentido 

de recusar a opressão de alguém que domina nas relações de produção. 

Mais uma vez o autor apresenta a razão utilitária dominante como empecilho para a 

emancipação da humanidade. Santos (2010) explica que é no capitalismo liberal que acontece 

o extermínio das capacidades emancipatórias. Sendo assim o indivíduo por muitas vezes 

pensa que não há o que fazer pela própria força da realidade imposta, entretanto, segundo a 

Teoria Crítica, vai chegar uma hora que ele vai resistir. 

Marcuse (1979) afirma que toda emancipação depende da consciência de escravidão 

e que essa consciência muitas vezes é impedida pelas próprias necessidades do indivíduo. 

Dessa forma, a Emancipação não pode ocorrer individualmente, ela necessita ter como base a 

união e a solidariedade, e ela não deve depender de um fator exógeno ela deve ser uma 

conquista.  

Cançado (2011), afirma que o homem se emancipa quando percebe que suas forças 

individuais são propulsoras das forças sociais. Para concluir, a Emancipação acontece quando 

o sujeito se liberta das forças hegemônicas, se colocando como sujeito participante da vida em 

sociedade, se percebendo assim como um ser político. A gestão social parte do Interesse Bem 

Compreendido, acontece na Esfera Pública e tem como finalidade a Emancipação Social, essa 

afirmação é uma síntese que o autor apresentou da aproximação teórica para gestão social. 

A figura abaixo demonstra que a Gestão Social tem seu ponto de partida no Interesse 

Bem Compreendido existindo um contexto de Solidariedade e Sustentabilidade, acontece na 

Esfera pública redefinida pela Democracia Deliberativa e orientada pela Ação Racional 

Substantiva na dinâmica das comunidades de prática, que necessita de Dialogicidade e 

Intersubjetividade, tendo como elemento formal de ação, as interorganizações.  



 41 

Figura 01 – Proposta inicial de uma aproximação teórica para a Gestão Social, baseado em 

Categorias Teóricas da Gestão Social e suas interações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cançado (2011, p.189). 

 

Todo esse processo torna possível a tomada de decisão coletiva sem pressão, baseada 

na transparência, dessa forma a Gestão Social tem como fim a Emancipação, que ao acontecer 

potencializa o Interesse Bem Compreendido em um processo social contínuo.  

 

. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia de análise deste trabalho tem como base o marco analítico do processo 

de emancipação construído no Capítulo 1, nele entendemos que a gestão social começa com o 

Interesse Bem Compreendido contemplando suas categorias complementares a solidariedade 

e a sustentabilidade, acontece na esfera pública contemplando também suas categorias 

complementares que são a democracia deliberativa, ação racional substantiva, comunidades 

de prática, dialogicidade, intersubjetividade e as interorganizações. E dessa forma, quando 

todas essas categorias são contempladas elas tornam possível a tomada de decisão coletiva 

consubstanciada na liberdade e na transparência tendo como fim a emancipação do grupo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho aborda um estudo de caso, o qual 

consiste em uma estratégia de pesquisa utilizada de forma extensiva em Ciências Sociais. É 

uma investigação empírica, um método que abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta 

de dados e análise dos mesmos (YIN, 2005). 

Os métodos centrais da coleta de dados foram às entrevistas (semi-estruturadas) e a 

observação não participante, nessa observação aconteceram conversas informais, participação 

em reuniões e eventos realizados pelo grupo além da construção de relatórios mensais sobre o 

BCDT. Sobre as entrevistas, Quivy e Campenhoudt (1998) afirmam que elas servem para 

análises mais profundas de alguns elementos, bem como para extrair pontos de vista e 

interpretações próprias dos interlocutores. As entrevistas foram feitas com os associados do 

BCDT, para o entendimento das percepções individuais sobre os diversos fatores que 

compõem este estudo. 

 Foi realizada também análise documental e histórica, no período de outubro de 2011 

a outubro de 2013, além de pesquisa bibliográfica relativa ao tema em livros, artigos, 

dissertações e teses. A análise documental que complementa os métodos utilizados foi feita 

mediante registros institucionais Gil (1999), para apoiar o entendimento do funcionamento do 

próprio BCDT na sua fase de incubação, a partir de relatórios de atividades, registros em atas 

de reuniões, observando também as relações entre os atores.  

A análise dos dados foi realizada utilizando a metodologia análise de discurso, sobre 

esta análise Gill (2002, p. 244) argumenta: 

 

Estritamente falando, não existe uma única ‘análise de discurso’, mas muitos estilos 

diferentes de análise, e todos reivindicam o nome. O que estas perspectivas partilham 

é uma rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente um meio neutro 

de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância central do 

discurso na construção da vida social. 
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Devemos lembrar que, antes de cada entrevista todas as perguntas foram explicadas 

e debatidas com os associados, no intuito de fazer com que eles conhecessem com mais 

profundidade do assunto. Foram entrevistados sete (7) associados, o critério para essa seleção 

foi o fato deles participarem do projeto desde o início e passarem por todas as etapas de 

incubação. No intuito de preservá-los chamaremos cada um deles pelas seguintes letras do 

alfabeto: A, B, C, D, E, F e G. A Tabela a seguir apresenta o perfil dos associados, onde 

conheceremos mais sobre cada um deles:  

 

Tabela 01 – Perfil dos associados 
 

Perfil\Associado A B C D E F G 

Idade 54 anos 74 anos 22 anos 43 anos 42 anos 52 anos 40anos 

Sexo Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Masc. 

Estado Civil Casada  Casado Solteira Casado Solteira Casado Casado 

Escolaridade 2º grau  Ensino 

Fund. 

2º grau Ensino 

Fund. 

2º grau Ensino 

Fund.  

Ensino  

Fund. 

Profissão Costureira Assist. 

de 

Refrig. 

Vendedora Pedreiro  Tapioqueira Gesseiro Carpint. 

Tempo de 

Associado 

 Desde 

1995 

Desde 

1995 

Desde 

2011 

Desde 

2010 

Desde 

 2004 

Desde 

2006 

Desde 

2008 

Moradia Casa 

própria 

Casa 

própria 

Casa 

própria 

Casa 

própria 

Casa 

própria 

Casa 

própria 

Casa 

própria 

Fonte: Elaboração própria com base em Cadastro dos Associados do BCDT (2014). 

 

As entrevistas foram realizadas no próprio BCDT para que eles não se intimidassem 

e ficassem bem à vontade, em dias diferentes geralmente no final de semana para não 

atrapalhar a rotina do projeto e em dupla para observarmos também o grau de interação entre 

eles. As duplas entrevistadas foram A e B, C e D, F e G, apenas a associada E foi entrevistada 

sozinha. Foram gravadas em um smartphone, e posteriormente transcritas para a realização da 

análise da emancipação. 

Observamos também que os associados que já tinham sido entrevistados e os que 

ainda iam participar queriam assistir as entrevistas que estavam sendo realizadas e esse fato 

promoveu a troca de informações e de conhecimentos. Durante as entrevistas podemos 

perceber que todos os associados se emocionaram muito ao falar sobre eles e sobre o BCDT, 

principalmente quando falaram das dificuldades enfrentadas e do significado do projeto para 

suas vidas. 

 A tabela abaixo apresenta as categorias de análise e as perguntas relacionadas a 

cada uma delas. 
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Tabela 02 – Demonstrativo das Categorias de Análise e respectivas perguntas 

CATEGORIAS DE ANÁLISE PERGUNTAS 

 

Interesse Bem Compreendido 

Fale sobre sua participação no BCDT, na comunidade, e nos demais espaços fora da comunidade. 

Você acha que o bem-estar coletivo é uma pré-condição do bem-estar individual, ou é o contrário? 

Você busca transformar a realidade em prol do coletivo? 

  

Solidariedade 
A solidariedade está ligada a interdependência, a interesses e deveres mútuos, além disso, a um forte compromisso com o 

outro, você identifica essas relações no banco? 

 
 

Sustentabilidade 
A Sustentabilidade está ligada à sua condição de continuidade latente. Sustentável, no sentido de conservar, manter com 

firmeza, perpetuar, inclusive o meio ambiente, mas não só ele, esse pensamento é desenvolvido no grupo? 
 

Esfera Pública 
Você se percebe um ser político, que fala, é ouvido e compreendido na esfera pública, com condições de comunicação para se 

chegar a um bem comum? 

 Democracia 

Deliberativa 

Na democracia deliberativa, primeiro o grupo faz a discussão com base no diálogo para depois tomar decisões, acontece isso 

com a comunidade? 

 Racionalidade 

Substantiva 

A racionalidade substantiva vê as dimensões social, econômica, política e ambiental por igual não colocando o econômico 

como mais importante, no banco é assim? 

  

Dialogicidade 

O diálogo é a capacidade de se comunicar e de se entender com as outras pessoas, você acha tem essa capacidade? 

Como você conduz processos que precisam de sua interferência na realidade? 

As decisões são tomadas coletivamente, sem coerção, baseadas no diálogo e na transparência? 

  

Intersubjetividade 
A fala é uma das formas de poder, você compreende todos os diálogos, entende o lado do outro, o que é dito e como é dito e 

também o não dito? 

  

Comunidades de 

Prática 

Existe no grupo entendimento mútuo, interação entre os indivíduos para a coordenação das ações que buscam objetivos 

comuns? 

Todos aprendem uns com os outros ou existe um que ensina e os outros aprendem? (Educação Dialógica). 

A participação é um processo de aprendizado, no grupo todos participam de maneira igual, ou uns participam mais que 

outros? (Participação Periférica Legítima). 

 Interorganizações No grupo você tem a sensação que todos mandam, ou um manda e os outros obedecem? 

 
 

Emancipação 

Você é sujeito de sua história? Por quê? 

Como a participação no BCDT contribuiu para sua consciência crítica? 

Você se acha um indivíduo que tem conhecimento de si e de sua realidade? 

Você se acha capaz de criticar sua realidade? 

Você acha que sua emancipação deve ser conquistada por você ou os outros devem lhe dar? 

Você se sente realizado, seus desejos são atendidos, você se sente satisfeito? 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 



 45 

Percebemos um envolvimento a ponto de eles misturarem a história do BCDT com 

as suas próprias histórias. Nesse momento lamentamos o fato de não termos filmado as 

entrevistas, pois foram momentos únicos de muita emoção e sinceridade, onde visivelmente 

estava estampado na face dos associados que o BCDT conseguiu promover mudanças 

significativas nas suas vidas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Bairro Timbaúbas: sociedade e economia 

 

Timbaúbas é um bairro de Juazeiro do Norte que possui hoje cerca de 12.446 

habitantes, sendo 6.039 homens e 6.407 mulheres, os quais perfazem em torno de 3.455 

domicílios com uma média de 3,6 moradores por domicílio. Do total de 12.446 habitantes 

existem ainda 2.249 moradores não alfabetizados, a maioria com idade entre 5 e 9 anos 

(IBGE, 2010). 

Juazeiro do Norte é uma cidade do interior do Estado do Ceará, localizada na Região 

Metropolitana do Cariri. Conta com uma população estimada em 249.936 habitantes, com 

abrangência de 248.558km e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual a 0,697 (IBGE, 

2010).  

 

3.1.1 Condições geográficas e sociais 

 

Este bairro vive atualmente uma situação social de marginalização, ou seja, tem 

pouco acesso ao circuito regular de emprego, consequentemente, a maior parte da população 

está excluída do trabalho formal. Esse processo passa ainda pelo que Demo (2002) qualifica 

como déficit de cidadania, conceito que diz respeito a uma exclusão que supera a questão 

econômica. Por fim, o bairro passa por outro tipo de exclusão que é a geográfica, pois não 

dispõe de transporte público que passe por dentro do bairro, dificultando muito a vida dos 

moradores.  

A maior parte da população do bairro Timbaúbas vive abaixo ou no limite da 

pobreza. Pode-se comprovar essa realidade pela condição precária em que se encontra a 

grande parte das moradias no local. Há dificuldade de acesso ao bairro devido a falta de infra-

estrutura das ruas. A comunidade tem poucas instituições de ensino, que não compreendem o 

número de pessoas em idade estudantil, segundo dados da Secretaria de Educação de Juazeiro 

do Norte
9
 só existem duas instituições escolares: a Escola de Ensino Fundamental Vicente de 

Paula Araújo Matos, localizada à rua Rui Barbosa S\N e a Escola de Ensino Fundamental 

Antônio Bezerra Monteiro, localizada à rua Sebastião Cavalcante S\N. Além da carência de 

hospitais o bairro convive ainda com o problema de ter apenas dois postos de saúde. De 

                                                           

9
 Dados coletados em entrevista realizada com bolsista da ITEPS, em março de 2013. 
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acordo com a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, os dois postos funcionam no mesmo 

local, à rua Assis Sobreira n° 169, no bairro Timbaúbas.  

O Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) está localizado à 

Rua Estelita Silva, n° 722, bairro Timbaúbas em Juazeiro do Norte, conforme apresentado nas 

Figuras 2 e 3. 

 

Figura 02 – Mapa de localização do bairro Timbaúbas em Juazeiro do Norte-CE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.maps.google.com.br 

http://www.maps.google.com.br/
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Figura 03 – Visão aérea da rua Estelita Silva (a rua do BCD das Timbaúbas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: http://www.maps.google.com.br 

 

3.1.2 Contextualização econômica 

 

Segundo dados do IBGE (2010), o PIB da cidade de Juazeiro do Norte é de R$ 

1.165.066. O bairro Timbaúbas conta com 200 estabelecimentos comerciais, entre mercadinhos, 

padarias, mercearias, lojas de materiais de construção, salões de beleza, bares, restaurantes, 

dentre outros, 31 estabelecimentos já utilizam a moeda Timba. A renda dos moradores do 

bairro se encontra exposta na Tabela a seguir: 

http://www.maps.google.com.br/
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Tabela 03 – Faixa de rendimento por número de moradores 

Salário Mínimo Número de moradores 

  até 1\4    740 

  de 1\4 à 1\2    784 

  de 1\2 à 1 3.480 

  de 1 à 2    920 

  de 2 à 3    148 

  de 3 à 5      98 

  de 5 à 10      58 

  de 10 à 15        4 

  de 15 à 20        2 

  de 20 à 30        2 

Encontram-se sem rendimento 3.902 

Fonte: IBGE (2010). 

 

É notório o nível de desigualdade socioeconômica no bairro, podemos verificar essa 

realidade logo na chegada ao nos depararmos com os diferentes tipos de casas, o fato de 

existirem 3.902 moradores sem rendimento também é uma realidade preocupante, entretanto, 

o bairro tem índice de atividade econômica, já que 20,3% das famílias realizam alguma delas. 

Isto quer dizer também que existe empreendedorismo local, o que ajuda o trabalho do BCDT 

em relação à rede local de economia solidária. 

O fato de muitos moradores realizarem as compras no bairro também é uma notícia 

promissora porque quer dizer que existe a formação de circuitos de comercialização local com 

oferta e demanda. Entretanto, o fato dos empreendimentos realizarem suas compras fora do 

bairro, não é bom para a formação do circuito devendo esse ponto ser trabalhado (CUNHA et 

al., 2011). 

Os autores citados fizeram um mapeamento das condições socioeconômicas e do 

consumo dos moradores do bairro Timbaúbas e começaram o estudo sobre as condições de 

moradia dizendo que 45,3% dos entrevistados moram em residências próprias com registro, 

35% em residências alugadas, 12,5% em casas próprias sem registros e 4,7% em imóvel 

cedido ou emprestado. Ainda sobre as condições de moradia eles explicaram que, no que se 

refere aos números de componentes no domicílio, em 100% há apenas uma família, sendo que 

em 23,7% dos domicílios há seis ou mais moradores, em 27,1% quatro, em 18,6% cinco, em 

16,9% três, em 6,8% dois e em 6,8% um. De acordo com essa distribuição, existe uma media 

de 3,5 integrantes por família.  

Eles apresentaram também um resultado sobre a presença de eletrodomésticos e 

relataram que, em 100% das residências há televisores, em 86% geladeiras, 95% fogão a gás, 

20% computadores, 84% telefone celular, 78,5% rádio, 33,8% parabólicas, telefone fixo
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10,7% e em 3% filtro de água. 

Cunha et al. (2011) apresentaram em seguida o resultado sobre o consumo realizado 

o bairro, afirmaram que as compras são realizadas por 41,3% dos entrevistados exclusivamente 

no bairro, por 11,1% em sua maior parte no bairro, por 27% em sua maior parte fora e por 

20,6% exclusivamente fora. O valor dos preços mais elevados é justificado por 42,9% dos 

entrevistados como motivo para não realizarem suas compras no local, seguidos de pouca 

disponibilidade dos produtos de que necessitam (26,5%), por opções de pagamento restritas 

(12,2%), pela baixa variedade de produtos (10,2%) e pela qualidade inferior dos produtos 

(4,1%). 

Os autores também discorreram sobre segurança alimentar, e afirmaram que em 15% 

das famílias entrevistadas já aconteceu de faltar comida em algum momento. Destas, a 

frequência da falta foi de uma vez por semana (50%), uma vez por mês (12,5%) e 

ocasionalmente (37,5%). Nas despesas mensais verificaram que a maior media de gastos se dá 

com alimentação (R$ 274,50), vestuário (R$ 96,07) e lazer (R$ 94,35). 

Cunha et al (2011) fizeram um mapeamento sobre a produção dos moradores do 

bairro e relataram que o comércio é predominante, com 72%, seguido pelo serviço com 20,4% 

e pela produção com 7,5%. Deste universo, 41,9% se declararam formalizados, sendo as 

micro e pequenas empresas o formato predominante (98,9% do total). No que se refere a 

quantidade de participantes (associados), a maior parte é constituído de apenas uma pessoa 

(68%), seguidos de duas pessoas (28%), sendo que com quatro pessoas o menor número 

(4%). Quando se trata da distribuição do produto ou do serviço, 66,1% declararam que ela é 

feita em ponto comercial próprio no bairro e 22,3% em domicílios locais. 

Sobre pagamentos das compras de matérias-prima os autores explicaram que o 

dinheiro em espécie também se destaca entre os 52,5% de entrevistados, além do cheque 

18,4%, cartão de crédito 9,5%, “fiado” 6,3%, crediário 7,5% e outras formas 5,7%. No que se 

refere à sazonalidade, o mês de dezembro é informado por 19,8% dos entrevistados como o 

mês de maior atividade, seguido por junho (14,5%). Outros 12,1% informaram que durante 

todo o ano a atividade é constante. Os meses de fevereiro, março e abril foram os menos 

informados, sendo citados respectivamente por 0,4%, 1,2% e 3,6%. Já com relação aos tipos 

de produtos fabricados no bairro, estão em destaque os produtos de limpeza e higiene com 

71% e alimentos com 28% (CUNHA et al., 2011). 

Em relação às matérias-prima para produção os autores relataram que são adquiridos 

por 66,7% dos entrevistados exclusivamente fora do bairro, sendo apenas 33% das compras 

realizadas em parte na comunidade. Os motivos para que isso aconteça são as opções de 
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pagamentos que são restritas e a pouca variedade de produtos, opções citadas por 33,3% dos 

entrevistados. Sobre os serviços prestados pelos entrevistados destacam-se, beleza (30%), 

construção civil (6,7%) e aos serviços domésticos (6,7%). Com relação ao comércio, as 

mercadorias mais comercializas são alimentos (23,3%), produtos de limpeza e higiene (18,3%), 

lanches e bebidas (21,7%), confecção (7,5%) e material de construção (10%). 

 

3.2 O processo de incubação do BCDT 

 

3.2.1 A incubação assessorada pela ITEPS 

 

A ITEPS da Universidade Federal do Cariri (UFCA), foi criada em 2008, a partir da 

articulação para o financiamento de suas atividades com o ETENE/Banco do Nordeste (BNB). 

Durante o primeiro ano as ações da incubadora se voltaram especialmente para as articulações 

institucionais junto às Prefeituras Municipais de Juazeiro do Norte e Barbalha. No final de 

2009 o projeto iniciou seu processo de apoio a determinados grupos como a Associação de 

Catadores do Município de Barbalha, a Cooperativa de Crédito Solidário do Crato e a 

Associação de Micro e Pequenos Empreendedores do Bairro Salesianos (ASMIPESAL), que 

posteriormente passou a ser o Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

(CDCT), que viria abrigar o Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) 

(CUNHA; MEDEIROS; TAVARES, 2013). 

O processo de incubação do BCDT teve início em 2010, quando o Senhor Juraci 

Barbosa, procurou apoio da UFC/Campus cariri. O coordenador do projeto juntamente com os 

bolsistas reconheceram na associação já existente um empreendimento de caráter econômico 

solidário e passaram a assessorar suas atividades. As ações realizadas neste processo estiveram 

balizadas pelos quatro eixos de condução das ações da metodologia da ITEPS/UFC Cariri, que 

são: 1) diagnóstico; 2) formação; 3) planejamento e 4) acompanhamento, estando estruturados 

nas fases de pré-incubação, incubação e desincubação. 

Na fase de pré-incubação os eixos diagnóstico e planejamento foram executados, o 

primeiro previa conhecer a realidade observando as fragilidades e potencialidades do 

empreendimento como um todo, e o segundo previa a elaboração de um planejamento 

estratégico participativo. Além disso, o grupo determinou junto com os associados os objetivos 

que deveriam ser alcançados e as ações para determinado fim. 

Com a ideia do Banco já lançada ao grupo, os objetivos definidos neste planejamento 

serviram como norte de atuação na condução do processo de incubação. Os objetivos eram o 
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término da construção da sede da associação com os boxes para funcionamento individual das 

iniciativas produtivas dos associados, a constituição de um Banco Comunitário no bairro e a 

formação de uma Cooperativa de Trabalho. A ITEPS estruturou seu trabalho com os associados 

da seguinte forma: primeiro eles fariam a estruturação, capacitação e mobilização da 

comunidade; em seguida implantariam o banco comunitário e por último estruturariam uma 

rede de Economia Solidária (CUNHA; MEDEIROS; TAVARES, 2013). 

 A incubação propriamente dita começou com as ações previstas no planejamento 

estratégico participativo, as quais foram divididas em três etapas: a formalização da associação, 

a realização das capacitações voltadas para a gestão de empreendimentos e a formação do 

Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD). É interessante lembrar nesse momento que a 

formalização da associação era importante para a consecução de apoio de muitas agências de 

fomento e da própria rede de bancos comunitários. 

Todas essas ações contaram com o apoio financeiro do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e com o apoio da Universidade Federal do Cariri (UFCA), através da concessão de 

bolsas de extensão e da infraestrutura física da ITEPS. Além disso, o CDCT também foi 

contemplado com a aprovação do “Projeto Inclusão produtiva por meio da constituição de um 

Banco Comunitário de Desenvolvimento” no ano de 2010 pelo Edital do PROEXT 2010, n° 

05, do Ministério da Educação do Governo Federal. E no ano de 2012 foi aprovado o 

“Programa Promoção do Desenvolvimento Local via Implantação da Rede Local de Economia 

Solidária” no âmbito do Edital do PROEXT 2011, também do Ministério da Educação 

(CUNHA; MEDEIROS; TAVARES, 2013). 

Sobre o processo de desincubação que está acontecendo nesse momento a ITEPS 

prever ações de formação e acompanhamento com a intenção de proporcionar aos associados 

a emancipação que os possibilitem continuar as atividades sozinhos. As ações desta etapa 

estão voltadas à inserção dos jovens no movimento de fomento ao desenvolvimento local, e 

ampliação da mobilização e conscientização sociopolítica e comunitária, além do 

fortalecimento da rede de economia solidária (CUNHA; MEDEIROS; TAVARES, 2013). 

 

3.3 O BCDT 

 

3.3.1 A história do CDCT e o surgimento do BCDT 

 

Tudo começou em 1995 quando foi fundada a Associação de Micro e Pequenos 

Empreendedores do Salesiano (ASMIPESAL), essa associação era composta por moradores
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de vários bairros da cidade de Juazeiro do Norte-CE, mas tinha sede no bairro Salesianos. 

De acordo com dona Helena, associada do BCDT, nove anos depois, em 2004, os 

associados conseguiram um terreno doado pela Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte-CE 

localizado no bairro Timbaúbas, em contrapartida eles precisavam prestar serviços aos 

moradores da comunidade. 

Mas só em 2007 começou a construção do prédio, a ideia era que se construísse logo 

tudo de uma vez, mas eles não tinham recurso e passaram por momentos difíceis pois 

poderiam perder o terreno que a prefeitura havia doado por falta de ações junto a comunidade, 

então, eles resolveram começar em forma de mutirão nos feriados e nos finais de semana e 

com dinheiro próprio, desde o começo a ideia era fazer um bloco para cada associado e alguns 

blocos para ações coletivas, para essa parte coletiva eles pensavam primeiramente em uma 

escola profissionalizante. 

Quando os associados ganharam o terreno e começaram a construir o prédio, através 

de mutirão, encontraram um grave problema, o lugar onde hoje é o banco era ocupado por 

traficantes e usuários de drogas, a esquina era o quartel, o escritório de prestação de contas do 

que era roubado. Todas as noites eles se reuniam para prestar contas do movimento do dia, o 

que tinha sido roubado e o que tinha sido vendido, e se alguém não conseguisse pagar a droga 

iria roubar para fazer o pagamento. Inclusive logo no começo os próprios associados do banco 

foram roubados, levaram materiais de construção a algumas ferramentas, outra vez eles 

derrubaram o muro da própria associação que havia sido construído durante o dia, entretanto, 

os associados continuaram insistindo e vencendo essas batalhas. 

Em 2009 os associados procuraram o CEFET que tinha na época um escritório Júnior 

de edificações, para fazer a planta e para que eles pudessem acompanhar toda a construção. O 

CEFET cobrou na época R$ 2.000,00 para fazer o projeto arquitetônico, hidráulico e de 

saneamento, eles acompanharam a execução do projeto durante um (1) ano e oito (8) meses, 

acompanharam tudo, rede de esgoto, fossa, e os outros blocos que faltavam terminar. 

Os associados então dividiram o terreno em partes coletivas e individuais, pois o 

pensamento era que, na parte coletiva fossem realizadas ações para promover a melhoria nas 

condições de vida dos moradores do bairro, e nas partes individuais cada associado tivesse um 

estabelecimento para desenvolver uma atividade produtiva ou comercial. 

Vendo toda essa problemática de violência e pobreza no bairro, os associados 

buscavam uma ação que pudesse beneficiar toda a comunidade, principalmente para diminuir 

o tráfico de drogas. Quando eles começaram a construção do prédio a ideia principal era a 

escola profissionalizante, mas Silvia Roberta nessa época já era voluntária da ITEPS e era 
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cliente de uma das associadas, ela era cliente de Dona Helena, que era costureira e 

confeccionava suas roupas. Em uma conversa com Roberta, Dona Helena disse do desejo de 

formar uma cooperativa de costureiras, pois havia uma carência dessas profissionais no bairro, 

e Roberta lhe falou das reuniões da ITEPS e convidou Dona Helena para participar. 

Logo em seguida o Sr. Juraci (um dos associados) foi até a UFC procurar o 

responsável pela ITEPS e encontrou o Prof. Eduardo Vivian (coordenador do projeto), logo 

em seguida o Prof. Eduardo foi visitar o prédio, isso aconteceu em 2010, e assim que ele 

chegou afirmou, que mesmo sem saber, os associados estavam praticando economia solidária 

e que ali poderia ser um banco comunitário, o já foi devidamente explicando o que era e como 

funcionava. 

Os associados então fizeram uma parceria com a ITEPS, e foram sugeridas várias 

opções do que poderia ser feito, como cooperativas, fundos solidários, bancos comunitários, 

mas, como eles já tinham a associação preferiram o banco comunitário, pois traria benefícios 

mais rápidos e não tinha tanta burocracia. Foi assim que nasceu o CDCT se constituindo uma 

nova associação, agora com a ajuda da antiga UFC Campus Cariri. 

Uma das características mais marcantes do grupo de associados, e que se apresenta 

desde o princípio, é o desejo de promover o bem aos moradores, de tirar aquelas pessoas da 

situação de exclusão, é notório a preocupação que os associados têm com o bairro e com as 

pessoas que ali vivem, inclusive as crianças que sempre tiveram lugar no CDCT. 

Sendo assim, ainda em 2010, uma dessas partes individuais foi cedida para um 

empreendimento que viria mudar a história não só dos associados, mas de toda a população 

do bairro Timbaúbas, o Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT). 

Em seguida deu-se início o trabalho da ITEPS em assessorar o grupo de associados, 

a ITEPS fez o projeto da implantação do banco, fez a capacitação dos associados, as oficinas 

para criação da moeda, os valores, os desenhos que estão estampados nas cédulas como o 

caju, o camaleão e o galo campina que predominavam no bairro. Tudo isso decidido em 

reuniões da ITEPS junto com o CDCT, no começo as capacitações foram feitas no sentido de 

cooperativismo, associativismo, gestão, economia solidária, foram feitas algumas para os 

associados e seus comércios tipo plano de ação e estratégias de marketing. 

O grupo de associados é muito diversificado, lá se encontram pedreiros, costureiras, 

aposentado, gesseiro, tapioqueira, cabeleireiro e pequenos comerciantes que são vistos como 

microempresários, mas eles são muito mais do que isso, são pessoas solidárias que 

incondicionalmente ou independentemente da condição que lhe é apresentada querem mudar 

para melhor a história da vida dos moradores do bairro Timbaúbas. 
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Ainda em 2010 os associados fizeram a primeira festa para conseguir dinheiro e 

começar o banco, era uma festa Junina e eles conseguiram juntar R$ 250,00 essa foi a quantia 

que deu início a história do BCDT e o primeiro empréstimo foi de T$ 50,00. Para aumentar o 

capital para empréstimos os associados começaram a fazer bingos, rifas, feiras solidárias e 

festas. Nessa época acompanhava o Prof. Eduardo, Silvia Roberta (voluntária da ITEPS) e os 

bolsistas Amanda Medeiros, Wilian e Maria Maira. 

Em janeiro de 2011 as capacitações ainda estavam sendo realizadas e foi iniciado 

um projeto para conseguir recursos para cartazes, cadeiras, mesas computadores e finalmente 

em 18 de abril de 2011 a moeda Timba começou a circular. 

 

3.3.2 Caracterização do BCDT 

 

A entidade gestora (órgão responsável pela aprovação dos créditos) do BCDT é o 

Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas (CDCT), assessorado pela ITEPS/ 

UFCA e composto por treze (13) associados. A Figura 04 apresenta os associados, a nova 

turma de bolsistas e o coordenador da ITEPS. 

 

Figura 04 – Associados, Bolsistas e Coordenador da ITEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

No grupo de associados tem um (1) agente de crédito (Maria Helena de Assis Sousa) 

contratada com rendimento proveniente da Fundação de Apóio a Pesquisa e Extensão 
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(FAPEX) no âmbito do projeto Rede Nordeste de Bancos Comunitários de Desenvolvimento 

da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial 

da UFBA, um (1) agente comunitário (Juraci Barbosa Alves) e um conselho de avaliação de 

créditos composto por cinco (5) associados (Joaquim Paulino Custódio, Zeneide Almeida 

Alves, Deusimar Pereira dos Santos, Maria Helena de Assis Sousa e Juraci Barbosa Alves).  

O BCDT ainda conta com duas operadoras de caixa Daiana Barbosa Custódio 

(associada) e Gessiana Pereira (moradora do bairro, mas não associada do banco). A Tabela a 

seguir apresenta os nomes de todos os associados e os cargos que exercem.  

 

Tabela 04 – Relação nominal e função dos associados do CDCT/BCDT 

Nome do Associado Cargo que exerce 

Zeneide Amélia Alves Presidente 

Juraci Barbosa Alves Vice Presidente 

Deusimar Pereira dos Santos Primeiro Secretário 

Maria Helena de Assis Souza Segunda Secretária 

Joaquim Paulino Custódio Primeiro Tesoureiro 

José Naldo Sousa Ferraz Segundo Tesoureiro 

Daiana Barbosa Custódio Operadora de Caixa 

Pedro José Ferreira Associado 

Lúcia de Sousa Silva Associada 

José dos Santos Salviano Associado 

José Porfílio da Costa Associado 

Maria Rosário Associada 

Fátima Sousa Associada 

Fonte: Conforme documentos do BCDT (2013). 

 

Todas as pessoas envolvidas nas atividades de funcionamento do banco foram 

capacitadas em economia solidária, desenvolvimento local, finanças solidárias, bancos 

comunitários e moeda social. O agente de crédito também foi capacitado para operacionalizar 

o funcionamento do banco, esse trabalho foi feito pelos bolsistas da graduação inseridos na 

ITEPS.  

Vale salientar que os associados fizeram algumas viagens ao Banco Palmas em 

Fortaleza-Ce, para presenciarem a dinâmica de operacionalização do Banco que é referência 

no Brasil, tudo financiado pelos projetos da ITEPS. Além disso, na fase inicial da incubação, 

os bolsistas se revezavam no banco no intuito de apoiar os associados em todas as tarefas. A 

Figura 05 apresenta um momento de capacitação no próprio BCDT. 
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Figura 05 – Capacitação dos associados ministrada pelos bolsistas e pelo  

coordenador da ITEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

A análise dos critérios internos e de cada linha de crédito, bem como a aprovação 

depende do aval da vizinhança; o agente comunitário fica responsável em coletar todas as 

informações do morador que deseja fazer o empréstimo para entregar ao conselho de 

avaliação de crédito e a agente de crédito. Esse sistema de crédito tem uma lógica diferente da 

lógica de crédito no sistema capitalista, a proposta do BCDT não é lucro, mas conceder 

crédito a comunidade para que eles possam consumir ou produzir e, consequentemente, 

aquecer o comércio no bairro. 

Atualmente o BCDT é um correspondente bancário (Caixa Aqui), recebe boletos até 

R$ 500,00 e paga benefícios, consulta saldos, concede saques até R$ 1.500,00, recebe 

depósitos até R$ 1.500,00 e faz transferências, ganhando por cada operação de R$ 0,26 à R$ 

0,70. Ganha também quando faz abertura de contas, cartão de crédito e credenciamento de 

máquinas para cartão recebendo por essa operação R$ 3,50, tendo dessa forma um produto 

financeiro. Todos os dias um dos associados se dirige à Caixa Econômica para levar o malote 

e no final do mês o BCDT recebe em sua conta o valor referente ao serviço prestado à Caixa.  

O banco vai precisar emitir nota fiscal do serviço prestado e pagar 5% de imposto 

sobre o valor da nota, os associados ainda não conseguiram ficar isentos de impostos, o 
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contador está tentado provar que o trabalho do banco é de utilidade pública para conseguir a 

isenção.  

Os recursos que deram origem a Carteira de Crédito do banco, até o momento, foram 

provenientes da arrecadação vinda da realização de bingos, rifas e feiras na própria 

comunidade assim como festas de São João, inclusive a primeira quantia arrecadada pelos 

associados foi de R$ 250,00 proveniente de uma festa Junina que eles fizeram, a partir daí já 

começaram os empréstimos. O BCDT começou então com uma pequena quantia de R$ 

250,00. A Figura 06 apresenta um bazar realizado pelos associados nas dependências do 

BCDT. 

 

Figura 06 – Bazar realizado pelos associados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

Foram concedidos pelo BCDT oitenta e seis (86) empréstimos, sendo quarenta (40) 

empréstimos destinados a consumo, todos em Timba totalizando T$ 2.015,00, e quarenta e 

seis (46) empréstimos destinados a produção. Destes, vinte e dois (22) foram em Timba, 

totalizando T$ 2.310,00, e vinte e quatro (24) foram em Reais totalizando R$ 4.615,00 no 

período de março de 2011 à outubro de 2013. O valor total dos empréstimos é de R$/T$ 

8.940,00. O gráfico a seguir apresenta esses dados: 
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Gráfico 01 – Empréstimos concedidos para produção em Timbas e em Reais 

e para consumo em Timbas 

 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2014)

10
.  

 

O BCDT não concede empréstimos para consumo em reais, concede apenas em 

Timbas para aumentar o comércio do bairro. 

A inadimplência nesses três anos foi de R$ 555,00, sendo R$ 180,00 concedidos 

para consumo e R$ 375,00 concedidos para produção, 7 (sete) moradores não conseguiram 

pagar esses empréstimos. 

A moeda Timba está em circulação no bairro desde março de 2011. Tendo aceitação 

em trinta e um (31) estabelecimentos comerciais do bairro entre mercadinhos, papelarias, 

padarias, depósitos de bebidas e lojas de materiais de construção, dentre outros. 

O Banco possui uma Casa de Câmbio onde os moradores podem converter a moeda 

Timba em Real ou a moeda Real em Timba a qualquer hora, o horário de funcionamento do 

Banco é das 8:00h às 16:00h todos os dias. As reuniões dos associados acontecem aos 

sábados. A Figura 07 apresenta o Seminário de Inauguração do BCDT, onde a moeda começou 

a circular no bairro. 

                                                           

10 Os dados que deram origem ao Gráfico 01 encontram-se expostos na Tabela 06 “Quantidade de Empréstimos 

para Consumo em Timbas e para Produção em Timbas e em Reais referente aos anos de 2011 a 2013” 

apresentada no Apêndice A desse trabalho. 
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Figura 07 – Seminário de Inauguração do BCDT, onde a moeda começou a circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

O BCDT já foi divulgado em vários veículos de comunicação nacionais, como o G1, 

a revista Época, o Diário do Nordeste, na TV Verdes Mares e outros jornais e emissoras 

locais, o que tem sido bastante positivo para a repercussão do projeto dentro e fora da 

comunidade. 

Segundo os associados depois dessa exposição na mídia o banco passou a ter mais 

credibilidade, inclusive passou a ter visitas de políticos, dos policiais do Ronda, dos alunos de 

faculdades da região dentre outras pessoas interessadas em conhecer o Banco e a moeda.  

O Banco já faz parte da Rede Nacional de Bancos Comunitários. A Figura 08 

apresenta uma entrevista que o coordenador do projeto concede a uma emissora da região, é 

comum os associados serem convidados também para entrevistas na TV. 
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Figura 08 – Entrevista concedida pelo coordenador do projeto a uma emissora de TV da região 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

A gestão da carteira de crédito é feita pelo próprio agente de crédito através de 

planilhas financeira. A carteira de crédito é a quantia em depósito bancário que o banco 

possui. 

O BCDT funciona atualmente em um dos compartimentos do prédio do CDCT. O 

prédio do Banco foi reformado em forma de mutirão. Foi construída uma laje e o banco se 

encontra com novas instalações. O Banco acabou de inaugurar um novo serviço, agora ele 

também é correspondente bancário e os moradores não precisam sair do bairro para pagar 

suas contas nem para receber seus benefícios. As mesas, cadeiras, armários e computadores 

foram provenientes de um projeto realizado pelos bolsistas. O Banco possui seguro e alarme, 

entretanto, depois que foi inaugurado o correspondente bancário os associados já foram 

assaltados duas vezes, nesse momento todos estão estudando uma estratégia para que esse 

dinheiro e o seu portador saia do prédio e chegue à Caixa Econômica em segurança, haja vista 

que o valor pago a um carro forte para fazer esse serviço é muito elevado, ou seja, R$ 90,00 

por operação. 

A Figura 09 apresenta o BCDT, os outros pontos vizinhos que totalizam dez (10) 

pertencem também aos associados para comercializarem seus produtos. Todos pertencem ao 

CDCT. 
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Figura 09 – Entrada do BCDT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

Foram impressas 1.500 cédulas da moeda Timba, totalizando um valor de T$ 

5.500,00, conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 05 – Quantidade de cédulas impressas em Timba 
 

Número de cédulas Valor da cédula Valor em Timbas 

300 T$ 0,50 T$ 150,00 

300 T$ 1,00 T$ 300,00 

300 T$ 2,00 T$ 600,00 

300 T$ 5,00 T$ 1.500,00 

300 T$ 10,00 T$ 3.000,00 

Total = 1.500 cédulas ---------------------- Total = T$ 5.550,00 

Fonte: Conforme documentos do BCDT (2012). 

 

A Figura 10 apresenta a cédulas de T$ 0,50, T$ 1,00, T$ 2,00, T$ 5,00 e T$ 10,00 

que foram impressas: 
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Figura 10 – Notas da Moeda Timba (T$ 0,50, T$ 1,00, T$ 2,00, T$ 5,00 e T$ 10,00) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

As crianças do bairro estão sempre presentes no dia a dia do BCDT, atualmente eles 

estão formando um coral para se apresentarem nos eventos. Além disso, o BCDT em parceria 

com o SESC oferece para as crianças aulas de capoeira, agora elas já não ficam mais nas ruas, 

o SESC disponibilizou um professor e todos os uniformes para as crianças que quiserem 

participar, essas crianças já estão inclusive em campeonatos e estão bem entusiasmadas, pois 

chegam no banco uma hora antes de começar a aula, as aulas acontecem de 9:00 às 11:00 da 

manhã todos os sábados, em uma das dependências do CDCT. 

O Sr. Juraci (Vice Presidente) atualmente está pensando em montar uma rádio 

comunitária, pois as crianças montaram um programa com uma caixa de som e um microfone, 

eles cantam, recitam poesias, falam sobre o Banco para a população e o mais importante se 

divertem muito e saem das ruas. 

Esse projeto tem a finalidade de formar pequenos comunicadores e para isso eles 

vão precisar ser bons alunos na escola. A rádio também tem o propósito de fazer as 

propagandas dos estabelecimentos que recebem Timba e com isso arrecadar capital para os 

empréstimos, cobrando uma mensalidade para executar esse serviço. 

Eles pensam também em ministrar cursos sobre Sustentabilidade para comunidade,
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mas Dona Helena relata que precisa primeiro terminar a estrutura física do CDCT para poder 

receber esses cursos. 

A Figura 11 apresenta um momento desse trabalho social, onde as crianças são 

muito bem vindas a qualquer hora nas dependências do Banco, elas participam de tudo, das 

feiras solidárias aos eventos do Banco nas escolas. As crianças carentes do bairro com certeza 

encontram apoio nos associados. 

 

Figura 11 – Trabalho social do BCDT com as crianças do bairro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

Os associados também participam de audiências públicas, no intuito de conseguirem 

melhorar a estrutura básica do bairro. A Figura 12 retrata um momento desses. É notória a 

preocupação deles em trazer qualidade de vida para os moradores, seu Juraci Vice Presidente 

do Banco, à direita da foto, tem conhecimento dos direitos dos moradores e exige com 

propriedade dos políticos tudo o que o bairro necessita. “A história do BCDT é uma história 

de luta e partilha”, frase dita por um dos associados. 
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Figura 12 – Vice Presidente do BCDT em Audiência Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do BCDT (2012). 

 

 É notório um bom nível de coesão e um relativo grau de confiança entre os 

envolvidos. A maior parte dos associados está presente desde a constituição do banco em 

2010, existindo entre alguns deles vínculos anteriores a este momento. Esses se relacionam 

desde a constituição de uma primeira associação que os integrou a mais de 15 anos, o que faz 

com que seja apresentado um forte laço, remetendo-nos à laços familiares. O nível de 

reconhecimento entre os associados é satisfatório, uma vez que se trata de um número 

pequeno. Destacamos que foi observado o envolvimento de todos os sujeitos nas atividades 

do Banco, quer administrativas ou externas (SILVA; CHAGAS; CUNHA, 2013). 

Além do diagnóstico elaborado a partir das entrevistas com os agentes de crédito do 

Banco, e do acompanhamento as atividades diárias deste, foram realizadas também entrevistas 

com tomadores de créditos e comerciantes do bairro, as quais depois de analisadas permitiram 

as seguintes conclusões: 

A maioria dos entrevistados por conhecer o trabalho de outros bancos comunitários 

(em especial o Palmas) está muito confiante de que o projeto será bem sucedido e contribuirá 

para o desenvolvimento do bairro. De forma geral os tomadores de crédito relataram que não 

estão tendo dificuldades na utilização da moeda social. Alguns destes já renovaram o pedido 

de crédito e pretendem fazer novos empréstimos. 
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O projeto do BCDT tem boa visibilidade e confiança dos comerciantes, os quais 

estão apostando no projeto. Alguns, por ocasião das nossas entrevistas, deram algumas 

opiniões relacionadas a circulação da moeda Timba e da atuação do BCDT. Os entrevistados 

também relataram que a circulação da moeda e atuação do Banco poderia ser ampliada e 

destacaram como ponto negativo o fato da comunidade de forma geral não conhecer o projeto 

(SOUSA et al., 2011). 

 

3.4 Análise do processo de emancipação 

 

Partindo da premissa que ao terminar uma entrevista, tanto o entrevistado como o 

entrevistador estão transformados, as entrevistas tiveram a função de proporcionar a análise 

do processo de emancipação, mas também de esclarecer aos associados alguns pontos 

relevantes em relação ao que eles estão vivendo. Atualmente o projeto está na fase de 

desincubação, eles estão exatamente passando pelo processo de andar sozinhos, e nesse 

momento foram realizadas as entrevistas. 

 

3.4.1 Interesse Bem Compreendido (IBC) e suas categorias complementares: solidariedade 

e sustentabilidade 

 

Para começarmos a análise sobre a emancipação dos associados do BCDT devemos 

lembrar que a primeira categoria que Cançado analisa é o IBC. Nessa categoria a participação 

dos associados na esfera pública é de grande importância, sendo assim a primeira pergunta foi 

sobre a participação dos associados no BCDT, na comunidade, e na esfera pública. 

Todos os associados responderam que tem participação ativa no BCDT, na parte 

burocrática, na concessão de créditos, no correspondente bancário e em tudo que envolve o 

funcionamento do BCDT.  

Sobre a participação na comunidade todos responderam que participam promovendo 

eventos sobre saúde, finanças, meio ambiente e economia solidária. 

O associado B relata que na comunidade participa dos eventos realizados em prol da 

população, e também nos casos de alguns moradores que precisam de auxílio, um exemplo 

disso foi o caso de uma moradora que estava grávida e havia perdido os documentos e não 

conseguia fazer seu pré-natal e esse associado conseguiu resolver. O associado F responde 

que na comunidade participa dos eventos realizados e tenta convencer a comunidade a 

participar do projeto, fala que é bom o sentimento de conceder crédito àquelas pessoas que 
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ninguém dava importância e que agora depois dos empréstimos conseguiram se reerguer, mas 

que é muito difícil fazer com que as pessoas participem, lembrou inclusive de um evento que 

a população do bairro não compareceu e ele desanimou e chorou, mas decidiu perseverar. 

Em relação à participação na esfera pública, dos sete (7) associados, quatro (4) 

responderam que participam de audiências públicas para tentar melhorar as condições de vida 

da população. A associada A além de participar das audiências, concede entrevistas para as 

emissoras de televisão e ministra palestras nas escolas e nas Faculdades sobre o BCDT. O 

associado B relata que uma das audiências foi para pedir que os ônibus voltassem a passar 

dentro do bairro, além disso, concede entrevistas para alguns programas de rádio, notamos 

que o entrevistado é muito articulado, pois participa inclusive das audiências da Defensoria 

Pública do Estado. 

A partir da observação realizada percebemos que a maior parte dos associados se 

apropria dos direitos da comunidade e participa ativamente na esfera pública; essa ligação 

com a Defensoria Pública do Estado além de mostrar a articulação do grupo permite que eles 

façam interferências na realidade do bairro. Segundo Jasmin (2005, p. 51) a “participação na 

esfera pública [é] o que define a natureza política do governo democrático e não o conteúdo 

popular de suas medidas ou as ‘formas exteriores’ de suas instituições”. 

O IBC parte do princípio que o bem-estar coletivo é uma pré-condição para o bem-

estar individual, ao serem indagados sobre esse assunto todos afirmaram que o bem-estar da 

comunidade é uma pré-condição para o bem-estar individual. 

A associada A relata que eles buscam sempre o bem-estar coletivo, pois não adianta 

eles estarem bem e a comunidade sofrendo, disse ainda que “o bem-estar individual é 

consequência do bem-estar coletivo”. O associado B chama atenção para nossa missão aqui 

na terra e diz “diante de tantas maravilhas que Deus tem me dado, tenho a obrigação de ajudar 

o outro”, ele relata que buscando o bem coletivo ficará bem também. Cançado (2011, p. 166) 

afirma: 

 

O IBC reforça a questão da interdependência entre os indivíduos no sentido de 

perceber a dinâmica da sua própria atuação na esfera pública, não no sentido de ser 

altruísta ou mesmo assistencialista, mas no sentido de (re)construção coletiva do 

espaço público com a intenção clara de conseguir o bem-estar coletivo e por 

consequência o bem-estar individual. 

 

Ainda falando sobre bem-estar coletivo, foi indagado aos associados se eles buscam 

transformar a realidade em prol da comunidade, todos responderam que o grupo tem esse 

desejo sempre e estão lutando por isso. 

A associada A relata que busca essa transformação, mas tem consciência que necessita
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de mais ferramentas para mudar a realidade. O associado B diz que essa transformação 

acontece lentamente, que busca sempre essa mudança e já consegue vê alguns resultados, um 

exemplo disso foi o último evento do BCDT, ele explica que no começo quando convidava a 

população para debater ou participar de algo quase ninguém comparecia e no último evento 

compareceram trezentas e cinquenta (350) pessoas. A associada C responde que desde que 

entrou no projeto que se deparou com a realidade dura do bairro e a própria realidade, ela 

busca essa transformação, é um desejo mútuo que o bairro tenha mais oportunidades e que a 

população também participe dessa mudança. É notório no grupo o interesse em fazer o bem, 

essa virtude é de extrema importância para a comunidade alcançar a liberdade. 

A solidariedade é uma das categorias complementares do IBC e está ligada a 

interdependência, a interesses e deveres coletivos, além disso, a um forte compromisso com o 

outro, quando indagados se existiam essas relações no BCDT a resposta foi unânime, todos 

responderam que identificam as relações de interdependência e compromisso, entretanto, a 

maioria explica que a comunidade ainda não absorveu essa relação, ou seja, a via ainda não é 

de mão dupla, existe esse sentimento do BCDT para com a comunidade, mas não existe da 

comunidade para com o BCDT. Eles não têm o entendimento de troca, de compromisso com 

o outro. 

O associado B fala que a interferência do sistema capitalista, nesse sentido, é muito 

forte, dificultando as relações solidárias. Assim, a comunidade tem dificuldade de praticar a 

solidariedade, é uma questão cultural. A associada C diz ainda que, antes mesmo deles 

saberem o que era solidariedade já praticavam, que o professor Eduardo disse isso ao grupo. 

O associado D afirma que já falou muitas vezes para a comunidade que a mudança só vai 

acontecer se eles estiverem juntos, interdependentes isso é solidariedade. Nesse momento fica 

claro que os associados afastaram de si o sentimento egocêntrico, perceberam que dependem 

uns dos outros e construíram uma interdependência tão importante para a emancipação. 

Cançado (2011, p. 166) enfatiza: “A solidariedade está ligada à interdependência e à 

mutualidade de interesses e deveres. Solidariedade denota, também, compromisso com o 

outro, a coesão social do grupo, enfim”.  

Já a Sustentabilidade é a segunda categoria complementar do IBC, está ligada à 

condição de continuidade latente. Sustentável, no sentido de conservar, manter com firmeza, 

perpetuar, inclusive o meio ambiente, mas não só ele, quando indagados se esse pensamento 

de continuidade é desenvolvido no grupo a maior parte respondeu que sim. 

A associada E explica que o projeto precisa ser contínuo, que eles precisam envolver 

a família para perpetuar, mas relata também que esse assunto necessita ser mais discutido. O 
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associado F diz que existem quatro (4) sócios que tem os filhos envolvidos no projeto, e isso 

já é uma forma de tentar dar continuidade, entretanto, o grupo precisa trabalhar mais nesse 

sentido inclusive com a comunidade. É possível perceber que o grupo se preocupa com a 

sustentabilidade do projeto e em aprofundar essa discussão, mas principalmente com a 

sustentabilidade das pessoas envolvidas, eles têm a noção que o melhor para alguém só se 

consegue de maneira sustentável se for melhor para o outro. Cançado (2011, p. 167) reafirma 

“Entende-se que a Sustentabilidade também está fortemente relacionada à Solidariedade, no 

sentido da segunda ser condição da primeira.” 

 

3.4.2 Esfera pública e suas categorias complementares: comunidades de prática, 

democracia deliberativa, dialogicidade, interorganizações, intersubjetividade e 

racionalidade 
 

A Esfera Pública segunda categoria analisada por Cançado, é o lugar de intermediação 

entre a sociedade e o estado, ela necessita dar importância ao ato de falar, de ser ouvido e 

compreendido por outros que não os da esfera privada, além disso, deve desenvolver o 

sentimento de satisfação do homem enquanto ser político. 

Quando foram indagados se eles se percebem um ser político, que fala, que é ouvido 

e compreendido na esfera pública, com condições de comunicação para se chegar a um bem 

comum, a maioria respondeu que sim, só um associado afirmou que não se percebe. Em alguns 

momentos percebemos nas entrevistas que existe um ou dois associados que não estão dentro 

do que se observa na análise geral. Entretanto, todos compartilham a afirmação que na esfera 

pública eles podem até ser ouvidos, mas na maioria das vezes não são atendidos. 

A associada A fala sobre uma dificuldade dentro da comunidade, ela relata que 

existe ainda uma parcela da população do bairro que não quer escutar as propostas do BCDT, 

talvez por não se sentirem sujeitos, explica que as vezes é mais ouvida fora da comunidade. O 

associado B relata que o trabalho que executa no BCDT é a própria política, não a política 

partidária, mas a política social, que ele tem a consciência que é um político sem mandato, 

“estamos sempre presentes, estamos lutando junto com o povo, os políticos não estão presentes 

nesses bairros e nós estamos lá, fazendo o papel deles”. Diz também que na esfera pública 

tem conseguido algumas vitórias pela relação que está construindo com a Defensoria Pública, 

entretanto, já aconteceu várias vezes de estar presente em audiências públicas, de falar e ser 

ouvido mas, não ser atendido. O associado F afirma que todo cidadão é um ser político. 

Entendemos então que, o grupo de associados tenta fazer com que a esfera pública e 

a esfera privada se unam nas redes de interação da família, dos amigos, dos vizinhos e 
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conhecidos, existindo assim entre elas condições de comunicação modificadas que asseguram 

intimidade e publicidade, diminuindo o isolamento. Cançado (2011, p. 172) enfatiza que: “[...] 

é necessário um espaço onde, novamente (mas com diferentes intenções), as pessoas privadas 

se encontrem em um espaço público a fim deliberarem sobre suas necessidades e futuro”. 

A primeira categoria complementar analisada por Cansado na esfera pública é a 

democracia deliberativa. Sobre democracia afirma ser aquela que tem maiores chances de 

emancipar o homem, e ela acontece quando se existe o dever de participar. 

A Democracia Deliberativa representa um caminho interessante enquanto processo 

decisório e educativo após discussão, nela primeiro o grupo faz a discussão com base no 

diálogo para só depois tomar decisões, quando foram indagados se acontece isso com o grupo 

e com a comunidade, a maior parte dos associados responderam que no grupo a democracia 

acontece, mas com a comunidade é mais difícil. 

A associada A fala que com a comunidade é mais difícil, pois como foi dito eles 

ainda estão se apropriando do processo, mas que ela sempre está buscando esse contato para 

aprofundar essas relações, e para isso quer criar o Fórum Solidário. O associado B explica que 

essa dificuldade que a comunidade tem de discutir sua própria realidade é uma consequência 

da condição de exclusão que eles vivem, ele ainda diz “a falta de oportunidade reflete no 

interior de cada um como revolta”. A associada E responde que a comunidade já foi 

convidada várias vezes para essas discussões, mas agora é que eles estão participando um 

pouco. Ela explica que eles ainda acham que tanto faz participar como não. Nota-se que existe 

a democracia deliberativa entre os associados, entretanto, o processo ainda está começando 

com a comunidade. Cançado (2011, p. 178) relata que: “A Democracia Deliberativa seria, 

então, a forma de tomada de decisão dentro desta esfera pública na qual acontece a Gestão 

Social”. 

A segunda categoria analisada por Cansado é a racionalidade substantiva, o autor 

deixa claro em seu texto que, a racionalidade utilitária é dominante e limita o desenvolvimento 

e a emancipação da sociedade, porque a dimensão econômica subjuga as outras dimensões. Já 

a racionalidade substantiva dá ao ser humano a possibilidade de ter sua vida estruturada em 

bases éticas, vê as dimensões social, econômica, política e ambiental por igual não colocando 

o econômico como mais importante. Quando indagados se no BCDT as dimensões tem igual 

importância, todos os associados responderam que não. 

O associado B diz que o poder econômico é muito forte ainda, um exemplo disso 

foram os assaltos que passaram a existir a partir do momento que passou a circular dinheiro 

por causa do correspondente bancário. Em relação ao que acontece no BCDT as quatro 
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dimensões não são executadas da mesma maneira, e relata que infelizmente ainda não estão 

nesse nível. A associada C afirma que até na hora dos estabelecimentos comerciais do bairro 

dar o patrocínio, a dimensão econômica se sobressai, por que eles dão o patrocínio, mas não 

querem ser voluntários no projeto. 

Notamos claramente que o grupo ainda não contempla a categoria racionalidade 

substantiva, ele tem consciência de que não chegou a esse nível ainda, sendo assim, no projeto 

existe um lugar de intermediação (esfera pública), o processo decisório é baseado na 

democracia deliberativa, mas a orientação da ação ainda não é dada pela Ação Racional 

Substantiva. Cançado (2011, p. 182) diz ainda que: “A Ação Racional Substantiva, no nível 

do indivíduo, caminha no sentido da emancipação [...] e na dimensão grupal, passando pelo 

entendimento, que pressupõe Dialogicidade e Intersubjetividade, busca a satisfação pessoal”. 

A terceira categoria complementar estudada é a Dialogicidade, que seria o próprio 

diálogo, onde todos falam são ouvidos, ou seja, a capacidade de se comunicar e entender os 

outros, quando indagados se eles têm essa capacidade, a maior parte dos associados 

responderam que sim. 

A associada A diz que mesmo sabendo que precisa sempre melhorar, acha que tem a 

capacidade de entender as outras pessoas e assim dialogar. A associada E responde que às 

vezes tem dificuldade de se expressar, mas de entender as outras pessoas não tem dificuldade. 

Foi perguntado também aos associados como eles conduzem processos que precisam 

da interferência deles na realidade. Se as decisões são tomadas coletivamente, sem coerção, 

baseadas no diálogo e na transparência. Todos responderam que as decisões são tomadas 

coletivamente com base no diálogo e na transparência, sem pressão. 

A associada A explica que essa interferência acontece mais no BCDT do que na 

comunidade, entretanto, nos dois casos esses processos são conduzidos com base no diálogo, 

sem pressão e coletivamente, no BCDT sempre tem reuniões para que eles conversem sobre o 

assunto e só depois tomem as decisões, às vezes as discussões se alteram, entretanto, sempre 

tem um mediador, que traz o diálogo de volta e tudo é resolvido, na comunidade eles escutam 

os moradores, conversam, para em seguida tentar resolver a situação. 

 O associado B relata que, essa interferência no caso dele acontece mais na 

comunidade, porque quando algum morador chega no BCDT precisando de auxílio, ele tenta 

resolver levando o caso para Defensoria Pública, ele solicita e consegue os benefícios, afirma 

ainda que o diálogo é uma obrigação em um ambiente como o deles, de associação. A 

associada E relata que a escuta é de grande importância, e que só depois de escutar e de ter 

uma conversa é que ela parte para decisões. Fica claro que os associados contemplam essa 
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categoria, pois eles são apropriados da capacidade de dialogar, de entender o outro. “Neste 

sentido, pode-se classificar a Dialogicidade como a capacidade de se comunicar e, por 

consequência, se entender com outras pessoas” (CANÇADO, 2011, p. 183). 

A quarta categoria analisada é a Intersubjetividade, é a compreensão do diálogo, não 

se percebe só a língua utilizada na comunicação, mas também o contexto, nela se percebe até 

o que não é dito. Na entrevista foi debatido o fato da fala ser uma forma de poder, e foi 

perguntado em seguida se eles compreendem todos os diálogos, tanto o que é dito como o que 

não é dito. As respostas foram positivas, pois afirmaram que todos falam a mesma linguagem 

e entendem o outro, entretanto, não haviam pensado em analisar o não dito. 

A associada A relata que a linguagem utilizada no grupo é entendida por todos, 

quando algo não é dito, o grupo pensa que aquela pessoa que não falou, concordou. A 

entrevistada E responde que entende todos os diálogos e que tenta sempre ver o lado dos outros. 

Sabemos que a dialogicidade só acontece se houver intersubjetividade e que devemos 

tomar cuidado com essa linguagem para que ela não limite a emancipação. Nesse momento 

notamos que existe a dialogicidade no grupo que é a capacidade de entender o outro, existe 

intersubjetividade que é o entendimento da linguagem, mas o grupo necessita tomar cuidado 

com o contexto, ou seja, com o que não é dito. Na concepção de Cançado (2011, p. 183): 

“A Dialogicidade só acontece se houver Intersubjetividade, para compreender e participar do 

diálogo é necessário estar familiarizado com suas regras, estruturas e contexto, em outras 

palavras, a Intersubjetividade é condição para a Dialogicidade”. 

A quinta categoria analisada são as comunidades de práticas, e estas estão 

relacionadas às questões de ensino e aprendizagem que deve acontecer na gestão social, são 

grupos de indivíduos que têm objetivos e desafios mútuos, interagem entre si e dessa forma 

aprendem pelos outros e com os outros, desenvolvendo suas habilidades. Quando indagados 

se existe no grupo entendimento mútuo, interação entre os indivíduos para a coordenação das 

ações que buscam objetivos comuns, os associados respondem que sim, mas não escondem 

que por muitas vezes passaram por situações difíceis. 

A associada C responde que existem problemas no BCDT e que por muitas vezes 

são situações polêmicas, as discussões são acirradas, mas como é para o bem comum tudo se 

resolve. 

Ainda sobre comunidades de práticas, Cançado deixa claro a ausência da hierarquia 

em relação ao saber, pois o que une os indivíduos são os objetivos a serem alcançados e não 

as diferenças entre os que aprendem e os que ensinam. Existe uma analogia do conceito de 

Comunidades de Prática com o conceito de Educação Dialógica de Paulo Freire (1987, 1996, 
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2001), na Educação Dialógica existe um respeito, por parte do educador, aos saberes pré-

existentes dos educandos. Quando indagados sobre a aprendizagem do grupo, se todos 

aprendem uns com os outros ou existe um que ensina e os outros aprendem, a maior parte dos 

associados responderam que depende ainda do que eles estão executando, só uma respondeu 

que todos aprendem uns com os outros 

O associado F responde que dependendo do assunto todos aprendem uns com os 

outros, agora já existiram situações que uns aprendem mais e ensinam para os colegas. A 

entrevista E responde que no grupo de associados todos aprendem uns com os outros, que não 

sente diferença entre eles.  

Outro conceito que complementa o de Comunidades de Prática é o de Participação 

Periférica Legítima, na maioria das vezes os indivíduos possuem diferentes níveis de 

entendimento o que dificulta sua participação tornando-a periférica, o objetivo da Participação 

Periférica é diminuir as desigualdades das capacidades individuais para que exista uma 

participação plena. Durante a entrevista foi discutido com os associados que a participação é 

um processo de aprendizado, quando indagados se todos no grupo participam de maneira 

igual ou uns participam mais que os outros, a maior parte dos associados responde que uns 

participam mais que os outros. 

O associado G responde que em todas as questões uns participam mais que os outros, 

até nas reuniões isso acontece. A associada E diz que dependendo de determinadas tarefas uns 

participam mais do que os outros. Nessa categoria, notamos que os associados ainda precisam 

se aprofundar um pouco mais na relação ensino aprendizagem para que consigam maior 

liberdade e para que tenham uma participação plena.  

“Portanto, Comunidades de Prática podem ser entendidas como a dinâmica de 

funcionamento da Esfera Pública, a maneira pela qual as pessoas se relacionam no espaço, 

reforçando que a participação é um processo de aprendizado” (CANÇADO, 2011, p. 185). 

A última categoria complementar da esfera pública são as Interorganizações, elas 

são organizações diferentes que se aproximam por objetivos comuns, essa aproximação 

acontece quando os indivíduos atuam em conjunto e assim se complementam, são novas 

formas de se organizar com multipolaridade nas relações de poder. Quando indagados se no 

grupo todos mandam ou uns mandam e os outros obedecem, a maior parte dos associados 

respondeu que todos mandam, mas existem situações que a diretoria precisa intervir. Só uma 

relatou que a sensação é de grupo, todos mandam. Verificamos também que essa categoria 

precisa ser desenvolvida, pois já que existe o diálogo, todos devem tomar decisões. Entretanto, 

o BCDT se configura uma Interorganização no sentido de captar os problemas sociais e 
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transmitir para esfera pública política. Conforme Cançado (2011, p. 185): “As principais 

características das Interorganizações são a hibridização e a complexidade. Esses arranjos são 

formados por novos desenhos organizativos, com multipolaridade nas relações de poder”. 

 

3.4.3 Emancipação 

 

Enfim chegamos na categoria desejada, a emancipação, e sobre ela Cançado afirma 

que é o mesmo que libertar-se, livrar-se da subalternidade, explica que o capitalismo liberal 

dificulta a emancipação da sociedade, e o indivíduo por muitas vezes pensa que não há o que 

fazer pela própria força da realidade imposta, mas que vai chegar uma hora que ele vai resistir 

e se tornar sujeito de sua própria história. Quando indagados se eles são sujeitos de sua 

própria história, todos os associados responderam que sim, e falam da importância de fazer 

com que a comunidade também se torne sujeito. 

A associada A diz que se sente sujeito de sua própria história, e que tem a 

consciência de que precisa fazer algo que mude a realidade, que tem que assumir também as 

consequências desses atos. Fala também que não deve esperar que as pessoas façam, ela 

necessita fazer a diferença na sua própria vida e na vida da comunidade. Ela relata que se 

sente sujeito tanto no BCDT como na comunidade e também fora dela e que espera ver um 

dia que a comunidade se sinta sujeito e mude sua própria história.  

A associada C relata que se sente sujeito de sua própria história agora, antes do 

projeto não se sentia assim, e atualmente ela se sente, pois o projeto tenta melhorar não só a 

vida dela, mas principalmente a vida da população, que este projeto está mudando a história 

do bairro e poderá influenciar outros bairros da cidade de Juazeiro. “Neste trabalho entende-se 

Emancipação como livrar-se da tutela de alguém” (CANÇADO, 2011, p. 186). 

Outra característica de pessoas emancipadas é o desenvolvimento da consciência 

crítica, de que é dominado e que precisa se libertar, quando indagados como a participação no 

BCDT contribuiu para sua consciência crítica, todos os associados respondeu que contribuiu 

muito. 

A associada A diz que o BCDT contribuiu muito para aumentar sua consciência 

crítica, que a partir do momento que se envolveu com a implantação do BCDT foi tendo 

conhecimento, foi estudando, e se apropriando da realidade, e isso trouxe uma visão mais 

ampliada do mundo e do que poderia ser feito. O associado B relata que a sua participação no 

BCDT ampliou sua consciência crítica, de uma maneira que ele hoje tem a certeza que o 

projeto tem que realizar mais ações para ajudar ainda mais a comunidade. 
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Sabemos que o homem se emancipa quando percebe que suas forças individuais são 

propulsoras das forças sociais, nesse sentido foi indagado aos associados se eles se percebem 

um indivíduo que tem conhecimento de si e de sua realidade, todos responderam que sim. 

O associado G responde que sim, e explica que se ele não tivesse conhecimento de 

si, de seus objetivos e da sua realidade, não tinha como participar de um projeto como esse, 

ele ainda diz “a realidade é dura, é difícil e o conhecimento dá uma base para se traçar 

algumas metas”. 

O associado B diz “eu tenho o conhecimento que sou pequeno diante da realidade, 

diante do sistema capitalista, que sou pobre, mas esses desafios me dão força para lutar, não é 

porque estou nessa condição que não vou fazer nada”. 

A associada C responde que se não tivesse o conhecimento de si e da realidade o 

BCDT não existiria, pois tudo começou quando os associados viram a realidade do bairro e 

decidiram fazer algo diferente. 

O associado D explica que o conhecimento de si e da realidade é um exercício diário 

e que por isso tem esse conhecimento em parte. Mas que tem consciência de que muita coisa 

precisa mudar e que a luta contra o capital e contra a política partidária é um combate difícil. 

Na concepção de Cançado (2011, p. 188): “Ao se libertar, escapando da manipulação, o ser 

humano pode passar a ter mais claro para si que ele vive em comunidade, as questões 

referentes à Solidariedade e Sustentabilidade podem se tornar óbvias, de certa forma”. 

Ainda no sentido do desenvolvimento da consciência crítica, foi indagado aos 

associados se eles se sentem capazes de criticar sua realidade, a maioria respondeu que hoje 

eles são capazes sim. 

A associada A diz que essa capacidade de criticar a realidade é um exercício que 

temos que fazer todos os dias. O associado B relata que é tão capaz de criticar a realidade, que 

esses dias estava em um seguimento político na tentativa ter um representante do bairro 

dentro da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, que conhecesse o povo, que pudesse 

trazer benefícios para comunidade. O entrevistado complementa dizendo “mas esse político 

disse que não tinha essa pretensão, então eu disse a ele que não tinha mais razão para ficar 

ali”. A associada C explica que no passado não seria capaz, mas hoje por conta do projeto já 

se sente apropriada para criticar a realidade, e diz que é um direito dela dizer o que está certo 

e o que está errado. O associado D diz que é capaz de criticar a realidade, pois tem propriedade 

de seus direitos e dos direitos da comunidade, e nesses últimos anos vem estudando inclusive 

a constituição para esse fim. 

Sabemos que a emancipação não pode ocorrer individualmente, que ela necessita ter 
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como base a união e a solidariedade, e que não deve depender de um fator exógeno ela deve 

ser uma conquista, foi indagado aos associados se a emancipação deve ser uma conquista deles 

ou se os outros devem lhe dar, todos responderam que com certeza deve ser uma conquista. 

A associada A responde que se a emancipação fosse dada por alguém, não seria 

emancipação, afirma ainda que ela deve ser conquistada por ela, já que é sujeito de sua própria 

história. Assim, Cançado (2011, p. 187) esclarece: “De toda forma, a Emancipação não vem 

de fora, deve ser conquistada”. 

 E, por fim, entendemos que uma pessoa emancipada se sente realizada, satisfeita, 

com seus desejos atendidos, dessa forma foi indagado aos associados se eles se sentem 

realizados e satisfeitos, e todos responderam que sim e se emocionam muito ao falar sobre 

isso. 

A associada A se emociona muito quando responde essa pergunta e diz “o que estou 

fazendo no projeto é que sustenta minha vida, eu vivo por isso, estou seguindo adiante por 

causa disso”. Notamos, então, que a categoria emancipação é contemplada pelo grupo, a 

incubação cumpre o seu papel de propiciar esse processo, pois o grupo tem lutado para se 

libertar das forças hegemônicas do sistema, desenvolveram uma consciência crítica para 

enfrentar essa realidade, além disso, se colocam como sujeito participante da vida em 

sociedade e se percebem assim como um ser político. Para Cançado (2011, p. 187): “O homem 

se emancipa quando se percebe enquanto indivíduo, com suas potencialidades individuais 

(forces propes) como motor das forças sociais, por fim, quando se percebe como ser político”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apontamos como questão problema deste trabalho a seguinte pergunta: Os associados 

do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação a partir do trabalho realizado pela 

ITEPS? O que implicava no seguinte objetivo geral: Analisar o processo de emancipação dos 

associados do Banco Comunitário de Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) a partir do 

trabalho realizado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários 

(ITEPS) da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

Esse objetivo geral se desdobrou em objetivos específicos e nesse momento 

podemos tentar perceber até que ponto eles foram atendidos. O primeiro deles seria conceituar 

economia solidária, incubação, emancipação e suas relações, esse objetivo foi atendido a 

partir do momento em que foi apresentado o referencial teórico elencado com suas devidas 

ligações. 

 O segundo seria construir um marco analítico para a compreensão do processo de 

emancipação esse objetivo foi contemplado quando construímos um marco analítico baseado 

em vários autores como Cançado, Freire, Serva, Habermas. Nele relatamos que a Gestão 

Social tem seu ponto de partida no Interesse Bem Compreendido existindo um contexto de 

Solidariedade e Sustentabilidade, acontece na Esfera pública redefinida pela Democracia 

Deliberativa e orientada pela Ação Racional Substantiva na dinâmica das comunidades de 

prática, que necessita de Dialogicidade e Intersubjetividade, tendo como elemento formal de 

ação, as interorganizações. Todo esse processo torna possível a tomada de decisão coletiva 

sem pressão, baseada na transparência, dessa forma a Gestão Social tem como fim a 

Emancipação, que ao acontecer potencializa o Interesse Bem Compreendido em um processo 

social contínuo. 

O terceiro objetivo seria descrever o processo de incubação do BCDT que foi 

atendido quando a partir de consultas aos documentos do BCDT, bem como entrevistas 

realizadas com seus colaboradores foi possível elaborar um diagnóstico a respeito das 

principais questões de sua metodologia de operacionalização, e analisar o processo de 

emancipação dos associados a partir do marco analítico que foi devidamente contemplado 

quando foi feita uma análise das entrevistas realizadas com os associados tendo como base o 

marco analítico construído no capítulo 1. O pressuposto era que os associados do BCDT 

haviam desenvolvido sua emancipação apesar de algumas limitações.  

Com base na análise encontramos o seguinte resultado: a categoria Interesse Bem 

Compreendido com suas categorias complementares solidariedade e sustentabilidade foram 
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mais plenamente contempladas, na categoria Esfera Pública as categorias complementares 

democracia deliberativa, dialogicidade e intersubjetividade também foram mais plenamente 

contempladas, já as categorias comunidades de prática, racionalidade substantiva e 

interorganizações foram menos contempladas, e por fim a categoria emancipação foi mais 

plenamente contemplada.  

Na categoria Interesse Bem Compreendido, a maior parte dos associados são 

apropriados dos direitos da comunidade e participam ativamente da esfera pública, a ligação 

com a Defensoria Pública do Estado além de mostrar a articulação do grupo permite que eles 

façam interferências na realidade do bairro buscando transformá-la. 

Sobre a categoria complementar solidariedade, os associados percebem que o bem-

estar da comunidade é uma pré-condição para o bem estar individual, além disso, eles 

identificam as relações de interdependência e compromisso, deixando claro que afastaram de 

si o sentimento egocêntrico e que dependem uns dos outros.  

Sobre a categoria complementar sustentabilidade, eles se preocupam com a 

sustentabilidade do projeto e em aprofundar essa discussão, mas principalmente com a 

sustentabilidade das pessoas envolvidas, eles têm a noção que o melhor para alguém só se 

consegue de maneira sustentável se for melhor para o outro. 

A participação, a virtude de querer fazer o bem, a interdependência e a preocupação 

com a sustentabilidade principalmente das pessoas, são de extrema importância para o projeto 

e denota já de início um certo grau de emancipação do grupo. 

 Essa observação inicial teve base também em outra característica bem visível, agora 

da categoria Esfera Pública, eles se percebem serem políticos, que falam e que são ouvidos, 

eles tentam fazer com que a esfera pública e a esfera privada se unam nas redes de interação 

da família, dos amigos, dos vizinhos e conhecidos, existindo assim entre elas condições de 

comunicação modificadas que asseguram intimidade e publicidade, diminuindo o isolamento. 

É um grupo que pratica a Democracia Deliberativa, pois estão apropriados que todos 

necessitam fazer as discussões com base no diálogo para só depois tomar decisões, entretanto, 

notamos claramente que o grupo ainda não contempla a categoria complementar Racionalidade 

Substantiva, pois a dimensão econômica ainda subjuga as outras dimensões do projeto. Eles 

têm consciência que não chegaram a esse nível de emancipação ainda, sendo assim, no 

projeto, existe um lugar de intermediação (esfera pública), o processo decisório é baseado na 

Democracia Deliberativa, mas a orientação da ação ainda não é dada pela Ação Racional 

Substantiva. 

Por outro lado, o grupo apresenta pontos fortes como a capacidade de se comunicar
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e entender os outros, e de conduzir processos que precisam da interferência deles na realidade 

com base no diálogo e na transparência, utilizando uma só linguagem para essa comunicação. 

Nesse momento notamos que existe a dialogicidade no grupo, que é a capacidade de entender 

o outro, existe intersubjetividade que é o entendimento da linguagem entre eles, mas o grupo 

necessita tomar cuidado com o contexto, ou seja, com o que não é dito.  

Sobre a categoria complementar comunidades de prática, percebemos também que 

no grupo existe entendimento mútuo, interação entre os indivíduos para a coordenação das 

ações que buscam objetivos comuns, entretanto, sobre a aprendizagem no grupo, nem sempre, 

todos aprendem uns com os outros, ainda existem situações que um ensina e os outros 

aprendem, necessitando que se trabalhe o ensino e aprendizagem para que não exista hierarquia 

de poder e eles tenham participação plena. 

Os associados do BCDT se configuram uma interorganização no sentido de captarem 

os problemas sociais e transmitirem para esfera pública política, mas ainda precisam trabalhar 

no sentido de todos tomarem decisões. 

Sobre a categoria emancipação, observamos que mesmo com limitações o grupo se 

percebe sujeito de sua própria história, se sente emancipado, no sentido de livrar-se da 

subalternidade, e para isso desenvolveram muito bem sua consciência crítica, eles sabem que 

precisam se libertar cada vez mais tomando conhecimento de si e de sua realidade. 

Eles têm a certeza que a emancipação não pode ocorrer individualmente, que ela 

necessita ter como base a união e a solidariedade, e que não deve depender de um fator 

exógeno ela deve ser uma conquista, percebemos que o grupo se sente realizado e satisfeito 

com todas as vitórias que conseguiram até aqui. 

Concluímos, então que, apesar do grupo ainda não contemplar plenamente as 

categorias comunidades de práticas, racionalidade substantiva e interorganizações, os 

associados do BCDT conseguiram desenvolver sua emancipação através do trabalho realizado 

pela ITEPS, pois o grupo tem lutado para se libertar das forças hegemônicas do sistema, 

desenvolvendo uma consciência crítica para enfrentar essa realidade, além disso, se colocam 

como sujeito participante da vida em sociedade e se percebem assim como um ser político. 

. 



 80 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, T.W. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

 

ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1985. 

 

ARROYO, J.C.T.; SCHUCH, F.C. Economia popular e solidária: alavanca para um 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Perseu Abramo, 2006. (Coleção Brasil Urgente). 

 

ARRUDA, M. Por uma economia do povo: realidades e estratégias do local ao global. 

Mumbai, Índia: Painel do Fórum Social Mundial, 2004. Disponível em: 

<http://www.socioeco.org>. Acesso em: 17 abr. 2013. 

 

______. Um novo humanismo para uma nova economia. In.: KRAYCHETE, G. A economia 

dos setores populares: entre a realidade e a utopia. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

 

ATLAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 2005. Economia solidária. Brasília: 

TEM/SENAES, 2006. 

 

BERTUCCI, J.O. A economia solidária do pensamento utópico ao contexto atual: um 

estudo sobre experiências em Belo Horizonte. [Dissertação de Mestrado]. Belo Horizonte: 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 

 

CANÇADO, A.C. Fundamentos teóricos da gestão social. [Tese de Doutorado]. Minas 

Gerais: Universidade Federal de Lavras (UFLA), 2011. 

 

CANÇADO; A.C.; IWAMOTO, H.M.; CARVALHO, J.E.F.B. Cooperativa dá lucro? 

Considerações sobre lucros e sobras. In.: CANÇADO, A.C.; SILVA JÚNIOR, J.T.; 

SCHOMMER, P.C.; RIGO, A.S. Os desafios da formação em gestão social. Palmas, TO: 

Provisão, 2008. 

 

CANÇADO, A.C.; PINHEIRO, L.S. Contribuições para a construção do conceito de 

Emancipação e suas implicações para o campo da gestão social. In.: XII Colóquio 

Internacional sobre Poder Local: desenvolvimento e gestão social de territórios. Salvador, 

Bahia: 10 a 12 dez. 2012. 
 

CATTANI, A.D. Construindo a outra economia. In.: HESPANHA, P. et al. (coord.). 

Dicionário internacional da outra economia. Coimbra, Portugal: Almedina SA, 2009. 
 

CONSTANTINO, A.K. A economia solidária e os novos movimentos sociais: um caso 

paradigmático? In.: Economia solidária e ação cooperativa. vol. 2, jul./dez. 2007. 
 

CUNHA, E.V.; FRANÇA FILHO, G.C. Incubação de redes de economia solidária. In.: 

HESPANHA, P. et al. (coord.). Dicionário internacional da outra economia. Coimbra, 

Portugal: Almedina SA, 2009. 
 

CUNHA, E.V.; MATOS, M.M.; SILVA, S.R.O.; NASCIMENTO, A.A; KUCH, J. 

Caracterização da produção e do consumo do bairro Timbaúbas. In.: III Encontro 

Universitário – UFC Cariri. Juazeiro do Norte: 2011. 



 81 

CUNHA, E.V.; MEDEIROS, A.C.; TAVARES, A.O. (orgs). Incubação em economia 

solidária: reflexões sobre suas práticas e metodologia. Juazeiro do Norte: Universidade 

Federal do Ceará – Campus Cariri, 2013. 

 

DAHL, R. Sobre a democracia. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001. 

 

DEMO, P. Charme da exclusão social. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 

 

FRANÇA FILHO, G.C. Considerações sobre um marco teórico-analítico para a experiência 

dos bancos comunitários. In.: Encontro nacional de pesquisadores em gestão social. 23 a 

25 maio 2007. Juazeiro do Norte, Ceará: Anais..., 2007. 

 

FISCHER, T. Poderes locais, desenvolvimento e gestão: uma introdução a uma agenda. In.: 

FISCHER, T. (org.). Gestão do desenvolvimento e poderes locais: marcos teóricos e 

avaliação. Salvador: Casa da Qualidade, 2002. 

 

FRANÇA FILHO, G.C. Considerações sobre um marco teórico-analítico para a experiência 

dos bancos comunitários. In.: SILVA JÚNIOR, J.T.; MÂISH, R.T.; CANÇADO, A.C.; 

SCHOMMER, P.C. Gestão social: práticas em debate teorias em construção. Fortaleza: 

Imprensa Universitária, 2008. 

 

FRANÇA FILHO, G.C.; LAVILLE, J. A economia solidária: uma abordagem internacional. 

Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

 

FRANÇA FILHO, G.C.; SILVA JÚNIOR, J.T. Bancos comunitários. In.: HESPANHA, P. et 

al. (coord.). Dicionário internacional da outra economia. Coimbra, Portugal: Almedina SA, 

2009. 

 

FREIRE, M.V. Moedas sociais: contributo em prol de um marco legal e regulatório para as 

moedas sociais circulantes locais no Brasil. [Tese de Doutorado]. Brasília: Universidade de 

Brasília (UNB) 2011. 

 

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2001. 

 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. São Paulo. 

Paz e Terra, 1996. 

 

______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

 

GAIGER, L.I. A economia solidária diante do modo de produção capitalista. In.: Leituras 

cotidianas, nº 127. Rio de Janeiro: 2005. 

 

______. Empreendimentos econômicos solidários. In.: HESPANHA, P. et al. (coord.). 

Dicionário internacional da outra economia. Coimbra, Portugal: Almedina SA, 2009. 

 

GALLO, A.R. Empreendimentos econômicos solidários: alternativas organizacionais de (re) 

inserção social e econômica. In.: Revista ORG & DEMO, v. 5, n. 2, 2004. Disponível em: 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/view/409>. Acesso em: 01 

nov. 2013. 



 82 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 

GILL, R. Análise de discurso. In.: BAUER, M.W.; GASKELL, G; (edit.). Trad. Pedrinho A. 

Guarechi. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2002.  
 

GUERREIRO RAMOS, A. A nova ciência das organizações: uma reconceituação da 

riqueza das nações. Trad. Mary Cardoso. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1981. 
 

HABERMAS, J. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade. 2. ed. Trad. Fábio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003 (v. II). (Biblioteca Tempo 

Universitário, 102). 

 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Censo demográfico. 2010. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 02 mar. 2013. 

 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL. Conhecimento e cidadania: tecnologia social. 

São Paulo: ITS, 2007. 

 

JASMIN, M.G. Alexis de Tocqueville: a historiografia como ciência da política. 2. ed. Belo 

Horizonte: UFMG/IUPERJ, 2005. 

 

JONAS, H. Princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. 

Rio de Janeiro: Contraponto Editora: PUC-Rio, 2006. 

 

LÜCHMANN, L.H.H. A representação no interior das experiências de participação. In.: Lua 

nova, n. 70, p. 139-170, 2007. 

 

MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1979. 

 

MARX, K. A questão judaica. Trad. Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Centauro, 2005. 

MELO NETO, J.J.; MAGALHÃES, S. (orgs.). Bairros pobres – ricas soluções: Banco 

Palmas ponto a ponto. Fortaleza: Lamparina, 2003. 

 

MOTHÉ, D. Autogestão. In.: HESPANHA, P. et al. (coord.). Dicionário internacional da 

outra economia. Coimbra, Portugal: Almedina SA, 2009. 

 

MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Economia solidária. 2013. Disponível em: 

<http://www.mte.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2013. 

 

NAKANO, M. Anteag: a autogestão como marca. In.: SINGER, P.; SOUZA, A.R. (orgs.). A 

economia solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2003. 

 

NOGUEIRA, M.A. Um estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão 

democrática. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2011. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.mte.gov.br/


 83 

QUIVY, R.; CAMPENHOUDT, L.V. Manual de investigação em ciências sociais. 2. ed. 

Lisboa: Gradiva Publicações, 1998. 
 

REDE DE BANCOS COMUNITÁRIOS. Banco comunitário: serviços solidários em rede. 

Fortaleza: Instituto Banco Palmas, 2006. 
 

RELATÓRIOS MENSAIS DO BCD DA TIMBAÚBAS. Documentos do BCD. Disponível 

no BCD das Timbaúbas. Juazeiro do Norte: 2013. 
 

SANTOS, B.S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 13. ed. São 

Paulo: Cortez, 2010. 
 

______. Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2002. 
 

SCHOMMER, P.C.; FRANÇA FILHO, G.C. A metodologia da residência social e a 

aprendizagem em comunidades de prática. In.: FISCHER, T.; ROESCH, S.; MELO, V.P. 

Gestão do desenvolvimento territorial e residência social: casos para ensino. Salvador: 

EDUFBA/CIAGS/UFBA, 2006. 
 

SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária). Os empreendimentos econômicos 

solidários. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_ 

empreendimento.asp>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
 

SILVA JÚNIOR, J.T.; CALOU, A.L.; GONÇALVES, S.M.S. Bancos comunitários e 

desenvolvimento territorial: analisando as singularidades destas experiências de 

microfinanças solidárias. In.: SILVA JÚNIOR, J.T.; MÂISH, R.T.; CANÇADO, A.C.; 

SCHOMMER, P.C. Gestão social: práticas em debate teorias em construção. Fortaleza: 

Imprensa Universitária, 2008. 
 

SILVA, S.R.O.; CHAGAS, D.Q.L.; CUNHA, E.V. A sustentabilidade em 

empreendimentos econômicos solidários: reflexões sobre o banco comunitário da 

Timbaúbas. Belém: ENAPEGS, 2013. 
 

SINGER, P. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002. 
 

SOARES, C.L.B. Moeda social. In.: HESPANHA, P. et al. (coord.). Dicionário 

internacional da outra economia. Coimbra, Portugal: Almedina SA, 2009. 
 

SOUSA, M.M.N.; MEDEIROS, A.C.; SILVA, P.G.S.; CHAGAS, D.Q.L.; CUNHA, E.V. 

Avaliação da fase experimental do banco comunitário de desenvolvimento das Timbaúbas. 

In.: III Encontro Universitário – UFC Cariri. Juazeiro do Norte: 2011. 
 

SOUZA NUNES, R.E.S. A nova economia das redes solidárias. In.: Jornal de economistas 

do estado do Rio de Janeiro. set. 2001. Disponível em: <http://www.tau.org.ar/upload/ 

89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/ruth_redesolidária.pdf>. Acesso em: 25 maio 2013. 
 

TENÓRIO, F.G. (org.). Cidadania e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: FGV; Ijuí: 

UNIJUÍ, 2007. 

 

THE CLUB OF ROME. The story of the Club of Rome. Disponível em: <http://www.clubof 

rome.org/?p=375>. Acesso em: 07 mar. 2013.

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_empreendimento.asp%3e.%20Acesso%20em:%2023%20abr.%202013
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_empreendimento.asp%3e.%20Acesso%20em:%2023%20abr.%202013
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/ruth_redesolidária.pdf
http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/ruth_redesolidária.pdf


 84 

VAN BELLEN, H.M. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. 2. ed. Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2006. 

 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.



 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



 86 

ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: A emancipação dos associados do Banco Comunitário de Desenvolvimento 

das Timbaúbas (BCDT) face à um processo de incubação em economia solidária. 

Pesquisadora responsável: Danyelle Queiros Lima Chagas 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal do Cariri – 

UFCA 

Telefone: (88) 8808.5629 

 

Esta pesquisa intitula-se “A emancipação dos associados do Banco Comunitário de 

Desenvolvimento das Timbaúbas (BCDT) face à um processo de incubação em economia 

solidária”. Foi desenvolvida pela mestranda Danyelle Queiros Lima Chagas, sob a orientação 

do Prof. Dr. Eduardo Vivian da Cunha. 

O estudo tem com objetivo avaliar como foi desenvolvida a emancipação dos 

associados do BCDT assessorado pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos 

Populares e Solidários (ITEPS) da Universidade Federal do Cariri (UFCA). 

Sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) 

a autorizar e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso não queira 

participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir dele, não sofrerá nenhum dano. 

As informações coletadas nesta pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente com 

o propósito acadêmico-científico. A divulgação dos resultados deste estudo ocorrerá em 

eventos didático-científicos e os resultados serão apresentados de forma coletiva. 

Diante do exposto, eu ___________________________________________________, 

declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da 

pesquisa e publicação dos resultados. 

 

Juazeiro do Norte-CE, ____/____/2014. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante ou responsável legal 
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APÊNDICE A 

Tabela 06 – Quantidade de Empréstimos para Consumo em Timbas e para Produção em 

Timbas e em Reais referente aos anos de 2011 a 2013 
 

Quantidade de 

Empréstimos/mês 

Valor Total Empréstimo para 

Consumo em 

Timbas (T$) 

Empréstimo para 

Produção em 

Timbas (T$) 

Empréstimo para 

Produção em 

Reais (R$) 

2011 

(01) – Maio 50,00 T$ 50,00   

(03) – Junho 

 

230,00 T$ 50,00 T$ 80,00 

T$ 100,00 
 

(01) – Julho 50,00 T$ 50,00   

(05) – Agosto 

 

250,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 
 

(01) – Setembro 100,0  TS 100,00  

(03) – Outubro 250,00 T$ 100,00 T$ 50,00 R$ 100,00 

(06) – Novembro 

 

800,00 T$ 50,00 T$ 150,00 

T$ 100,00 

T$ 200,00 

R$ 200,00 

R$ 100,00 

(01) – Dezembro 50,00 T$ 50,00   

2012 

(02) – Janeiro 200,00  T$ 100,00 R$ 100,00 

(00) – Fevereiro     

(02) – Março 300,00  T$ 100,00 R$ 200,00 

(03) – Abril 

 

600,00  T$ 150,00 R$ 150,00 

R$ 200,00 

R$ 100,00 

(02) – Maio 

 

450,00   R$ 150,00 

R$ 300,00 

(02) – Junho 285,00 T$ 35,00  R$ 250,00 

(02) – Julho 

 

400,00   R$ 200,00 

R$ 200,00 

(01) – Agosto 75,00 T$ 75,00   

(00) – Setembro     

(04) – Outubro 

 

690,00 T$ 50,00 

T$ 40,00 
 R$ 300,00 

R$ 300,00 

(00) – Novembro     

(01) – Dezembro 150,00  T$ 150,00  

2013 

(04) – Janeiro 

 

190,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 40,00 

  

(02) – Fevereiro 350,00 T$ 50,00  R$ 300,00 

(04) – Março 

 

500,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

 R$ 200,00 

R$ 200,00 

(07) – Abril 

 

765,00 T$ 40,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 150,00 

T$ 25,00 

R$ 300,00 

R$ 150,00 

Continua...  
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Quantidade de 

Empréstimos/mês 

Valor Total Empréstimo para 

Consumo em 
Timbas (T$) 

Empréstimo para 

Produção em 
Timbas (T$) 

Empréstimo para 

Produção em 

Reais (R$) 

2013 

(06) – Maio 

 

390,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 40,00 

T$ 75,00 

T$ 100,00 

R$ 75,00 

(03) – Junho 

 

250,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 150,00  

(02) – Julho 

 

100,00 T$ 50,00 

T$ 50,00 

  

(07) – Agosto 

 

730,00 T$ 50,00 

T$ 40,00 

T$ 50,00 

T$ 40,00 

T$ 50,00 

 R$ 300,00 

R$ 200,00 

(05) – Setembro 

 

475,00 T$ 50,00 

T$ 35,00 

T$ 150,00 

T$ 120,00 

T$ 120,00 

 

(05) – Outubro 

 

260,00 T$ 80,00 

T$ 50,00 

T$ 50,00 

T$ 40,00 R$ 40,00 

Total = 

83 

Total = 

8.940,00 

Total = 

T$ 2.015,00 

Total = 

T$ 2.310,00 

Total = 

R$ 4.615,00 

Fonte: Conforme Relatórios do BCDT (2013). 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Fale sobre sua participação no BCDT, na comunidade, e nos demais espaços fora da 

comunidade. 

2. Você acha que o bem-estar coletivo é uma pré-condição do bem-estar individual, ou é o 

contrário? 

3. A solidariedade está ligada a interdependência, a interesses e deveres mútuos, além disso, 

a um forte compromisso com o outro, você identifica essas relações no banco? 

4. A Sustentabilidade está ligada à sua condição de continuidade latente. Sustentável, no 

sentido de conservar, manter com firmeza, perpetuar, inclusive o meio ambiente, mas não 

só ele, esse pensamento é desenvolvido no grupo? 

5. Você busca transformar a realidade em prol do coletivo? 

6. Como você conduz processos que precisam de sua interferência na realidade? 

7. Você é sujeito de sua história? Por quê? 

8. Você se percebe um ser político, que fala, é ouvido e compreendido na esfera pública, 

com condições de comunicação para se chegar a um bem comum? 

9. As decisões são tomadas coletivamente, sem coerção, baseadas no diálogo e na 

transparência? 

10. O diálogo é a capacidade de se comunicar e de se entender com as outras pessoas, você 

acha tem essa capacidade? 

11. A fala é uma das formas de poder, você compreende todos os diálogos, entende o lado do 

outro, o que é dito e como é dito e também o não dito?  

12. Existe no grupo entendimento mútuo, interação entre os indivíduos para a coordenação 

das ações que buscam objetivos comuns? 

13. Na democracia deliberativa primeiro o grupo faz a discussão com base no diálogo para 

depois tomar decisões, acontece isso com a comunidade? 

14. A racionalidade substantiva vê as dimensões social, econômica, política e ambiental por 

igual não colocando o econômico como mais importante, no banco é assim? 

15. Todos aprendem uns com os outros ou existe um que ensina e os outros aprendem?  

16. A participação é um processo de aprendizado, no grupo todos participam de maneira 

igual, ou uns participam mais que outros? 
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17. No grupo você tem a sensação que todos mandam, ou um manda e os outros obedecem?  

18. Como a participação no BCDT contribuiu para sua consciência crítica? 

19. Você se acha um indivíduo que tem conhecimento de si e de sua realidade? 

20. Você se acha capaz de criticar sua realidade? 

21. Você acha que sua emancipação deve ser conquistada por você ou os outros devem lhe 

dar? 

22. Você se sente realizado, seus desejos são atendidos, você se sente satisfeito? 


