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R E S U M O  

 

Bunchaft, Alexandra Flávio. A identidade do trabalhador cooperado em uma 

organização popular e solidária de trabalho: o caso da cooperativa de mulheres do 

Parque São Bartolomeu, Salvador, Bahia. Salvador, 2004, 192 f. Dissertação 

(Mestrado) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da 

Bahia. 
 

  

 O presente trabalho buscou analisar a identidade do trabalhador cooperado em 

uma organização popular e solidária de trabalho, procurando identificar aspectos que 

caracterizam as relações laborais cooperativas, distinguindo-as de grupos profissionais 

que mantêm relações verticais de trabalho, as dimensões envolvidas na identidade de 

cooperado, as mudanças vivenciadas após a inserção na cooperativa as ênfases dadas 

pela incubadora ao processo de incubação. Tratou-se de pesquisa qualitativa, um 

estudo de caso instrumental, com corte longitudinal e uma abordagem 

multimetodológica. Adotou-se quatro fontes de coleta de dados: descrição do macro-

ambiente da região, por meio da técnica de estimativa rápida e análise dos dados 

secundários do Censo de 2000; análise documental; observação participante; e grupos 

focais. Participaram vinte mulheres, cooperadas, de etnia negra, residentes na região 

do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Optou-se pela análise de conteúdo e 

argumentativa. Constatou-se que os processos de socialização para o trabalho das 

cooperadas foram diversificados, sendo que todas tiveram na COOPERCONFEC a sua 

primeira experiência profissional cooperativa. Tornar-se cooperada envolveu cinco 

principais relações e distintos impactos: com a incubadora (apoio técnico e financeiro 

provisório), com a comunidade (valorização da localidade), com os clientes 

(profissionalização), com os pares (identidade coletiva) e consigo mesmas (aumento de 

auto-estima). Uma das conclusões principais é que ser cooperada da 

COOPERCONFEC envolveu cinco dimensões, com focos distintos, embora com 

oscilações, nos vínculos grupais: psicossocial (foco na ajuda mútua), organizacional 

(foco no sentimento de pertencimento a um grupo organizado de trabalho), racional 

(foco na relação meios-fins), político-econômica (foco na distribuição de poder e de 

ganhos) e legal (foco na institucionalização do grupo). Observou-se finalmente que a 

identidade de cooperado é um fenômeno complexo e multifacetado, que será 

continuamente reconstruído ao longo da trajetória dos membros da cooperativa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade de cooperado. Cooperativismo popular. Processos de 

socialização para o trabalho. Significado de cooperativa. 
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A B S T R A C T  

 

 

The present work tried to analyze the identity of the cooperative worker in a 

communal and fraternal work organization; identify aspects which will characterize 

cooperative labor relations, as well as the dimensions involved in the cooperative 

identity and the changes experienced after the insertion into the cooperative; 

analyze the value given to the mother cell during incubation. Qualitative research 

was made, which consists of a case study, with a longitudinal cut, using a multi 

methodological study. Four sources of data collection were employed: description of 

macro-environment of the region, through fast estimate and analysis of secondary 

data from the 2000 year Census; documental analysis; focus groups; interactive 

observation. Twenty cooperative African Brazilian women participated, all of them 

living in the region of the Suburban Train Area of Salvador. The content and 

argumentative analysis was chosen. It was understood that the socialization 

processes to the work of the cooperative women were diverse, and all of the 

workers had their first professional cooperative experience in COOPERCONFEC. 

Becoming a cooperative worker involved five main relations and distinct impacts: 

with the mother cell (provisory technical and financial support), with the community 

(value of the location), with clients (professionalism), with pairs (collective identity), 

and with themselves (increase in the self-esteem).  One of the main conclusions is 

that being a cooperative worker from COOPERCONFEC takes five dimensions into 

consideration, with distinct focus on the group relations: psycho-social (emphasis on 

the mutual help), organizational (emphasis on the feeling of belonging to a work 

organized group), rational (emphasis on the middle-endings relation), political-

economical (emphasis on the distribution of power and of credits), and legal 

(emphasis on the institutionalization of the group), although there were variations on 

the focus. It was observed, finally, that the identity of a cooperative worker is a 

complex and multi faced phenomenon. It will continually be rebuilt throughout the 

trajectory of the members of the cooperative. 

 

KEY WORDS: Cooperative Worker identity. People’s cooperativism. Socialization 

process to the work. 



 

 

A P R E S E N T A Ç Ã O  

 

 

A presente dissertação se insere na linha de pesquisa: "Indivíduo e trabalho: 

processos micro-organizacionais", do Mestrado em Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia e buscou contribuir para a reflexão sobre a relação indivíduo-

trabalho em uma estrutura organizacional de base associativista. 

 

Um dos desafios deste estudo foi tentar demarcar com relativa precisão o recorte 

do objeto investigado. Após aprofundamento, chegou-se ao conceito que traduz 

com mais clareza a proposta do objeto da presente pesquisa: a identidade do 

trabalhador cooperado.  

 

O interesse em pesquisar tal fenômeno foi despertado no transcurso da trajetória 

profissional da autora, marcada por sua inserção como psicóloga na área social. 

Posteriormente, a escolha por tal temática resultou da participação profissional no 

projeto social "Cidadania, valorização social e geração de trabalho e renda em 

bases associativistas para mulheres de baixa renda do estado da Bahia", 

conseqüente do convênio técnico-financeiro estabelecido entre a ONG baiana 

Centro de Estudos Socioambientais (PANGEA), entidade realizadora do projeto, e a 

Fundação Telefônica, instituição financiadora desde janeiro de 2002.  

 

Nesse projeto, realizou-se atividades de psicologia social/comunitária, durante o 

período inicial de implantação da Cooperativa de Mulheres do Parque São 

Bartolomeu, que objetivaram contribuir para o fortalecimento da identidade coletiva 

do grupo de cooperadas. A partir desta vivência, nasceu o desejo de pesquisar 

sobre tal temática, até porque se localizava em um cruzamento de fronteiras entre 

os campos da psicologia social e do trabalho, das ciências sociais e da economia 

solidária, fato que instigou e renovou o interesse da autora pela presente pesquisa, 

além de dar sentido às suas inquietações como pessoa, psicóloga e pesquisadora. 

Do ponto de vista conceitual, é importante salientar que a preocupação da 

psicologia, em particular, com o universo das organizações data do final do século 



 

 

2

 

XX. Entretanto, desde o começo, os estudos foram focalizados em organizações 

denominadas tradicionais, ou seja, em empresas que se caracterizavam pela 

concentração de poder e por relações de trabalho hierarquizadas. Este estudo se 

propõe a investigar a identidade associada ao trabalho autogestionário, 

distinguindo-se, portanto, da tradição de pesquisa desenvolvida pela psicologia 

organizacional e do trabalho no início de suas investigações (F.J.B. Albuquerque, 

Mascareño & Lucena, 1999). 

 

A cooperativa pesquisada é uma experiência nova de trabalho para as costureiras e 

encontra-se em processo de incubação1. As cooperadas, em geral, se caracterizam 

por serem mulheres que nunca trabalharam fora de casa, algumas que tiveram 

experiências em atividades profissionais diversificadas e outras que possuíam 

experiência anterior na atividade de costura. Porém esta é a primeira experiência 

de trabalho em base associativa para todas as integrantes. 

 

O tema da presente pesquisa se insere no macro-contexto da economia 

globalizada, da intensificação dos processos de inovação tecnológica, da 

hegemonia do capital financeiro de caráter especulativo e da diminuição progressiva 

dos postos de trabalho. Mediante a elevação dos índices de desemprego, a 

redução da mão-de-obra assalariada e a precarização das relações de trabalho, o 

cooperativismo popular de base solidária apresenta-se como uma das possíveis 

respostas à exclusão social contemporânea e como vetor de uma racionalidade 

econômica que se propõe a conciliar fatores produtivos, ideológicos e sociais.  

  

Torna-se importante desenvolver investigações científicas, a partir do cenário das 

desigualdades geradas pelo desequilíbrio presente na relação entre capital e 

trabalho, que possam contribuir para apontar alternativas produtivas viáveis para o 

desemprego, especialmente aquelas desenvolvidas por mulheres de camada 

popular, chefes de família, das quais destacam-se as de base cooperativa.  

 

Nesta perspectiva, acredita-se que seja importante analisar experiências práticas 

de economia solidária desenvolvidas no país. No caso de Salvador, a Cooperativa 

de Mulheres do Parque São Bartolomeu é uma das iniciativas produtivas de cunho 

                                                           
1 Termo utilizado para designar a experiência de acompanhamento realizada em 

cooperativas populares, onde a organização incubadora (no caso, o PANGEA) oferece 
suporte técnico-financeiro para a iniciativa até que esta reúna condições de auto-
sustentabilidade. 
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popular – em incubação – que tem gerado renda para as cooperadas e conta com 

resultados sistematizados de avaliação. 

 

Considerou-se justificável investigar a identidade do trabalhador cooperado por ser 

um conceito ainda pouco pesquisado, não havendo um volume expressivo de 

estudos que se proponham a analisá-lo. Ao mesmo tempo, constatou-se que é um 

conceito fundamental para que empreendimentos desta natureza alcancem a sua 

auto-sustentabilidade, pois quando a identidade coletiva do grupo de trabalho se 

forma, criam-se condições fundamentais para concretizar o modelo autogestionário, 

no qual todos participam dos processos decisórios da organização. Infere-se que é 

necessário, para a autogestão se efetivar como uma prática cotidiana na 

cooperativa, que se respalde em uma identidade coletiva. 

  

Apesar das críticas existentes a esse formato de organização, buscar analisar a 

identidade do trabalhador cooperado pode ajudar a elucidar aspectos que dificultam 

e facilitam a adoção deste modelo de relações de trabalho, o qual se distingue do 

modelo baseado em relações hierárquicas.  

 

A relevância social deste estudo reside na possibilidade de gerar subsídios teóricos, 

que possam contribuir na orientação de ações de incubadoras de cooperativas e 

programas de geração de trabalho e renda, que objetivem viabilizar 

empreendimentos de natureza popular e solidária, quer sejam desenvolvidos pelo 

poder público, quer pela sociedade civil organizada,. 

 

O presente estudo buscou relacionar a dimensão psicossocial com aquela 

organizacional baseada numa estrutura de trabalho cooperativa. Partiu-se da 

premissa de que há uma diferenciação na identidade de trabalhadores pertencentes 

a cooperativas populares de trabalho, que têm como um dos princípios a 

horizontalidade nas relações laborais, em relação a trabalhadores que mantém 

relações empregatícias verticais, apoiadas no modelo patrão-empregado.  

 

A partir desta premissa, formulou-se a seguinte pergunta: Quais são os fatores 

significativos que estão associados à identidade do trabalhador cooperado, 

integrante de uma organização popular e solidária? A questão deste estudo dirigiu-

se para as experiências grupais de costureiras pertencentes a uma cooperativa 
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popular de trabalho, a fim de compreender a identidade do trabalhador inserido 

nesta modalidade de organização. 

 

O objetivo geral foi: 

 

� Analisar a identidade do trabalhador cooperado em uma organização popular e 

solidária de trabalho, constituído por mulheres de baixa renda da periferia de Salvador. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

� Identificar aspectos que caracterizam as relações laborais de um grupo de 

trabalho cooperativo. 

 

� Analisar o significado de ser cooperada, pela perspectiva das costureiras da 

Cooperativa de Confecção da Comunidade de Plataforma (COOPERCONFEC)1, 

procurando identificar as dimensões envolvidas na identidade de cooperado. 

 

� Identificar as mudanças vivenciadas pelas cooperadas após a inserção na 

cooperativa nos âmbitos do papel comunitário, posição na família, na relação com o 

grupo de pares e consigo mesma. 

 

� Analisar as ênfases distintas dadas pela incubadora ao processo de 

acompanhamento da cooperativa e suas repercussões na formação da identidade 

de cooperado. 

 

Os resultados da reflexão que envolveu a compreensão do tema, a revisão de 

literatura e as análises propostas nos objetivos relacionados acima estão expostos 

nos quatro capítulos que compõem esta dissertação. No primeiro capítulo, 

pretendeu-se traçar um panorama geral do cooperativismo popular, os fundamentos 

históricos, localizá-lo no cenário da economia globalizada e abordá-lo à luz do 

modelo da economia solidária. No segundo capítulo, realizou-se uma revisão de 

literatura sobre abordagens teóricas do conceito de identidade e sua relação com a 

diferença, fez-se breves considerações sobre a identidade organizacional e 

profissional e discutiu-se a interface identidade e trabalho autogestionário, levando 

                                                           

 
1 Nome jurídico da Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu. 



 

 

5

 

em conta fatores psicossociais associados à identidade do trabalhador cooperado. 

No terceiro capítulo, apresentou-se o delineamento da pesquisa, as técnicas de 

investigação utilizadas e a forma como os dados foram analisados. No quarto 

capítulo, apresentou-se e discutiu-se os resultados encontrados. As Conclusões 

finalizam as reflexões e análises explicitadas ao longo desta dissertação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

COOPERATIVISMO POPULAR: 

UMA DAS EXPRESSÕES DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Neste primeiro capítulo, traçou-se um panorama geral do cooperativismo popular. 

Este conteúdo é exposto em três seções de discussão: na primeira são 

apresentados os fundamentos históricos do cooperativismo nos âmbitos 

internacional e nacional; na segunda seção discute-se o cooperativismo no cenário 

da economia globalizada; e na terceira o cooperativismo é abordado à luz do 

modelo da economia solidária. 

 

 

1.1 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DO COOPERATIVISMO 

 

 

O cooperativismo tem origem no cenário do capitalismo industrial como reação às 

precárias condições de trabalho a que os operários da Inglaterra e França do 

século XIX estavam submetidos. 

 

Robert Owen, sócio de uma indústria têxtil na Inglaterra e sensibilizado pela 

situação alarmante dos operários em seu país, propôs projetos de mudanças 

sociais, além de medidas práticas, iniciando-as na sua fábrica. Seus operários 

passaram a trabalhar dez horas por dia, ao invés de dezessete, seus salários foram 

aumentados, foram-lhes oferecidos ensino gratuito, habitação acessível e alimentos 

necessários para o consumo da família e menores de dez anos não eram mais 

empregados. Ao perceber o êxito dessas mudanças, Owen propôs a criação de 

comunidades, tendo como princípio a propriedade coletiva, tanto dos meios de 

produção quanto dos materiais de consumo (F.J.B. Albuquerque, Mascareño & 

Lucena, 1999). 

 

De acordo com esses autores, esta iniciativa proposta por Owen foi compartilhada 

por outros intelectuais como Charles Fourrier na França, o qual publicou o “Tratado 

da Associação Doméstica Agrícola”. Ainda que se tenha associado a idéia das 

organizações cooperativas a Robert Owen, na Inglaterra, e a Charles Fourrier, na 
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França, estas iniciativas não aguardaram a influência destes pensadores para 

emergir. Ainda de acordo com os autores citados, as cooperativas surgiram a partir 

de uma invenção popular, resultante de um espírito associativo. Suas regras de 

funcionamento foram sendo construídas e buriladas por meio do conjunto de 

tentativas que se proliferaram no mundo. 

 

De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), os princípios 

cooperativistas são as linhas orientadoras por meio das quais as organizações 

deste tipo praticam valores de autonomia, democracia, igualdade, eqüidade e  

solidariedade. Tais princípios, divulgados pelo site desta organização (OCB, 2004), 

são apresentados a seguir: 

 

Adesão voluntária e livre – As cooperativas são organizações voluntárias, abertas 

às pessoas dispostas a usar seus serviços e assumir as responsabilidades como 

membros, sem discriminações sociais, raciais, político-partidárias, religiosas e de 

sexo. 

 

Gestão democrática – As cooperativas são geridas por seus membros, que 

participam democraticamente dos seus processos decisórios. Cada membro tem 

direito a um voto. 

Participação econômica dos membros – Os membros contribuem eqüitativamente 

para o capital das suas cooperativas. Parte desse capital é propriedade comum da 

cooperativa. Os membros recebem, se houver sobras, uma remuneração 

proporcional ao capital investido no momento de sua adesão. Os membros 

destinam os excedentes da cooperativa a uma ou mais finalidades: 

desenvolvimento da cooperativa, por meio da criação de reservas, parte das quais, 

será indivisível;  benefícios aos associados proporcionais à sua produtividade na 

cooperativa; apoio a outras atividades solicitadas por seus membros, entre outras. 

 

Autonomia e independência – As cooperativas são organizações autônomas 

geridas pelos seus membros. Em caso de firmarem acordos com outras 

organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo,  

devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático dos seus 

integrantes e mantenham a autonomia do empreendimento. 
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Educação, formação e informação – As cooperativas promovem a educação e a 

formação dos seus associados, dos representantes democraticamente eleitos e dos 

trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o 

desenvolvimento das suas atividades na organização. Informam ao público em 

geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as 

vantagens da cooperação. 

 

Intercooperação – As cooperativas servem aos seus integrantes e fortalecem o 

movimento cooperativo, trabalhando em parceria com estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais. 

  

Interesse pela comunidade – As cooperativas trabalham para o desenvolvimento 

local das comunidades onde estão inseridas, por meio de políticas aprovadas pelos 

seus integrantes. 

 

Tais princípios constituem a base ideológica do cooperativismo, tanto pelo destaque 

dado ao tipo de relação que deve ser estabelecido entre os sócios, quanto pela 

estrutura formal e horizontalizada de poder adotada, distinguindo-se substantivamente 

do modelo hierárquico de gestão das organizações privadas. 

Na Inglaterra, em especial, registrou-se a experiência que seria a base do 

cooperativismo contemporâneo, a cooperativa de consumo de Rochdale, em 

Manchester, fundada em 1844, marco do movimento cooperativista. Seu objetivo 

era combater a miséria provocada pelos baixos salários, por meio da aquisição 

coletiva de gêneros alimentícios baratos e de qualidade para serem consumidos 

pelos trabalhadores (F.J.B. Albuquerque, Mascareño & Lucena, 1999).  

 

O fato de Rochdale ter sido uma experiência bem sucedida serviu de modelo para 

inúmeras organizações cooperativas na Europa. No Brasil, as primeiras 

cooperativas foram implementadas por emigrantes europeus no final do século XIX 

e início do século XX. Tiveram o formato de cooperativas de consumo na zona 

urbana e de cooperativas agrícolas na zona rural. Inicialmente foram configuradas 

com uma perspectiva diferente daquela que se desenvolveu na Europa, por terem 

sido uma iniciativa do Estado, como forma de incentivar o crescimento econômico 

do setor agrário (F.J.B. Albuquerque, Mascareño & Lucena, 1999). Os 

empreendimentos desse período, entretanto, não podem ser considerados como 
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expressões da economia solidária, como elucida Singer (2002), já que os seus 

participantes, tanto nas cooperativas de consumo como nas de compra e venda 

agrícolas, eram assalariados. 

 

De acordo com estudos realizados pelo PANGEA1 (1996), constatou-se o grande 

potencial existente no meio acadêmico e no âmbito das organizações não-

governamentais e da sociedade civil organizada para a constituição de programas 

de geração de trabalho e renda na década de 1980. Os projetos de incentivo à 

criação de novos negócios em empreendimentos coletivos se deram basicamente 

por meio de organizações associativas e cooperativas, porém ainda de forma 

esparsa nesse período.  

  

 Enquanto entidades de direito próprio, as cooperativas acabaram se consolidando, 

na década de 1990, como a melhor alternativa produtiva para a forma jurídica de 

empreendimentos coletivos, na medida em que dispunham de instrumentos 

análogos às empresas comuns, ao mesmo tempo em que a lei faculta-lhes certas 

vantagens em termos tributários2. A própria situação de crise no emprego abriu 

espaço para que se aprofundassem ações destinadas a articular e integrar este 

potencial (PANGEA, 1996). 

Pesquisa realizada pelo PANGEA (1996), na década de 1990, identificou o impulso 

crescente da economia solidária e a intensificação da presença de cooperativas 

localizadas em periferias urbanas, integradas por segmentos de baixa renda. O 

movimento cooperativista começou a se estabelecer junto a trabalhadores excluídos 

do mercado como alternativa para o desenvolvimento de atividades econômicas 

geradoras de renda. Singer (2003a) observa que tal fato decorre das respostas 

dadas pelos movimentos sociais ao desemprego em massa, iniciado em 1981 e 

agravado com a abertura do mercado interno às importações a partir de 1990.  

 
Um dos resultados da década de 1990 foi a criação da Associação Nacional de 

Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), que 

                                                           

 
1 ONG sem fins lucrativos que busca contribuir na construção de uma sociedade 

ambientalmente sustentável e socialmente justa. 
2  Em termos de tributação, a cooperativa não paga imposto de renda sobre suas operações 

com os associados, porém deve recolher imposto de renda na fonte sobre as operações 
feitas com terceiros, além de pagar taxas e impostos resultantes de operações comerciais.  
(P.P. Albuquerque, 2003a). 
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surge como uma associação civil sem fins lucrativos, congregando associações e 

cooperativas de trabalhadores em empresas de autogestão e co-gestão. A busca 

de soluções autônomas por parte de trabalhadores de empresas em situação 

falimentar ou pré-falimentar e de setores sindicais, com o suporte de técnicos do 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), 

possibilitou que empresas que estavam entrando em falência continuassem 

funcionando, e os postos de trabalhos não fossem eliminados. Com isso, ampliou-

se o debate acerca da autogestão como um possível formato de gestão organizacional. 

A necessidade de uma entidade que coordenasse os projetos em implementação 

impulsionou o surgimento da rede que originou a ANTEAG (Nakano, 2003). 

 
Um outro elemento da economia solidária no Brasil foi a constituição de 

cooperativas e grupos de produção associada, incubados por universidades, 

denominadas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). As 

ITCPs foram formadas em meados da década de 1990 e constituídas por 

professores, alunos de graduação e de pós-graduação e funcionários, tendo um 

caráter multidisciplinar. As ITCPs se dedicam à organização de grupos comunitários 

de baixa renda em cooperativas de produção ou de trabalho, oferecendo suporte 

administrativo, jurídico, logístico, ideológico na formação política etc., para viabilizar 

empreendimentos autogestionários (Singer, 2003b). 

O Programa da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) foi 

originado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o objetivo de 

utilizar os recursos humanos e o conhecimento da universidade na formação, 

qualificação e assessoria para incluir trabalhadores informais e desempregados no 

mundo do trabalho por meio do cooperativismo (Guimarães, 2003).  

Este programa possui no presente 14 ITCPs3, situadas em nove estados brasileiros, 

desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, as quais formam uma Rede. Esta Rede de 

ITCPs tem como principais objetivos: articular as experiências acumuladas pelas 

universidades no suporte às cooperativas populares; promover a inserção social e a 

melhoria da qualidade de vida de comunidades marginalizadas; produzir e 

                                                           
3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Estadual da 
Bahia (UNEB), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Fundação Santo André (FSA), Fundação São João Del Rei (FUNREI), 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e Universidade Católica de 
Pelotas/RS (UCPel). 
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socializar conhecimento sobre cooperativismo e autogestão, contribuindo para o 

desenvolvimento da economia solidária no Brasil. Em 1999, a Rede se filiou à 

Unitrabalho4, fundação voltada para o movimento operário, que reúne mais de 80 

universidades e presta serviços às mais diferentes áreas (Singer, 2002). 

 

Atualmente, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é a entidade que congrega 

as diversas modalidades de cooperativas existentes no mundo. No Brasil, existe 

hoje uma estrutura de articulação de cooperativas que obedece à seguinte 

sequência: as cooperativas singulares, que, por lei, devem possuir um mínimo de 

vinte sócios; as centrais ou federações, que reúnem pelo menos três cooperativas 

singulares; as congregações, formadas por, pelo menos, cinco centrais ou 

federações; as cooperativas estaduais, organizações constituídas pelo conjunto das 

congregações; estas, por sua vez, formam a Organização de Cooperativas do 

Brasil (OCB), que é filiada à Aliança de Cooperativas Internacionais (ACI). (F.J.B. 

Albuquerque, Mascareño & Lucena 1999). 

 

Esses autores destacam que na América Latina, por meio do MERCOSUL5, as 

cooperativas têm desempenhado um papel relevante tanto no setor da produção 

quanto no da comercialização de produtos e/ou serviços. 

  

Além das organizações privadas, existem órgãos brasileiros vinculados ao Poder 

Público que objetivam incentivar a organização de cooperativas no país. Um deles 

é o Departamento Nacional de Cooperativismo (DENACOOP), vinculado ao 

Ministério da Agricultura (MA), que faz a mediação entre o Governo Federal e as 

cooperativas, tanto por meio de assistência técnica quanto financeira. Há também a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENEAS), vinculada ao Ministério do 

Trabalho e do Emprego (MTE), criada em 2003 com o objetivo de promover o 

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

para fins de geração de trabalho e renda, inclusão social e promoção do 

desenvolvimento justo e solidário. Essa Secretaria se propõe a intervir na 

                                                           
 
 
4 A Fundação Unitrabalho desenvolve, desde 1997, um programa de estudos e pesquisas 

sobre economia solidária. Um crescente número de núcleos da Unitrabalho em 
universidades acompanha e assiste cooperativas, numa atividade que, sob muitos 
aspectos, assemelha-se às das ITCPs (Singer, 2002). 

5 O MERCOSUL representa atualmente um agrupamento regional e comercial constituído 
pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e foi iniciado a partir da assinatura do Tratado 
de Assunção, em 1991. 
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reformulação do arcabouço legal que regula as cooperativas, visando a adoção de 

um Estatuto do Empreendimento Autogestionário que irá permitir consolidar sua 

identidade, implementar um sistema de proteção a seus trabalhadores e orientar as 

ações de fiscalização. Além de difundir e fortalecer os empreendimentos 

autogestionários, este órgão objetiva também definir um sistema de 

acompanhamento e de avaliação de seu desenvolvimento, disseminar experiências 

bem sucedidas e implantar o Conselho Nacional de Economia Solidária (Ministério 

do Trabalho e do Emprego, 2004). 

 

Para melhor compreender a situação atual do cooperativismo no contexto nacional, 

apresenta-se um panorama geral da distribuição das cooperativas no Brasil por 

região, por número de sócios e por número de empregados (Tabela 1), de acordo 

com o levantamento realizado em dezembro de 2003 pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB). 

 

   Tabela 1- Distribuição das cooperativas no Brasil por região 

REGIÃO NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

NÜMERO DE SÓCIOS 
% 

NÚMERO DE 
EMPREGADOS 

Norte 582 2 3.035 

Nordeste 1.634 8 13.192 

Centro-Oeste 708 6 13.337 

Sudeste 3.161 55 71.528 

Sul 1.270 29 80.934 

Total 7.355 100 182.024 

Fonte: OCB (2004). 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, há 7.355 cooperativas cadastradas na OCB 

em 2003. Deste total, a grande maioria está concentrada na região Sudeste 

(n=3.161), seguida pela região Nordeste (n=1.634) e Sul (n=1.270). Quanto ao 

número de associados, a grande maioria concentra-se nas regiões sudeste e sul, 

apesar de haver mais cooperativas na região Nordeste que na Sul.  

 

Atingido duramente por todos os aspectos que envolvem a questão do desemprego, 

o Brasil apresenta na região Nordeste uma situação ainda mais grave, na medida 

em que concentra a população com menor grau de qualificação educacional e 

profissional do país e possui o menor grau de desenvolvimento industrial. 
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De forma geral, o desemprego no contexto brasileiro tem atingido dimensões 

alarmantes. A Bahia apresenta o mais elevado índice de desemprego do país. 

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Governo do 

Estado da Bahia (SEI), o índice de desemprego da População Economicamente 

Ativa (PEA) da Região Metropolitana de Salvador (RMS) alcançou, em janeiro de 

2004, 26% e nos demais municípios da RMS 28,4%, a mais elevada taxa de 

desemprego entre as regiões metropolitanas do país (DIEESE, 2004).  

 
O contingente de desempregados na RMS em janeiro de 2004 foi calculado em 438 

mil pessoas. Neste sentido, um número elevado de trabalhadores se inserem em 

ocupações mais precárias para obterem rendimentos e, assim, evitar o 

agravamento das condições de vida de suas famílias. 

   
O cenário da RMS revela a necessidade de difundir ações no campo da economia 

solidária, como uma das respostas ao contexto de desemprego. Entretanto, o que 

se observa, até o presente momento, são ações embrionárias de incubação e a 

predominância de iniciativas ainda informais, consideradas pré-cooperativas, 

havendo poucos empreendimentos autogestionários que apresentem resultados 

objetivos e sistematizados, o que reforça a importância de fomentar experiências 

populares locais no campo da economia solidária, que sejam auto-sustentáveis. 

  
De acordo com o estudo realizado por Souza, Mendonça e Lourenço (2002) sobre o 

estado da arte das práticas de economia solidária na Bahia, verificou-se que os 

atores principais desse novo processo são as comunidades de bairros de periferia, 

organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, fundações e o 

poder público nas suas distintas esferas (municipal, estadual e federal).  

 
Na perspectiva de desenvolvimento de ações com a comunidade, há projetos 

universitários que objetivam promover a inclusão de trabalhadores de comunidades 

populares no mundo do trabalho, a exemplo da Associação de Finanças Solidárias 

(BANSOL)6 e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Estadual da Bahia (ITCP/UNEB)7. 

                                                           
6  Construída a partir da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

em parceria com a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e a Universidade Salvador 
(UNIFACS), com o objetivo de conceder microcrédito a organizações coletivas solidárias 
(Souza, Mendonça & Lourenço, 2002).  

7  A ITCP/UNEB integra o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 
Populares, iniciado em 1998, por meio da articulação entre a o Comitê de Entidades 
Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP), Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia da UFRJ (COPPE/UFRJ), Financiadora de Estudos e Projetos 
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Além dos projetos acadêmicos, há organizações não governamentais e da 

sociedade civil organizada que desenvolvem ações de incubação de cooperativas 

populares, a exemplo do PANGEA, entidade incubadora da Cooperativa de 

Mulheres do Parque São Bartolomeu, caso de pesquisa do presente estudo. 

 
No seu programa de economia solidária e cooperativismo, o PANGEA desenvolve a 

formação de cooperativas populares para segmentos de baixa renda em contextos 

urbanos e rurais do estado da Bahia. Dentre as experiências incubadas do 

PANGEA, destaca-se a Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu, 

composta por vinte costureiras, com o objetivo de promover a geração de trabalho e 

renda, em bases associativistas, para mulheres de classe popular do Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, uma das regiões que mais concentram taxas expressivas 

de desemprego na cidade (PANGEA, 2003a). 

 
Após traçar um panorama dos aspectos históricos do cooperativismo e situá-lo no 

contexto nacional e local, considera-se relevante analisar o cooperativismo no 

cenário atual da economia globalizada. 

 

 

1.2   O COOPERATIVISMO NO CENÁRIO ATUAL DA ECONOMIA GLOBALIZADA 

  

 

Para analisar o cooperativismo popular como expressão da economia solidária, faz-

se necessário contextualizá-lo no cenário atual da globalização. Ao constatar que a 

economia globalizada possui princípios diferentes da economia solidária, é 

importante compreender como se dá a convivência entre ambas, para construir as 

bases de entendimento dos fatores associados à identidade do trabalhador 

pertencente a uma cooperativa popular. 

  
Harvey (1992) aponta que a partir dos anos 70, com a crise do fordismo8 – 

expressão de crise estrutural do capital que se estende até os dias atuais –, emerge 

                                                                                                                                                                     

(FINEP), Fundação Banco do Brasil (FBB), Banco do Brasil, Programa Comunidade 
Solidária e Ministério da Agricultura (Souza, Mendonça & Lourenço, 2002). 

8 O fordismo teve a sua origem nos EUA e irradiou-se para o mundo, tomando como base 
os princípios tayloristas, que se caracterizavam pela divisão do trabalho manual e 
intelectual. Enquanto modo de regulação, apresentou as seguintes características: 
estabilidade nas relações de trabalho (convenções coletivas); a participação do Estado na 
regulação econômica; controle da moeda pelo Banco Central. Como regime de acumulação, 
o fordismo privilegiou a produção voltada para o mercado interno e a padronização dos 
produtos e técnicas repetidas na linha de montagem (Pennaforte, 1994). 



 

 

16

 

um novo modelo de acumulação, o flexível, cujo desenvolvimento ainda convive 

com organizações de padrões fordistas. Esta passagem tem na flexibilização da 

produção e do trabalho um novo formato de acumulação, que se explica a partir da 

hegemonia do capital financeiro, em geral de caráter especulativo, que predomina 

na atual conjuntura. 

 

Nos últimos anos, as relações de trabalho têm passado por mudanças profundas no 

contexto mundial. No cenário da globalização, observa-se a reestruturação do 

modelo industrial, cuja base produtiva passa a ser globalizada e os fatores 

relacionados à produção (tecnologia, salários, matéria-prima, capital) são 

distribuídos em cada região do mundo, de acordo com o custo e as vantagens 

locais, configurando uma outra base de organização e de estruturação produtiva. 

Dito de outro modo, a globalização econômica tem modificado a divisão 

internacional do trabalho, provocando os deslocamentos de capitais para áreas em 

que os custos dos fatores de produção sejam menores. 

 

Singer (2000, p. 117) afirma: 

 

Em nome da globalização, a movimentação internacional dos capitais é liberada, o 
setor público produtivo é privatizado ou desmantelado e a política monetária prioriza a 
estabilidade dos preços em detrimento do crescimento econômico. A economia 
mundial parece atualmente condenada a um crescimento “estável” de 2 a 3% ao ano, 
e as economias que se integram crescentemente a ela, mediante a abertura de seus 
mercados, dificilmente podem crescer muito mais. 

 

Diante de tal panorama, Druck (2002) analisa os processos de reestruturação 

produtiva e os novos modelos de gestão de trabalho e de Estado decorrentes da 

globalização e argumenta que ambos tiveram como base de sustentação a 

flexibilização do trabalho. Nesta medida, o capital deu início a uma reformulação 

dos seus modos de dominação societal, buscando reorganizar mudanças nos 

processos produtivos capitalistas, que passaram a se caracterizar por novas formas 

de relações laborais, reorganização financeira e tecnológica, divisão de mercados, 

entre outros. 

 

 Nessa perspectiva de análise, Sorj (2000) elucida que o emprego, do ponto de 

vista da carreira contínua, apresenta-se cada vez mais restrito, já que os novos 

postos de trabalho criados têm a tendência de serem flexíveis no tempo, no espaço 

e na duração, originando uma pluralidade de relações laborais precarizadas. Estas 
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novas relações de trabalho assumem feições diversificadas: contratos temporários, 

trabalho por conta própria, por tempo determinado e em domicílio. Constata-se 

também que a progressiva flexibilização e precarização do trabalho são 

evidenciadas na terceirização, no emprego temporário, nas atividades autônomas, 

na informalidade, os quais encontram-se associados à descentralização geográfica 

das fábricas e dos processos produtivos.  

 

A precarização do trabalho, advinda do modelo produtivo globalizado, tornou-se, 

então, uma nova questão social com a mesma amplitude e centralidade daquela  

suscitada pelo pauperismo na primeira metade do século XIX (Castel, 1995). 

Segundo esse autor, a precarização laboral passou a ser a expressão mais visível 

de uma mudança profunda da conjuntura da oferta de emprego, além de ter 

causado efeitos desestabilizadores e dessocializantes desastrosos no âmbito 

social. Enfatizá-la permite entender os processos que ratificam a vulnerabilidade e a 

desfiliação social dos trabalhadores, principalmente aqueles que se encontram 

desempregados, além de evidenciar a crescente individualização ocasionada pela 

subtração progressiva dos indivíduos a pertencimentos coletivos, tornando-os 

superexpostos socialmente.  

 

De acordo com dados assinalados por Oliveira (1997), já em 1996, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) divulgava que o desemprego atingia 30% da força 

de trabalho de uma população estimada em 6 bilhões de pessoas, processo este 

intimamente articulado ao modelo de globalização em voga. Segundo Oliveira 

(1997, p. 18): 

 

... a globalização, enquanto fenômeno nocivo para as economias locais, aprofunda a 
tendência das grandes corporações de investirem em alta tecnologia e reduzirem as 
contratações de mão-de-obra como forma de fazerem frente aos seus concorrentes. 
A competição globalizada empurra as grandes corporações a investirem em alta 
tecnologia, em detrimento da ampliação dos postos de trabalho. Esse mesmo 
movimento faz emergir uma sociedade de desempregados e subempregados ...   

 

Neste contexto de desemprego massivo e global, reabre-se o espaço para o 

desenvolvimento de novas configurações produtivas, dentre estas o cooperativismo 

popular, que se propõe a associar trabalho a coesão grupal, contrapondo-se à 

desfiliação social produzida pela precarização laboral. O cooperativismo popular 

também se apresenta como uma das alternativas às políticas de emprego 
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convencionais, como ilustram as recentes experiências de cooperativas formadas 

por camponeses sem terra no Brasil (Singer, 2000). 

 

Os estudos sobre o cooperativismo, especialmente na América Latina, têm 

focalizado o âmbito local. Santos e Rodriguez (2002) argumentam que as 

organizações econômicas populares se defrontam com a necessidade de competir 

com o capital transnacional para sobreviver e alcançar seus objetivos 

emancipadores. De acordo com Singer (2000), enquanto as iniciativas 

cooperativistas permanecerem à margem da economia, continuarão a ser, em sua 

maioria, meios de sobrevivência e não de melhoria das condições de vida de 

setores populares. Santos e Rodriguez (2002) elucidam que a articulação destas 

organizações econômicas com o Estado e entidades de âmbito nacional e 

internacional é uma estratégia fundamental para que as cooperativas possam se 

inserir no mercado local, nacional e global. Em trabalho anterior, Santos (1995) já 

argumentava que é por meio desta estratégia que se pode gerar alternativas contra-

hegemônicas de globalização.  

 

Seguindo esta linha de análise, Melo (2002, p. 466-467) afirma: 

 

Hoje, aliás, a questão não é apenas tentar encontrar respostas economicamente 
viáveis em nível local, mas sim envolver-se em um processo que a longo prazo e com 
trabalho em rede de um conjunto de estruturas e experiências locais produza uma 
alternativa global (...) à destrutiva economia dominante e às nossas sociedades 
fragmentadas. Não consiste, no entanto, em um novo sistema para substituir o antigo, 
mas antes, creio, no lento, mas sólido estabelecimento de uma coexistência criativa e 
fértil de diferentes formas de trabalho, produção, consumo e convivência. E isto é, 
sem dúvida, um passo decisivo no avanço da democracia: atingir uma economia 
plural como parte de uma sociedade verdadeiramente aberta.  

 

Na perspectiva de estabelecer a coexistência de distintos formatos de trabalho, de 

produção, de consumo e de convivência, observou-se, nos últimos anos, que as 

análises e as práticas cooperativas têm provocado um renovado interesse nos 

âmbitos governamentais e não governamentais. Mediante o insucesso das 

economias centralizadas e o avanço do capitalismo neoliberal, organizações e 

governos progressistas têm recorrido ao pensamento associativo e à forma 

cooperativa de organização econômica como modo de responder ao cenário atual 

da crise mundial do emprego. A retomada pelo seu interesse, de acordo com 

Santos e Rodriguez (2002), deve-se a quatro razões fundamentais: 
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a) as cooperativas, mesmo baseadas em valores não capitalistas, encontram-se 

inseridas no contexto da economia de mercado, o qual assume um papel central de 

estimular a autonomia, a descentralização e a eficiência econômica; 

 
b) as cooperativas têm condições favoráveis de terem um excelente rendimento de 

produtividade, visto que os trabalhadores, ao assumirem também o papel de 

proprietários, teriam mais incentivo para se dedicarem ao trabalho, além de 

diminuírem os custos de supervisão. Ainda sobre esta questão, as cooperativas têm 

facilidades de se adaptar às organizações típicas do novo contexto produtivo, 

caracterizadas pela necessidade de serem flexíveis, com alta capacidade de 

adaptação a uma demanda cada vez mais volátil, visto dependerem mais da 

motivação e da capacidade de inovação dos trabalhadores do que de condições 

externas; 

 
c) as cooperativas têm um efeito direto sobre a desconcentração da propriedade. 

Deste modo, quanto mais cooperativas, maior o número de proprietários, o que 

repercute na diminuição das relações de subordinação entre o capital e o trabalho, 

condição particularmente importante em regiões como a América Latina, com 

elevada desigualdade de classes; 

d) as cooperativas geram benefícios não econômicos fundamentais em 

sociedades desiguais, ao assumirem um papel de ator propagador do 

desenvolvimento local, construindo redes de interação social no próprio território.  

 

Em face da confluência entre a renovação do interesse pelo cooperativismo e o 

contexto globalizado, Singer (2000) argumenta que a construção da economia 

solidária, que tem no cooperativismo popular uma das suas expressões, aproveita a 

mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital globalizado para 

lançar os alicerces de novas formas de organizações produtivas, tendo como base 

uma lógica oposta à que rege o mercado capitalista.  

 

Embora regidas por valores e princípios não capitalistas contrários à subordinação 

do trabalho ao capital, as cooperativas operam como unidades produtivas que 

estão inseridas na economia de mercado, requerendo uma divisão clara de trabalho 

e uma administração eficaz para o seu desenvolvimento. Sua diferenciação em 

relação às empresas capitalistas está, portanto, fundamentalmente pautada no 
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sistema de autogestão dos sócio-trabalhadores, tema que será aprofundado na 

próxima seção. 

 

Pelo exposto, considera-se que o atual sistema econômico tem-se apresentado 

incapaz de incluir econômica e socialmente grande parcela da população. Um dos 

desafios colocados à sobrevivência de cooperativas populares, elucidado por 

Singer (2000), consiste na capacidade de se organizarem em redes de apoio 

mútuo, combinadas com o apoio externo de sindicatos, movimentos sociais, 

organizações do terceiro setor, Estado (em suas distintas instâncias), entre outros. 

Dito de outro modo, o ponto de partida para a expansão da economia solidária é o 

reconhecimento da necessidade de sair do isolamento e construir possibilidades de 

cooperação e intercâmbio com outras unidades produtivas e parcerias com distintos 

setores da sociedade. Neste sentido, é provável que as experiências cooperativas 

possam ir além da missão de aliviar a situação generalizada de desemprego e 

cumprir o seu objetivo de gerar emancipação social. 

 

Na seção a seguir, será discutido o cooperativismo popular abordado à luz do 

modelo da economia solidária. 

 

 

1.3    O COOPERATIVISMO POPULAR A PARTIR DO 

MODELO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 

Cada vez mais se constata a renovação do cooperativismo em vários setores 

econômicos. Surgem progressivamente novas cooperativas de trabalhadores nos 

segmentos de produção, comercialização, créditos, serviços, entre outros, que hoje 

conformam uma outra economia social. Há uma busca crescente de novas 

alternativas produtivas, por meio de laços comunitários, em que os setores 

populares preservam suas identidades coletivas, respaldadas em uma história e em 

território comuns (Gaiger, 2001). 

 

Neste sentido, cabe demarcar conceitualmente as noções de economia social, 

economia solidária e economia popular para posteriormente compreender o 

cooperativismo popular à luz da economia solidária. 
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Em seu artigo sobre as fronteiras conceituais entre terceiro setor, economia social, 

economia solidária e economia popular, França Filho (2002) explicita que o conceito 

de economia social serve para designar, do ponto de vista jurídico, o universo 

constituído por quatro tipos organizacionais fundamentais: as cooperativas, as 

organizações mutualistas, as fundações e algumas formas de associação de 

grande porte, cuja base se assenta sobre o desenvolvimento de atividades 

econômicas para a realização de objetivos sociais, corroborando a afirmação de 

ideais de cidadania. O autor elucida que a economia solidária pode ser concebida 

como um movimento de renovação e atualização histórica da economia social. 

 

Neste sentido, a idéia de economia solidária embute uma nova relação entre 

economia e sociedade, em que França Filho (2002) destaca a sua dimensão sócio-

política. Esse autor argumenta que, além de ser um conceito adequado para 

identificar experiências com estatuto distinto das empresas capitalistas, a noção de 

economia solidária remete a uma outra forma de regulação social não centrada nas 

esferas do Estado e do mercado. Ao articular distintas racionalidades e lógicas de 

ação, a economia solidária combina a economia mercantil, não mercantil e não-

monetária, ou seja, articula as dimensões social, política e econômica. 

 

Segundo França Filho e Dzimira (1999), a dimensão social trata da reinvenção das 

relações, o que faz com que as pessoas trabalhem juntas, não regidas sob a lógica 

instrumental, que leva à apatia social e ao individualismo, mas pela lógica do apoio 

mútuo. A dimensão política, expressa pela autogestão, permite que as pessoas 

sejam motivadas a praticar a iniciativa e a participação cidadã, tornando-se 

protagonistas nas decisões organizacionais e de seu próprio futuro. A dimensão 

econômica baseia-se nos três planos de produção e distribuição de riqueza 

mencionados anteriormente: a economia de mercado, a economia não-mercantil e 

a economia não monetária. Esse autor argumenta que coexistem, em geral, neste 

formato econômico, recursos mercantis (venda de produtos ou serviços), recursos 

não mercantis (insumos públicos provenientes do reconhecimento da natureza de 

utilidade social da ação governamental) e recursos não monetários (trabalho 

voluntário), que, na maior parte dos casos, assumem a forma associativa, buscando 

atender demandas locais específicas, combinando iniciativa e solidariedade. 

 

Já o conceito de economia popular é usado para definir a produção e o 

desenvolvimento de atividades econômicas comunitárias, o que envolve a 
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articulação entre demandas e saberes (competências) locais de uma comunidade 

que se associa para realizar projetos coletivos. O grupo social local e suas práticas 

de reciprocidade são tomados como referência para elaborar atividades 

econômicas (França Filho, 2002). Dito de outro modo, a economia popular designa 

práticas sociais e econômicas desenvolvidas pelos setores populares no sentido de 

garantir, com a utilização da sua própria força de trabalho e dos recursos 

disponíveis, a satisfação de necessidades básicas, tanto materiais quanto 

imateriais. 

 

De acordo com Icaza e Tiriba (2003), o conceito de economia popular se respalda 

em três princípios básicos: favorece a formação humana por meio da socialização 

do saber e da cultura, ultrapassando a obtenção de ganhos materiais e se 

baseando em relações sociais de reciprocidade; nega o uso da força de trabalho 

como uma mercadoria, ou seja, a ausência de vínculo empregatício é resultante de 

uma racionalidade interna que pressupõe a negação da relação empregador-

empregado; tem um enfoque centrado nas classes populares e nos movimentos 

sociais, possibilitando uma nova ótica de pensar os processos de transformação 

social, que deixam de emanar somente do Estado. 

  

Observa-se que a visão de economia assinalada por França Filho (2002) e 

complementada por Icaza e Tiriba (2003) se amplia, ao demarcar outros três pólos 

distintos de modos de produção e de consumo de riqueza: a economia social, a 

economia solidária e a economia popular.  

 

A atual crise econômica mundial parece minar os suportes dos mecanismos de 

regulação das sociedades, marcados pela articulação entre Estado e mercado. É 

principalmente quando estes agentes de regulação social diminuem suas 

capacidades de satisfazer necessidades, que as formas de organização associativa 

reiniciam o seu desenvolvimento (SEI, 2002). 

 

De acordo com França Filho (2002), o que denota a emergência da economia 

solidária na contemporaneidade é o fato da solidariedade se afirmar como ação 

voluntária das pessoas e se projetar sobre o espaço público. Ao refletir modos 

estratégicos de organização grupal em sociedades marcadas pela progressiva 

exclusão social e representar formas originais de ação pública, constitui-se em uma 

tendência atual de construção de novas formas de solidariedade. 
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Neste sentido, cresce o número de movimentos emancipatórios, decorrentes 

principalmente da sociedade civil organizada, voltados para a organização 

econômica de cooperativas de trabalhadores, pertencentes a comunidades 

populares que, em geral, encontram-se excluídas do mundo do trabalho. Ao mesmo 

tempo, observa-se que estas organizações populares se defrontam com inúmeras 

dificuldades para a sua sobrevivência, dentre as quais destacam-se: a baixa 

qualificação gerencial do conselho administrativo; a falta de orientação para o 

mercado tanto externamente (falta de parcerias duradouras) quanto internamente 

(falta de uma cultura empreendedora); a dificuldade de acesso a crédito e 

financiamento.  

 

Nesta mesma linha argumentativa, ao analisar algumas dificuldades e desafios 

enfrentados principalmente por organizações cooperativas populares, Martins 

(2001) destaca a dificuldade de planejar ações e de dimensionar os produtos – o 

que, como, quanto e para quem produzir –, a necessidade de formação para 

aperfeiçoar o que fazem e de apoio externo para obter recursos financeiros. Alguns 

desafios apontados pela autora são o incentivo à construção de redes entre grupos 

cooperativos a fim de fortalecer uma identidade comum e o apoio do poder público 

para aquisição de crédito e divulgação de seus produtos. 

 

Muitas destas experiências, entretanto, têm logrado sucesso e, com isso, têm 

incentivado outros grupos de trabalhadores a se organizarem neste formato. São 

casos exemplares a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASMARE), 

em Belo Horizonte, a Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da Rocinha 

(COOPAROCA)9, no Rio de Janeiro, e o Banco Palmas10, no Ceará, experiências 

exitosas reconhecidas nacionalmente e consolidadas há aproximadamente oito 

anos.  

 

Atribui-se o sucesso desses empreendimentos à formação de uma capacidade 

gerencial própria e ao estímulo oferecido por entidades públicas e privadas que 

                                                           

 
 
9  Maior favela da América Latina, com aproximadamente 200 mil habitantes. 
10 O Banco Palmas é um projeto de desenvolvimento local criado em 1998 pela Associação 

de Moradores do Conjunto Palmeira, favela localizada em Fortaleza, Ceará, que tem 
como base uma nova lógica econômica, pautada nos valores de cooperação e 
solidariedade (Melo Neto, & Magalhães, 2003). 
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possibilitaram, com seu apoio técnico e financeiro, a estruturação e capacitação 

necessárias a tais organizações populares para uma inserção competitiva no mercado. 

 

Cabe destacar o papel das incubadoras na formação de cooperativas populares. 

Define-se incubação como o complexo processo de formação, em que uma 

organização oferece suporte técnico e financeiro a cooperativas populares, em um 

período de tempo determinado, até que estas reúnam condições de auto-

sustentabilidade. Na literatura podem ser identificadas distintas formas de incubação. 

 

Para melhor compreender o processo de incubação, Souza, Azevedo, Oliveira e 

Baldeíon (2003) o analisam a partir da perspectiva da Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (Unicamp) e elucidam que o processo de assessoramento 

das cooperativas populares acontece em três fases distintas: a pré-incubação 

(aproximadamente 3 meses), a incubação propriamente dita (cerca de 18 meses) e 

a desincubação (aproximadamente 3 meses). Na pré-incubação, a equipe técnica 

da incubadora elabora um diagnóstico da situação da cooperativa, bem como se 

vincula aos cooperados. Este mútuo reconhecimento gera a elaboração conjunta de 

um plano de incubação. Na fase de incubação propriamente dita, é realizado um 

trabalho de formação técnica, gerencial, legalização do empreendimento, obtenção 

de recursos financeiros, aquisição de equipamentos necessários à execução das 

atividades, entre outros. Na desincubação, a incubadora vai se desligando 

gradativamente da cooperativa, transferindo o conhecimento de técnicas de gestão 

e de produção em uma linguagem acessível, compartilhada entre os sócios-

trabalhadores e a equipe de assessoria da incubadora, de modo que o grupo passe 

a atuar com autonomia progressiva. 

 

De acordo com A. Bunchaft (2004), a metodologia de incubação desenvolvida pelo 

PANGEA parte dos seguintes princípios: formação prática continuada; equipe 

multidisciplinar; apoio social básico; eficiência da organização tanto no âmbito do 

mercado quanto nos seus objetivos de emancipação social e de desenvolvimento local.  

 

A metodologia de incubação implementada pelo PANGEA (1996) possui quatro 

etapas, quais sejam: 

 

1) Pré-Incubação, com duração aproximada de 3 meses, tem como objetivos: 

identificar o grupo a ser incubado; analisar o seu perfil sócio-econômico e o da 
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comunidade local; identificar o seu grau de integração para o trabalho cooperativo; 

construir conjuntamente um projeto de incubação (incubadora e cooperados), 

definindo responsabilidades, metas, prazos e realização da avaliação de marco zero. 

 

2) Incubação, cujo tempo de duração é de aproximadamente 3 anos, objetiva: 

construir o estatuto da cooperativa, as regras de convivência do grupo e legalizar o 

empreendimento; oferecer assistência técnica, jurídica, econômica, logística, contábil, 

administrativa, de comunicação & marketing e de informática; realizar pesquisas de 

mercado, capacitar o grupo em habilidades básicas, específicas e de gestão; gerir a 

cooperativa de forma compartilhada (substituição progressiva dos membros da 

equipe incubadora pelos próprios cooperados); desenvolver ações de psicologia 

social comunitária no sentido de fortalecer a identidade de grupo e da organização; 

construir uma rede de parcerias com a iniciativa privada, Universidades, Ong‘s e 

Poder Publico; oferecer apoio social básico e realizar avaliação de processo. 

 

3) Desincubação, cuja duração é de aproximadamente 6 meses, caracteriza-se pela 

diminuição progressiva do tempo e do ritmo de atuação da incubadora junto à 

cooperativa, atendimento de solicitações eventuais, autonomia da cooperativa na 

relação com programas governamentais de apoio social básico e realização da 

avaliação de resultados. 

 

4) Pós-incubação, que dura cerca de seis meses, distingue-se pelas ações de 

articulação da cooperativa em redes de interesse mútuo e de cadeias produtivas, 

constituição de balcões únicos de comercialização e realização da avaliação de 

impacto. 

 

Estes exemplos de metodologias de incubação ilustram o percurso trilhado por 

incubadoras para a constituição de cooperativas populares. Estes tipos de iniciativa 

têm proliferado no interior e nas periferias urbanas, delas advindo um conjunto de 

soluções sócio-econômicas que hoje se disseminam entre experiências recentes. 

 

O modelo de Economia Solidária ressurgiu principalmente para atender a uma 

necessidade básica: a geração de renda. Singer (1997) elucida que é logicamente 

possível e objetivamente viável que os postos de emprego sejam substituídos por 

postos de trabalho. O grupo que se une para produzir deixa de receber salários e 

passa a gerar renda, a qual vai depender do grau de desempenho do grupo, da sua 



 

 

26

 

capacidade produtiva, do escoamento dos produtos gerados e da gestão 

participativa praticada na organização. 

 

As cooperativas consideradas expressões da economia solidária se caracterizam 

por seus associados dividirem tanto os custos do investimento quanto os 

instrumentos de produção, espaço e sobras financeiras geradas pelas atividades 

produtivas. Quando os empreendimentos autogestionários se reúnem para trocar 

produtos e/ ou serviços favorecem o escoamento da produção e aumentam o poder 

de compra das organizações beneficiárias (Alcântara, 2003). 

 

O modelo de Economia Solidária prevê, para a sua sobrevivência, não somente a 

cooperação entre os componentes do grupo, mas também entre os grupos da 

mesma modalidade organizacional, as chamadas redes de cooperação solidária. 

 

De acordo com Mance (2003), a noção de rede de cooperação solidária pode ser 

compreendida como estratégia para articular organizações solidárias de produção, 

comercialização, financiamento, consumo e outras organizações populares 

(associações, sindicatos, Ong’s etc.) que se retroalimentam e crescem conjuntamente. 

O objetivo primordial desta modalidade de rede é reconstruir, de modo solidário, as 

cadeias produtivas, produzindo nas redes o que se consome no mercado 

capitalista, evitando realimentar a produção capitalista, ampliando o número de 

postos de trabalho, distribuindo renda e organizando novos empreendimentos 

econômicos coletivos para satisfazer demandas da própria rede. Dentre as 

características que visam garantir a autogestão de cada organização participante e 

da rede como um todo destacam-se a descentralização e a gestão participativa. 

 

A expansão da economia solidária, conforme Singer (2002), exige que os 

empreendimentos solidários, atualmente dispersos territorial e setorialmente, 

concorrendo isoladamente nos mercados em que vende e compra, agreguem-se 

num todo economicamente consistente. Esse autor comenta ainda que em 

determinadas regiões, a economia solidária alcançou densidade tal que se tornou 

predominante na vida econômica, haja vista a Corporação Cooperativa de 

Mondragón na Espanha, que combina cooperativas de produção industrial e de 

serviços comerciais com um banco cooperativo, uma cooperativa de seguro social, 

uma universidade e diversas cooperativas de investigação tecnológica. 
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Ao analisar a experiência de Mondragón, Singer (2002) assevera que esta constitui-

se em uma demonstração de que é possível que a economia solidária promova a 

expansão da sua própria dinâmica, em vez de depender das contradições do 

capitalismo para emergir como resposta ao desemprego. Para isto, o autor sugere 

ser necessário erguer um sistema de crédito cooperativo capaz de dar suporte 

financeiro ao seu crescimento e, ao mesmo tempo, incubar novos 

empreendimentos da mesma modalidade, além de construir um sistema de 

formação técnica e ideológica aos futuros participantes da economia solidária. 

 

Laville (2002) argumenta que as ações realizadas por iniciativas associativas 

contribuem para a criação de atividades econômicas e de postos de trabalho, assim 

como reforçam a coesão social por meio de relações sociais de cooperação. Esse 

autor ressalta que a pertinência dessas iniciativas está vinculada à manutenção de 

espaços de proximidade, que permitem às pessoas tomar a palavra, decidir, elaborar 

e executar projetos econômicos adaptados aos contextos socioeconômicos nos 

quais emergem. Sua especificidade não reside somente na sua dimensão de 

espaço público, mas principalmente no seu modo de funcionamento político-

econômico, regido pela lógica da autogestão e da solidariedade. 

 

De acordo com Alcântara (2003), o modelo desenvolvido por Singer (2002) é 

consistente. Parte da constatação de um problema comum a um determinado grupo 

social, o desemprego, e constrói uma solução coletiva, onde a cooperação 

econômica é uma das alternativas para os indivíduos superarem problemas 

financeiros em períodos de crise.  

 

Para Jesus e Tiriba (2003), a cooperação pressupõe a coordenação do esforço 

coletivo para alcançar objetivos comuns. Alcântara (2003) complementa o 

argumento anterior quando afirma que a cooperação se relaciona com o ato de 

produzir em conjunto, baseando-se na lógica da ajuda mútua, que deve nortear o 

ambiente interno do empreendimento. Acrescenta ainda que o fato da cooperativa 

estar inserida em uma economia de mercado a obriga a conciliar os princípios 

ideológicos da economia solidária com a realidade capitalista.  

 

De acordo com Singer (2002), um dos principais desafios nesta conciliação reside 

no modo como as empresas são administradas. São duas as modalidades de 

gestão, que servem a objetivos diferentes: a heterogestão e a autogestão. A 
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empresa capitalista aplica a heterogestão, ou seja, a administração hierárquica, 

constituída por níveis sucessivos de autoridade, com as instruções sendo definidas 

de cima para baixo. A heterogestão parece eficiente em tornar empresas capitalistas 

competitivas e lucrativas, o que atende às expectativas de seus acionistas; ou seja, 

o poder de decisão se concentra nas mãos de quem detém o capital (Singer, 2002). 

  

A empresa solidária pratica a autogestão, modalidade de gestão em que todos têm 

o mesmo direito de voto, independente do montante de capital investido. As ordens 

e instruções devem fluir de modo horizontal, o que contribui para o exercício da 

cooperação entre os sócios. A autogestão é praticada quando os cooperados 

assumem conjuntamente as responsabilidades administrativas e produtivas do 

investimento e seu objetivo final não é somente ser eficiente em tornar empresas 

solidárias economicamente produtivas, mas transformá-las em centros de interação 

democráticos e igualitários (Singer, 2002).  

 

Os empreendimentos coletivos solidários, quer sejam associações, quer sejam 

cooperativas, caracterizam-se por serem autogestionários.  

 

P.P. Albuquerque (2003b, p. 20) define a autogestão, em sentido lato, como: 

... o conjunto de práticas sociais, que se caracteriza pela natureza democrática das 
tomadas de decisão, que propicia a autonomia de um “coletivo”. É um exercício de 
poder compartilhado, que qualifica as relações sociais de cooperação entre pessoas 
e/ou grupos, independente do tipo das estruturas organizativas ou das atividades, por 
expressarem intencionalmente relações sociais mais horizontais.  

 

Esse autor ressalta a multidimensionalidade da autogestão, a qual envolve as 

dimensões social, econômica, política e técnica, o que evidencia o fato de não ser 

somente uma mera modalidade de gestão. O caráter social da autogestão é 

observado como um processo capaz de gerar ações e resultados aceitáveis para 

todos os que democraticamente integram a organização. A sua dimensão 

econômica está situada sobre as práticas que privilegiam o trabalho em detrimento 

do capital, ou seja, o capital social se sobrepõe ao capital financeiro. A esfera 

política se fundamenta nos valores, princípios e práticas que propiciam a tomada de 

decisões como resultado de uma construção coletiva democrática, em que há o 

exercício de poder compartilhado, de modo a assegurar o respeito à opinião de 
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cada integrante da organização. A dimensão técnica sugere uma outra forma de 

divisão do trabalho (P.P. Albuquerque, 2003b). 

 
Destaca ainda esse autor que a autogestão não é um conceito novo, pois enquanto 

forma de gestão produtiva pode ser reconhecida em distintos momentos históricos 

como nos falanstérios, nos soviets da Revolução Russa, nas experiências de 

Comunas de Paris, entre outras, sendo que a adoção de práticas e organizações 

autogestionárias se efetivou na segunda metade do século XX e se relacionou com 

as lutas dos trabalhadores e dos movimentos operários.  

 

Apesar de ressaltar a imprecisão do conceito de autogestão, o autor supracitado 

argumenta que tal conceito está relacionado à economia solidária, fundamentando-

se na repartição do poder e de ganhos, na junção de esforços e na cooperação 

como um outro modo de ação social, que busca não só a promoção do indivíduo 

enquanto sujeito social, mas também a reedição de práticas sociais relacionadas à 

organização do trabalho.  

 

No Quadro 1, podem ser observados aspectos positivos e negativos relacionados a 

este formato de gestão, assinalados por P.P. Albuquerque (2003b). 

 

 

QUADRO 1 - Aspectos positivos e negativos relacionados à autogestão 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Ampliação da capacidade produtiva dos trabalhadores 
por meio da diminuição da sua rotatividade. 

A participação dos trabalhadores na gestão reduz 
a capacidade produtiva da organização. 

Incremento da qualidade da produção em função do 
sentido aumentado de responsabilidade dos 
trabalhadores e o desejo de aumentar seus rendimentos. 

 

Não fica objetivado quais os estímulos mais 
efetivos dos processos autogestionários. Fica 
implícito que a depender de como se organiza o 
trabalho, os estímulos materiais ou de 
participação podem abrir possibilidades para uma 
política de manipulação. 

Aumento da implicação pessoal do trabalhador sobre a 
produtividade dos seus pares, ocorrendo um processo de 
vigilância mútua, o que reduz o absenteísmo e o 
desperdício. 

A medição da produtividade individual é muito 
difícil. 

 

 

Aumento da eficácia organizacional, pois um ambiente 
participativo facilita a comunicação, o que favorece a 
identificação de ineficácias. 

Um espaço produtivo autogestionário reporta a 
ambientes de incerteza. 

Capacidade de flexibilidade : horários, condições de 
trabalho, redução de custos de supervisão, entre outros. 
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Observa-se, desta forma, fatores distintos da autogestão que ocasionam 

repercussões econômicas no empreendimento, tanto positivas como negativas, o 

que favorece pensar a autogestão como um complexo e multifacetado modo de agir 

coletivo. 

A economia solidária apresenta-se como uma alternativa ao modo de produção 

capitalista, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do 

capital. Neste sentido, Singer (2002, p. 114-115) argumenta que a economia 

solidária é ou poderá vir a ser mais do que mera resposta à incapacidade do 

capitalismo de integrar à sua economia todos os membros da sociedade: 

 

Ela poderá ser o que, em seus primórdios, foi concebida para ser, uma alternativa 
superior ao capitalismo. Superior não em termos econômicos estritos (...). A economia 
solidária foi concebida para ser uma alternativa superior por proporcionar às pessoas 
que a adotam, enquanto produtoras, poupadoras, consumidoras etc.; uma vida melhor. 
Vida melhor não apenas no sentido de que possam consumir mais com menor 
dispêndio de esforço produtivo, mas também melhor no relacionamento com familiares, 
vizinhos, amigos, colegas de trabalho etc.; na liberdade de cada um escolher o trabalho 
que lhe dá mais satisfação, no direito à autonomia na atividade produtiva ...  

 

A economia solidária tem um elevado potencial de transformação social, seja por 

configurar uma base material produtiva e um conjunto de aspectos que poderiam 

dar sustentação a um processo de mudança estrutural, seja pelas experiências 

novas que potencializam o papel educativo da solidariedade econômica, seja pelo 

novo significado que atribuem ao trabalho, à produção, às relações sociais e à 

própria vida (Gaiger, 2001).  

 

Nesta perspectiva de análise, Bhowmick (2002) assevera que a principal 

contribuição das cooperativas encontra-se na sua habilidade para demonstrar, na 

prática, que os trabalhadores podem gerir e controlar os meios de produção e 

desenvolverem a consciência de que podem transformar relações socioeconômicas 

prevalescentes por meio da ação coletiva. O autor argumenta que, caso as 

cooperativas sejam geridas democraticamente, elas podem contribuir para reduzir a 

alienação e promover a emancipação de trabalhadores, não se resumindo, 

portanto, a uma modalidade organizacional que gera benefícios mútuos para os 

seus integrantes. 
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Para complementar esta análise, Santos e Rodriguez (2002) destacam que, a partir 

do levantamento das cooperativas latino-americanas realizado por Hirschman 

(1984), a mutação da energia emancipatória, que pode se iniciar sob o formato de 

movimentos sociais e se transformar em iniciativas econômicas solidárias e/ou vice-

versa, é um fenômeno comum às experiências cooperativas mais duradouras. 

Nesta linha argumentativa, Carvalho (2002) assevera que a emancipação social é 

um processo continuado, que não tem fim, reconfigurando-se continuamente, à 

medida que novas correlações de forças econômicas, políticas e ideológicas vão 

emergindo. A questão da emancipação social é relevante para se compreender o 

êxito relativo de algumas experiências cooperativas e analisar os aspectos 

associados à identidade do trabalhador pertencente à esta modalidade 

organizacional.  

 

Enfim, neste capítulo pôde-se traçar um panorama dos aspectos históricos do 

cooperativismo, apresentar um quadro do cooperativismo no Brasil, analisá-lo no 

cenário da globalização e compreendê-lo por meio do modelo da economia 

solidária e de processos de incubação de cooperativas. Tal percurso objetivou 

compreender o contexto produtivo da organização pesquisada, que se caracteriza 

por ser uma cooperativa popular – em incubação – de costureiras situada no 

Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

 

No capítulo seguinte, será realizada uma discussão do conceito de identidade, 

articulando-o com o contexto produtivo cooperativista, que objetiva favorecer a 

compreensão da identidade do trabalhador cooperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C AP Í T U L O  2  

 

A IDENTIDADE DO 

TRABALHADOR COOPERADO:  

UMA FORMA DE IDENTIDADE 

COLETIVA APOIADA NA 

AUTOGESTÃO 

 

 



 

 

 

 

 

 

O uso do conceito de identidade é complexo, polêmico, abrangente e desafiador. 

Um dos fatores dificultadores que se mostra ao pesquisador é a sua gama de 

significados, que variam nas inúmeras abordagens teóricas que utilizam o termo. É 

tarefa deste estudo aprofundar a temática da identidade, com o objetivo de dar 

suporte à compreensão da identidade do trabalhador cooperado. 

 

O presente capítulo está dividido em duas principais seções: a primeira faz uma 

revisão de literatura das abordagens teóricas sobre o conceito de identidade e sua 

relação com a diferença; a segunda seção tece considerações sobre a identidade 

organizacional e profissional e discute a interface identidade e trabalho 

autogestionário, levando em conta fatores psicossociais associados à identidade do 

trabalhador cooperado. 

  

 

2.1   IDENTIDADE: UMA INTRODUÇÃO CONCEITUAL 

 

 

O termo identidade é derivado dos vocábulos idem e identitas, que significam “o 

mesmo” e do vocábulo entitas (entidade). A união destes dois vocábulos origina 

uma palavra que pode significar “a mesma entidade”. A utilização do conceito 

identidade tem origem no pensamento clássico. O “princípio da identidade“, por 

exemplo, é um dos axiomas da lógica. De acordo com este princípio, para qualquer 

x, x é igual a x. Na matemática, fala-se em identidade quando duas expressões são 

simbolizadas pelo mesmo número. O uso do termo identidade no senso comum 

está relacionada à filosofia clássica, que o associa à idéia de originalidade e 

unicidade (Caldas & Wood Jr, 1997). 

 

A partir dessas duas origens – lógica e filosófica clássica – a noção de identidade 

foi ampliada, adquirindo novos sentidos ao longo do tempo. Atualmente, tal conceito 
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passou a ser aplicado a inúmeras áreas de estudo, tais como: Ciências Sociais, 

Administração, Comunicação, Psicologia, entre outras. 

 

De acordo com Cuche (1999), há concepções objetivistas e subjetivistas do 

conceito de identidade. A objetivista concebe a identidade como uma condição 

imanente do indivíduo, definindo-o de maneira estável e definitiva. Nesta 

perspectiva, a identidade remeteria, necessariamente, ao grupo original de 

vinculação do indivíduo, sendo uma representação quase genética, pré-existente ao 

indivíduo, o qual não teria outra alternativa, senão a ela aderir. Deste modo, a 

identidade é concebida como impossibilitada de se modificar e sobre a qual o 

indivíduo ou grupo não tem nenhuma influência.  

 

Ao partir da premissa de que o indivíduo nasce com fatores constitutivos da sua 

identidade étnica e cultural, em função da sua hereditariedade biológica, entre os 

quais os caracteres fenotípicos e as qualidades psicológicas, a identidade 

repousaria em um sentimento de pertencimento, de certa forma inato (Van Den 

Berghe, 1981). 

 

Em uma abordagem culturalista, a ênfase não é colocada na herança biológica, 

mas no processo de socialização do indivíduo no interior do seu grupo de 

pertencimento, em que ele interioriza modelos culturais que lhe são oferecidos, de 

modo que se identifique automaticamente com o seu grupo de origem. Deste modo, 

ainda nesta concepção, a identidade é vista como pré-existente ao indivíduo. 

Ambas as teorias possuem uma mesma concepção objetivista de identidade, na 

medida em que a definição da identidade envolve um certo número de critérios 

objetivos: origem, língua, vínculo com o território, entre outros (Cuche, 1999). 

 

O autor supracitado elucida que tais conceituações são bastante criticadas pelos 

que defendem uma concepção subjetivista da identidade. Para a abordagem 

subjetivista, a identidade não pode ser reduzida à sua dimensão atributiva, ou seja, 

a identidade não é recebida definitivamente. Conceber o fenômeno a partir desta 

ótica é considerá-lo como estático e referente a uma coletividade quase imutável. 

Nesta perspectiva, a identidade não é nada além de um sentimento de vinculação 

ou identificação, em maior ou menor grau, a uma coletividade imaginária, sendo, 

portanto variável. 
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Ao considerar a identidade como uma construção social, Berger e Luckman (1985) 

argumentam que a identidade se constitui nos contextos sociais, sendo mantida ou 

modificada por meio das relações sociais, em que as posições, representações e 

escolhas dos agentes derivam da dialética entre o indivíduo e a sociedade. 

 

Para Barth (1995), a identidade é uma construção que se elabora em uma relação 

que opõe um grupo a outros grupos sociais, com os quais interage. Tal concepção 

permite ultrapassar a dicotomia das abordagens objetivista e subjetivista. Segundo 

esse mesmo autor, deve-se tentar entender o fenômeno da identidade através das 

relações entre os grupos sociais, sendo este um modo de organização grupal para 

realizar as suas trocas. Para definir a identidade de um grupo, o relevante não é 

descrever seus traços culturais, mas localizar aqueles que são utilizados por seus 

integrantes, para afirmar e manter uma distinção cultural. Uma identidade 

diferenciada é, portanto, proveniente das interações entre os grupos e dos 

procedimentos de diferenciação que utilizam em suas relações. 

 

A identidade é, então, compreendida como a construção do fazer de cada 

coletividade, trabalho, cultura, práticas sociais e políticas. Tais elementos são 

formadores do indivíduo, enquanto pertencente a um grupo social, no qual um 

sujeito se define e é definido pelos laços de sociabilidade estabelecidos sem, 

entretanto, anular as suas diferenças (Scott, 1990). 

  

Ao analisar a relação entre identidade e diferença, Woodward (2000) elucida que as 

identidades são construídas por meio das demarcações das diferenças que podem 

ocorrer tanto através de sistemas simbólicos de representação quanto de formas de 

exclusão social. A autora enuncia que a identidade não é o oposto da diferença, 

mas depende da diferença para se constituir. Explica que as formas de diferença 

simbólica e social nas relações sociais se dão, em parte, por meio de sistemas 

classificatórios, nos quais os significados são partilhados e dão sentido à vida 

social. Dito de outro modo, a diferença é um elemento central dos sistemas 

classificatórios, por meio dos quais os significados são produzidos. É aquilo que 

separa uma identidade de outra, estabelecendo distinções. As identidades são 

produzidas relativamente a outras identidades (ex: entre nós e eles), entretanto tais 

sistemas classificatórios não são suficientes para explicar isoladamente o grau de 

investimento pessoal e coletivo detido pelos indivíduos nas identidades que 

assumem. 
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Para Barth (1995), toda identificação é, ao mesmo tempo, diferenciação. Nesta 

ocorre a marcação de limites entre os outros e nós e o estabelecimento de fronteira 

simbólica resultante de um compromisso entre o que o grupo pretende ser e o que 

os outros lhe designam. Para esse autor, uma coletividade pode funcionar, 

admitindo em seu seio uma pluralidade cultural. Acrescenta ainda que a fronteira  é 

criada pelo movimento de se diferenciar e pelo uso de certos traços culturais como 

marcadores de uma identidade específica. Concebidas como uma demarcação 

social suscetível de ser constantemente renovada pelas trocas, as fronteiras não 

são imutáveis. Qualquer mudança na situação social, econômica ou política pode 

provocar deslocamentos de fronteiras, cuja percepção é necessária para explicar as 

variações de identidade. 

 
Diante dos argumentos expostos, infere-se que a identidade se constrói, se 

desconstrói e se reconstrói nas trocas sociais. Ela está, sem cessar, em 

movimento; cada mudança social leva-a a se reformular de modo diferente. Esta 

concepção dinâmica se opõe àquela que vê a identidade como um atributo 

imanente, que não poderia evoluir. 

 

Nesta perspectiva, Cuche (1999) enuncia que não há uma identidade em si; esta 

existe em relação a uma outra. A identidade e a alteridade estão permanente e 

dialeticamente vinculadas. Em outras palavras, a identificação ocorre ao mesmo 

tempo em que se dá uma diferenciação. A identidade, então, seria uma negociação 

entre a auto-identidade (o que há de particular e une um grupo social) e a hetero-

identidade (o que distingue um grupo social de outros grupos).  

 

Pode-se depreender, a partir da formulação teórica de Cuche (1999), que a 

identidade é um processo de construção social, que se dá na relação entre o 

eu/nós e o outro, marcada pela dialética existente entre o pertencimento, em que 

um conjunto de símbolos e significados são compartilhados por um grupo social, e 

a exclusão, que demarca as diferenças entre os grupos. Esse autor enuncia 

também a noção de identidades mistas ou pluri-identidades, que se caracterizam 

pela força de atração de um grupo, capaz de sustentar as suas diferenças internas, 

conforme pode ser observado na Figura 1. 
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FIGURA 1 – Representação gráfica da síntese do modelo teórico 
proposto por Cuche (1999) para compreender o conceito de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao tomar como referência o modelo de análise do conceito de identidade proposto 

por Cuche (1999), procurou-se investigar, no presente estudo, o que é ser 

costureira cooperada da COOPERCONFEC (relação eu/nós – auto-identidade) e o que 

as diferencia de outros grupos de costureiras não cooperadas (eu/nós e eles/o outro 

- hetero-identidade). 

 

A auto-identidade terá maior ou menor legitimidade que a hetero-identidade, 

dependendo da situação relacional e da força simbólica entre os grupos de contato. 

Nem todos os grupos têm o mesmo poder de identificação, na medida em que tal 

poder vai depender da posição que o grupo ocupa no sistema de relações que está 

inserido. Bourdieu (1980) argumenta que somente os que dispõem de autoridade 

legítima, aqui entendida como a autoridade conferida pelo poder, podem impor suas 

próprias definições de si mesmos e dos outros. O conjunto das definições da 

identidade funciona como um sistema de classificação que fixa determinadas 

posições de cada grupo. A autoridade legítima tem o poder simbólico de fazer 

reconhecer como fundamental as suas categorias de representação da realidade 

social e seus próprios princípios de divisão do mundo social. Por isso mesmo, esta 

autoridade pode fazer e desfazer grupos. 

 

Outros autores, a exemplo de Borzeix e Linhart (1996), usam o conceito de 

identidade associado a grupo, elucidando que este possui cinco aspectos 

fundamentais: o primeiro diz respeito à plasticidade da sua natureza, revelando o 

movimento da identidade como construção social; o segundo é o da contingência 

dos processos de identidade, colocando em relevo as situações em que esta se 
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expressa; o terceiro aspecto se relaciona com a permeabilidade, em que a 

identidade de um grupo não é dada pela posição que seus membros ocupam, mas 

pelas circunstâncias que lhe conferem conteúdo e forma. Neste sentido, um mesmo 

grupo pode ter distintas configurações de identidade, que são vivenciadas ao longo 

de sua trajetória histórica. As modificações em sua composição interna ou no 

ambiente podem influenciar a sua configuração. O quarto aspecto é o das 

configurações múltiplas da identidade, definidas como um ponto de equilíbrio 

precário, uma tensão dinâmica entre identidades individuais e coletivas; o quinto 

aspecto diz respeito às interações sociais pontuais, ou seja, a identidade do grupo 

passa por uma aposta conjunta de indivíduos reunidos, em função de uma 

determinada lógica e convidados a se comportar como atores coletivos, cabendo à 

organização o exercício de pensar o lugar, a função e o status do grupo. 

 
A argumentação desses autores contribui para a compreensão de que o conceito 

de identidade é fluido e se encontra em um processo de contínua construção, em 

permanente resignificação. Embora se tente apreendê-lo nesta pesquisa, 

aplicando-o ao trabalhador cooperado, em um determinado período da incubação 

da cooperativa, optou-se por investigá-lo, fazendo um corte longitudinal e com uma 

perspectiva processual, já que se trata de um fenômeno dinâmico, complexo e que 

vai sendo redefinido seguidamente. 

 
Um dos objetivos da presente dissertação é analisar alguns processos de 

identificação envolvidos na identidade do trabalhador cooperado, procurando 

elucidar lógicas sociais que levam o grupo a se identificar ou se posicionar de uma  

determinada maneira, ao invés de outra, tendo a noção de que tais processos de 

identificação são multifacetados. 

 

Neste sentido, Cuche (1999) argumenta que nenhum grupo ou indivíduo está 

limitado a uma identidade unidirecional, e o seu caráter flutuante possibilita 

inúmeras interpretações, o que dificulta a sua definição. Considerar a identidade 

como monolítica impede a compreensão dos fenômenos de identidade mista, 

freqüentes em toda a sociedade. Esse autor elucida que cada indivíduo integra, de 

maneira sintética, a pluralidade das referências identificatórias que estão vinculadas 

à sua história, destacando o caráter multidimensional da identidade. É isto que lhe 

confere complexidade, mas também o que lhe dá flexibilidade. A identidade 

conhece variações, presta-se a reformulações. 
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Nesta perspectiva de análise, Hall (1999), na tentativa de compreender o conceito 

de identidade, constrói três concepções distintas de tal conceito, definindo-o 

conforme o macro-contexto social em que emerge, quais sejam: o sujeito do 

iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. 

 

O sujeito do iluminismo baseia-se na concepção de um indivíduo centrado, dotado 

de um núcleo interior, que nasce e se desenvolve com ele, permanecendo 

fundamentalmente o mesmo ao longo da sua existência.  

 

O sujeito sociológico reflete a progressiva complexidade do mundo moderno, em 

que o núcleo interior do indivíduo não é considerado auto-suficiente, mas 

constituído na relação com o outro, o qual funciona como mediador de valores, 

sentidos e símbolos, ou seja, da cultura. De acordo com esta concepção, a 

identidade é construída na relação do indivíduo com os distintos grupos sociais com 

os quais interage. A ênfase é dada na partilha de significados comuns, ultrapassando 

a dimensão individualista encontrada no conceito de sujeito do iluminismo.  

 

O sujeito pós-moderno é composto não de uma única, mas de inúmeras 

identidades, resultantes da flexibilização das estruturas sociais e institucionais; 

logo, o sujeito não possui uma identidade fixa ou permanente. Nesta concepção, o 

sujeito assume identidades provisórias e contraditórias, variando conforme as 

demandas do contexto.  

 

Na medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, as identificações vivenciadas ao longo da socialização dos indivíduos 

são constantemente deslocadas. Ao vincular identidade e socialização, Habermas 

(1984) considera que a formação da identidade se dá a partir da socialização. 

Deste modo, a identidade vai sendo construída, à medida que o indivíduo, 

apropriando-se dos universos simbólicos dos contextos culturais que participa, 

integra-se a um sistema social. A identidade, no entanto, é garantida e desenvolvida 

pela individualização, ou seja, por uma crescente e relativa emancipação do indivíduo 

em relação aos sistemas sociais que compartilha. 

 

Berger e Luckman (1985) conceituam, para fins didáticos, dois subtipos de 

socialização: a primária e a secundária. O processo de integração do indivíduo na 

sociedade ocorre por meio da socialização primária. Esta se caracteriza por ser a 
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primeira que o indivíduo experimenta na infância, por meio da qual os “outros 

significativos particulares”1 encontrados pelo indivíduo fazem a mediação de 

símbolos e significados compartilhados por um determinado grupo social. Para 

estes autores, tal socialização se conclui quando o conceito de “outro 

generalizado”2 é internalizado pelo indivíduo, e este se torna capaz de fazer uma 

abstração dos papéis e atitudes dos “outros significativos particulares” para os 

papéis e atitudes em geral. Já a socialização secundária é definida como qualquer 

processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos segmentos 

do mundo objetivo de sua sociedade. Em outras palavras, é a aquisição do 

conhecimento de funções específicas, que tem raízes no contexto socializador da 

divisão do trabalho. 

 

Na seção a seguir serão apresentadas algumas considerações acerca da interface 

identidade e trabalho. 

 

 

2.2    A INTERFACE IDENTIDADE E TRABALHO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL E PROFISSIONAL 

 

 

Por ser o trabalho uma dimensão socializadora para o indivíduo, torna-se 

necessário discutir o conceito de identidade associado ao mundo do trabalho. Nesta 

seção, haverá inicialmente a exposição de considerações sobre a identidade 

organizacional e profissional; em seguida será discutida a relação entre identidade 

e trabalho cooperativo; para finalizar será feita uma análise dos fatores psicológicos 

associados à identidade do trabalhador cooperado, a qual se constitui no objeto do 

presente estudo. 

  

A discussão sobre a identidade organizacional torna-se pertinente nesta pesquisa 

por explicitar o conceito de identidade vinculado aos fenômenos organizacionais e, 

                                                           
1 Segundo Berger e Luckman (1985), “outro significativo particular” está relacionado com o 

processo de socialização primária vivenciado pela criança, no qual a mesma absorve 
papéis e atitudes de pessoas significativas na sua história de vida pessoal (pai, mãe, avó, 
irmã etc).  

2 Os autores ainda asseveram que a socialização primária cria na consciência da criança 
uma abstração progressiva dos papéis e atitudes dos “outros particulares” para os papéis 
e atitudes em geral, ou seja, a formação do “outro greneralizado” significa que o indivíduo 
é capaz de se identificar não somente com os outros que lhe são particularmente 
significativos, mas com uma generalidade de outros, isto é, com uma sociedade. 
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deste modo, dar a conhecer que, além do indivíduo, outras entidades podem ter 

identidade. Caldas e Wood Jr. (1997) sugerem que tal conceito seja entendido a 

partir de duas dimensões: a do objeto focal (indivíduo, grupo ou organização) e a da 

observação (dos membros – visão interna – e dos não membros – visão externa). 

Os autores asseveram que o conceito de identidade, embora polêmico e complexo, 

é fundamental para a compreensão de fenômenos organizacionais, pelo fato de 

incluir diferentes níveis e dimensões de análise e proporcionar novas perspectivas 

ao entendimento de questões não totalmente esclarecidas por abordagens como 

cultura, clima, comportamento e mudança organizacional.  

 

As concepcões clássicas de identidade organizacional surgiram a partir do trabalho 

pioneiro de Albert e Whetten (1985), que a definem como o conjunto de crenças 

partilhadas pelos seus membros sobre o que é central, distintivo e duradouro em 

uma organização. O critério de centralidade aponta a essência da organização; o 

de distintividade indica os elementos que diferenciam uma organização das outras 

com as quais pode ser comparada; e o de duração ressalta as características 

estáveis no tempo.  

   

Há autores, no entanto, que conceituam a identidade organizacional como a forma 

pela qual a organização percebe a si mesma (Dutton, Duckerick, Harquail, Elsbach 

& Kramer, 1994), enquanto outros discutem o conceito de identidade 

organizacional, considerando o modo como as organizações administram a sua 

imagem externa e como esta imagem as afeta (Blasick, 1988). 

 

Nkomo e Cox Jr. (1995) assinalam que a teoria da identidade social, embora tenha 

sido desenvolvida no campo da psicologia social, tem sido aplicada, recentemente, 

ao campo organizacional e trata dos efeitos da identidade do grupo sobre o 

comportamento humano. Segundo essa teoria, os indivíduos tendem a conceber a 

si próprios e aos outros em categorias sociais, as quais promovem impactos nas 

interações humanas vivenciadas no contexto organizacional.  

 

Nesta dissertação, considerou-se que a identidade profissional dos trabalhadores 

pesquisados está estreitamente atrelada à identidade da organização à qual  

pertencem. Na medida em que os processos de construção da identidade 

profissional se dão a partir de uma multiplicidade de experiências socioculturais 
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vivenciadas e compartilhadas pelos indivíduos no mundo do trabalho, há diferentes 

formas de abordar tal conceito. 

 
Bohoslawsky (1995), por exemplo, trata o conceito de identidade profissional como 

um dos aspectos da identidade pessoal do indivíduo, construída a partir da 

percepção dos papéis ocupacionais presentes nos contextos sociais em que este 

participa, tendo tal conceito, portanto, um caráter relacional. O autor elucida que a 

identidade profissional é definida em um contexto histórico de interação social, no 

qual as ocupações e profissões não são pensadas de forma abstrata pelo indivíduo, 

mas a partir dos processos de socialização por ele vivenciados ao longo de sua 

trajetória de vida. 

 
Bock (2002) complementa tal argumento, ao definir que o indivíduo se constrói a 

partir do que vivencia, apontando a dimensão sócio-histórica da identidade 

profissional. Para esse autor, à medida que um indivíduo pensa em desenvolver 

uma atividade profissional, mobiliza imagens e modelos que adquiriu ao longo da 

sua história de vida, dando forma a este objetivo. As imagens e referenciais 

construídos ao longo do desenvolvimento do indivíduo constituem a base da sua 

escolha profissional. É fundamental, portanto, que se analise a identificação do 

sujeito com a profissão escolhida, levando em conta o seu processo de socialização 

para o trabalho. 

  
Nesta perspectiva, Dubar (2001) assevera que as identidades profissionais não 

derivam mecanicamente de situações externas e a partir de critérios objetivos. Tal 

identidade é considerada como uma maneira de significar o próprio trabalho e a si 

mesmo, a partir do pertencimento a um coletivo, o qual depende, sobretudo, das 

relações subjetivas vivenciadas pelo indivíduo com os outros atores do contexto 

laboral (chefes, colegas, clientes entre outros). 

  

Em resumo, considera-se que a identidade profissional é um fenômeno relacional, 

construído na dialética entre o que faz o indivíduo perceber-se como membro de 

um determinado grupo de trabalho, compartilhando símbolos e significados 

comuns, e o que o faz perceber-se como não membro de outro grupo de trabalho. 

Sendo assim, definir uma identidade profissional significa reconhecer tanto as 

semelhanças internas referentes ao grupo de pertencimento laboral (endogrupo) como 

as diferenças existentes em relação a outros grupos de trabalho (exogrupo) (Silva, 

2000; Woodward, 2000). 
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Para fins deste estudo, adotou-se a perspectiva de que a identidade de cooperado 

se situa entre as características que unem as cooperadas como um grupo 

organizado de trabalho, com objetivos comuns, respaldados no princípio da 

horizontalidade das relações laborais, o que as distingue de outros grupos de 

trabalho, que se baseiam em relações verticais.  

 

Dito de outro modo, infere-se que a identidade de cooperado, neste caso, localiza-

se no cruzamento de fronteiras entre a atividade profissional de costura e a 

modalidade de organização em que tal atividade é exercida, a qual estaria sob 

influência da incubadora, conforme ilustra a Figura 2.  

 

FIGURA 2 – Representação gráfica da identidade do 
trabalhador cooperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para a presente análise, o que está em questão não é somente ser costureira 

(atividade profissional exercida), mas o fato de ser costureira cooperada, 

pertencente a um grupo de trabalho de base associativa, o que requer, além do 

conhecimento técnico da costura, o domínio de processos mais abrangentes, a 

exemplo de autogestão, que envolve atividades administrativas, financeiras, 
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comerciais e a participação democrática de todas as associadas nas tomadas de 

decisões da organização, diferenciando-se, portanto, de outros grupos de 

costureiras inseridas em modelos verticais de relações de trabalho.  

 

Apesar de se localizar na literatura a discussão sobre a identidade de grupos 

profissionais e de reconhecer que esta é uma dimensão relevante do mundo do 

trabalho, não se encontraram muitos estudos debruçados sobre a análise da 

identidade do trabalhador cooperado. Neste sentido, considera-se importante 

discutir a interface entre a identidade e o trabalho autogestionário. 

 

 

2.2.1 Identidade e trabalho cooperativo 

 

 

A maioria dos problemas encontrados nas cooperativas tem como uma das causas 

principais a relação anterior dos cooperados com o mundo do trabalho. De um 

modo geral, os cooperados são indivíduos, cujas relações com o sistema produtivo 

clássico têm ocorrido na condição de empregados de empresas, exercendo, na 

grande maioria das vezes, um papel passivo no sistema de produção, ou seja, 

aquele que executa as ordens determinadas de cima para baixo (Singer, 2000). 

Porém, à medida que se oferece formação técnica e suporte financeiro aos 

associados, para fins de constituição de um empreendimento popular de base 

solidária, novos valores e formas de decidir e de trabalhar são aprendidos.  

 

Um dos aspectos importantes desta aprendizagem é a percepção de que para 

ocorrer o trabalho em organizações autogeridas é necessário haver coesão grupal. 

Para melhor compreender a identidade do trabalhador cooperado, Trajano e 

Carvalho (2003) apontam a presença das esferas social, política e econômica 

existentes nos arranjos das organizações autogestionárias e argumentam sobre a 

necessidade de investigar os processos de construção identitária em 

empreendimentos solidários, avaliando a sua distinção em relação àqueles 

ocorridos em organizações heterogeridas.  

 

Nas cooperativas, é necessário buscar construir uma identidade coletiva 

consistente, em que a proposta de cooperação entre os associados não signifique 

uma união plena, sem conflitos nem contradições, mas uma das condições sine qua 
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non para a organização sobreviver e estabelecer parcerias com outros atores como 

organizações privadas, órgãos públicos, entre outros, demonstrando ser possível 

conciliar interesses produtivos e sociais, ousando instituir uma nova lógica no 

trabalho cooperativo. 

 

Ainda de acordo com Trajano e Carvalho (2003), a construção do trabalho solidário 

e a auto-sustentabilidade do empreendimento não se dão em um processo retilíneo, 

mas, ao contrário, parabólico, dinâmico e permeado de antagonismos e de rupturas 

com práticas heterogestionárias até que os sócio-trabalhadores assumam a posição 

autônoma de tomarem decisões compartilhadas frente às demandas da 

organização.  

 

Os cooperados necessitam desenvolver formas autônomas e democráticas de lidar 

com as dificuldades encontradas no seu cotidiano, de modo que é comum 

recorrerem inicialmente ao modelo verticalizado de gestão, encontrado, em geral, 

em sua matriz de aprendizagem. Observa-se, ao longo do processo formativo de 

uma cooperativa, que os associados podem, algumas vezes, oscilar entre os 

distintos modelos de gestão organizacional, podendo transitar de um modelo 

heterônomo para um híbrido, em que ora se pratica a gestão verticalizada, ora a 

gestão participativa, até experimentar com mais intensidade a vivência da 

autogestão.  

 

Tais oscilações na adoção de modelos gerenciais durante processos de incubação 

de cooperativas populares podem se dar em virtude dos trabalhadores se 

defrontarem com uma espécie de choque cultural, ao tornarem-se membros de uma 

cooperativa. Tornar-se cooperado demanda o exercício de um papel protagônico na 

organização distinto daquele no qual foram socializados. 

 

Cabe à organização incubadora auxiliar a cooperativa a responder aos desafios 

enfrentados, de modo que seja coerente com os princípios do cooperativismo, até 

que progressivamente se consolide uma nova cultura na organização. À medida 

que os associados exercitam a autonomia e a participação efetiva nos processos 

decisórios do empreendimento, criam-se as perspectivas para que a auto-

sustentabilidade seja alcançada. 
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Incubar, portanto, tem relação com o processo de educar para o trabalho e para a 

cidadania, em que se incentiva nos associados a construção ativa de posturas 

protagônicas diante da vida e do mercado. Além de gerar trabalho e renda, a 

proposta cooperativista oportuniza o exercício político da cidadania ativa, a formação 

de sujeitos críticos e propositivos, além de desenvolver o empreendedorismo coletivo. 

Enfim,  a formação da identidade de cooperado em uma sociedade fundamentalmente 

heterônoma é um processo complexo e multidimensional, que requer a apropriação 

dos princípios cooperativistas, o exercício prático da autogestão e o domínio técnico 

das atividades produtivas da cooperativa. A presença progressiva de empreendimentos 

autogestionários têm provado que este é um caminho possível e viável, tanto por 

ser uma resposta concreta que transcende a uma saída da crise do emprego, como 

por promover mudanças nos modos de relações de produção e uma nova proposta 

de sociabilidade baseados em valores de solidariedade e apoio mútuo.  

  

Neste sentido, considera-se importante discutir distintos fatores psicossociais que 

devem ser considerados para se compreender a identidade do trabalhador 

cooperado. 

 

 

2.2.2 Fatores psicossociais associados à identidade 

do trabalhador cooperado 

  

 

A transposição do modelo vertical de relações laborais para o horizontal não é tão 

fácil. Há uma tendência em repetir na prática o modelo hierarquizado; o desafio é 

vencer esta contradição. Constata-se, no entanto, a ausência de referenciais deste 

novo modelo de gestão, tanto no repertório dos cooperados, dadas as suas 

experiências prévias de vida, quanto no seu processo de socialização para o 

trabalho. 

 

Há distintos fatores psicossociais que influenciam o ser cooperado. Apresentar-se-á 

cinco principais fatores. O primeiro deles diz respeito ao processo de socialização 

do indivíduo. Triandis (1995) argumenta que um sujeito socializado em um 

contexto cultural de valores coletivistas tende a desenvolver uma personalidade 

mais cooperativa, voltada para o grupo. Um sujeito que, ao contrário, é socializado 
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em um contexto que enfatiza o individualismo, tende a ser idiocêntrico, ou seja, 

mais voltado para si mesmo. Neste sentido, infere-se que a socialização do sujeito 

tem uma estreita relação com o processo de se tornar cooperado. 

  

O segundo, o terceiro e o quarto fatores são analisados à luz dos argumentos de 

F.J.B. Albuquerque e Cirino (2001). O segundo fator está relacionado ao processo 

de socialização vivenciado no interior do próprio grupo de cooperados. De acordo 

com esses autores, um aspecto relevante para o êxito de um empreendimento 

autogestionário é a coesão grupal, que deve estar fundamentada nos objetivos da 

cooperativa e no comprometimento dos membros com as atividades da 

organização. Para que exista um grupo, é preciso que haja metas compartilhadas, 

que não são possíveis de serem atingidas somente por uma pessoa. A coesão 

social funciona como força de atração interpessoal que mantém a união do grupo 

em torno de objetivos comuns, o que não significa ausência de conflitos e de 

contradições. Os autores asseveram que deve-se ter o cuidado de não confundir 

coesão grupal com o excesso de interdependência nas atividades do processo 

produtivo, para que as respostas da organização não sejam lentas em relação às 

demandas do mercado. 

 

O terceiro fator é relativo ao perfil da organização, pois a forma como as 

cooperativas são criadas repercute na construção da identidade do grupo de 

cooperados. Quanto menor a influência externa na estruturação da organização, 

menor a tendência dos associados em percebê-la como uma resposta 

assistencialista de órgãos financiadores, que tentam atenuar o impacto do 

desemprego, e maior a tendência em avaliar a cooperativa como uma iniciativa 

para a promoção do desenvolvimento coletivo. 

 

O quarto fator é a legitimação do poder na cooperativa, que se encontra 

diretamente relacionada à participação de cada cooperado nos processos 

decisórios da organização e na capacidade da diretoria eleita representar os 

interesses coletivos do grupo. Neste sentido, a diretoria tem o papel de manter o 

diálogo permanente com os seus associados, pois quanto mais o associado se 

percebe representado pela mesma, maior será o seu envolvimento nas atividades 

da cooperativa.  
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O quinto fator é a experiência anterior na atividade produtiva. Defende-se que, a 

depender da atividade da cooperativa, este é um aspecto facilitador do processo de 

incubação, pois quando os associados já praticavam anteriormente as atividades 

técnicas da cooperativa, a agilidade produtiva do grupo de trabalho é aumentada.  

 

Enfim, infere-se que é necessário, para se analisar a categoria identidade do 

trabalhador cooperado, levar em conta os processos de socialização para o 

trabalho vivenciados pelos membros da cooperativa, os significados compartilhados 

sobre o que é se tornar cooperado, os fatores que envolvem tal categoria e a 

dialética dos processos de identificação e diferenciação presentes na sua 

construção. 

 

Após a discussão sobre aspectos conceituais da identidade, sua interface com a 

dimensão do trabalho e a apresentação de alguns fatores psicossociais associados 

à identidade de cooperado, apresentar-se-á, no próximo capítulo, o método 

utilizado na presente pesquisa para subsidiar a análise da identidade do trabalhador 

cooperado da COOPERCONFEC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C AP Í T U L O  3  

 

M É T O D O  

 

 



 

 

 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

 

A presente investigação é um estudo de caso sobre a identidade do trabalhador 

cooperado, a partir de uma experiência coletiva de trabalho, a Cooperativa de 

Mulheres do Parque São Bartolomeu, situada na região do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, Bahia1. 

 

O estudo de caso é classificado por Stake (1994) em três tipos: intrínseco, 

instrumental e coletivo.2 Na presente pesquisa, adotou-se o estudo de caso 

instrumental, no qual se espera obter insights relacionados ao tema para fins de 

construção de modelos de análise que possam trazer no futuro chances de 

generalização teórica. Esta generalização vai depender do refinamento de 

conceitos e da tentativa bem sucedida de adequação da análise a outros contextos 

(Yin, 2001; Gondim & Barbosa, 2003). 

 

O problema deste estudo tem sido demarcado a partir de três constatações 

relativas ao contexto de trabalho atual: as cooperativas como uma das alternativas 

produtivas para lidar com a crise gerada pelos altos níveis de desemprego; as 

diferenças existentes entre as relações laborais associativas e aquelas apoiadas no 

modelo patrão-empregado; o papel das experiências anteriores de socialização 

para o trabalho no exercício das atividades profissionais. 

 

                                                           
1 Região que concentra o maior índice de pobreza e violência urbana na RMS (IBGE, 2001; 

SSP, 2000). 
2 O estudo de caso intrínseco é aquele onde o pesquisador pretende obter uma melhor 

compreensão do próprio caso. O objetivo não é o de construir teoria, mas de levar 
adiante uma investigação oriunda do interesse pela sua especificidade. O estudo de caso 
coletivo é aquele em que vários casos são estudados conjuntamente, para fins de 
investigação de um determinado fenômeno. Dito de outro modo, é um estudo 
instrumental extensivo a vários casos.  
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Trata-se do estudo de um objeto multifacetado, com recorte qualitativo, no qual 

estão envolvidos processos psicológicos e sociais que exigem uma compreensão 

contextualizada e um olhar próximo do cotidiano da organização pesquisada, a fim 

de apreender a identidade de cooperado.  

 

O grupo de cooperadas foi tomado, neste estudo, como unidade de análise, tendo 

em vista o entendimento de que, considerando-o como tal, é possível identificar 

posições diversificadas dos participantes, desencadeadas no processo de interação 

grupal, em relação a tópicos específicos de pesquisa. 

 

Embora ciente da impossibilidade de se atingir a total apreensão das manifestações 

do fenômeno investigado, optou-se por uma abordagem multimetodológica, 

conforme proposta por Flick (1992), que possibilita abordar o mesmo fenômeno sob 

perspectivas diferenciadas, buscando apreendê-lo em sua complexidade. 

  

Tal orientação teve como objetivo a análise da realidade concreta da cooperativa 

em seus espaços sociais e produtivos, com suas idiossincrasias e contradições, 

estudando a identidade de cooperado nas vivências das atividades técnico-

operacionais e administrativas do grupo. 

 

A pesquisa foi realizada a partir do acompanhamento das experiências da 

cooperativa durante um ano e onze meses, de janeiro de 2002 a novembro de 

2003, período em que foram coletados os dados da realidade organizacional 

estudada, tendo, portanto, um corte longitudinal. 

 

 

3.2   AS PARTICIPANTES 

 

 

As participantes do presente estudo foram vinte mulheres, cooperadas, de etnia 

negra, residentes na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. A faixa etária das 

participantes se situava entre 21 a 64 anos. Treze delas possuíam de 36 a 60 anos 

e sete encontravam-se na faixa etária de 21 a 35 anos. As participantes se 

diferenciavam apenas quanto à faixa etária, estado civil e experiência profissional 

prévia. Quanto ao estado civil, oito eram solteiras, onze casadas e uma viúva. 

Algumas das cooperadas eram mulheres que nunca trabalharam fora de casa, 
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outras tiveram experiências em atividades profissionais diversas e ainda outras 

possuíam experiência anterior em costura, mas nenhuma delas participou 

previamente de um processo de trabalho organizado sob a forma cooperativa 

(Anexo A). 

 

Os resultados pertinentes à escolaridade das mulheres indicam que quinze 

freqüentaram ou já cursaram o primeiro grau e apenas cinco chegaram a cursar o 

segundo grau. Os trabalhos de avaliação já realizados pela organização incubadora 

indicaram, entretanto, deficiências na instrução de quase todas, inclusive daquelas 

formalmente alfabetizadas. No tocante ao número de filhos, dezessete possuíam de 

1 a 5 filhos, sendo que aproximadamente metade delas eram solteiras ou viúvas, 

chefes de família, que assumiam a responsabilidade pela manutenção de suas 

casas e pela criação dos filhos. 

 

 

3.3   COLETA DE DADOS 

 

 

A seguir, apresentar-se-ão as técnicas de coleta de dados3 utilizadas na presente 

pesquisa para atingir os objetivos pretendidos. Optou-se por quatro técnicas de 

investigação, quais sejam: a descrição do macro-ambiente da região com foco nos 

aspectos sócio-econômicos do contexto onde a cooperativa está situada, a 

observação participante, os grupos focais e a análise documental. 

 

 DESCRIÇÃO DO MACRO-AMBIENTE DA REGIÃO 

 

Por se considerar relevante o esforço de compreender o contexto onde a 

cooperativa está inserida e as motivações coletivas que levaram à formação desta 

experiência, buscou-se realizar o delineamento do macro-ambiente onde as 

cooperadas vivem e trabalham por meio de técnicas de estimativa rápida.  

 

As técnicas de estimativa rápida ou rapid apraissal possuem duas fontes principais 

de pesquisa, a saber: levantamento de informações junto aos informantes-chaves 

                                                           
3  Destaca-se que para a coleta de dados realizada, todas as cooperadas assinaram o 

Termo de Consentimento Informado (Anexo B). 
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da região, através de entrevistas semi-estruturadas (Anexo C); levantamento de 

dados secundários do Censo (PANGEA, 1996). 

 

Através desta técnica, as entrevistas são dirigidas a informantes-chaves da região, 

pessoas estrategicamente escolhidas que, pelo tempo de residência, pelo 

conhecimento que possuem do seu bairro ou pela posição social que ocupam na 

área, detêm informações qualificadas sobre o contexto no qual a cooperativa está 

localizada.  

 

Foram entrevistadas nove lideranças da comunidade de Plataforma, quais sejam: 

um padre e coordenador da pastoral afro da Paróquia de São Brás, a diretora 

administrativa-financeira da Cooperativa dos Trabalhadores na Construção, 

Manutenção e Reforma Prediais (COOPREDI), uma policial militar, a coordenadora 

pedagógica do projeto Jovens Cidadãos do Parque e do curso pré-vestibular 

alternativo para afro-descendentes, uma zeladora de orixá, a secretária do Centro 

Educativo, Desportivo e Profissionalizante (CEDEP), o assessor pedagógico do 

Centro Educacional João Paulo II, uma liderança religiosa da comunidade e uma 

agente comunitária de saúde. Estas lideranças deram informações qualificadas 

sobre o bairro de Plataforma, situada na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 

 

 O objetivo desta técnica foi identificar as condições de vida do bairro onde a 

cooperativa está inserida (dados demográficos, condições de infra-estrutura, saúde 

e educação, renda e ocupação, conflitos sociais e violência), ou seja, descrever os 

aspectos sócio-econômicos da região com o intuito de compreender o macro-

contexto da Cooperativa de Confecções da Comunidade de Plataforma 

(COOPERCONFEC) 4.  

  

Para o levantamento de dados oficiais secundários, referentes ao Subúrbio 

Ferroviário, foram consultados diversos órgãos públicos (Quadro 2), a exemplo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja sistematização foi 

realizada através do agrupamento de setores censitários justapostos aos limites 

territoriais das localidades que constituem o bairro de Plataforma (localidade do 

Subúrbio Ferroviário). As informações coletadas no IBGE referiram-se aos dados 

demográficos, condições de infra-estrutura, condições de educação, renda e 

                                                           

 
4 Nome jurídico da Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu. 
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ocupação. Foram também coletados, na Secretaria Municipal de Saúde, dados 

relativos às condições de saúde. A Secretaria Municipal de Educação forneceu 

dados relativos às condições de educação. Na Secretaria de Segurança Pública 

obtiveram-se os  dados relativos aos conflitos sociais e violência na área. As 

informações oficiais colhidas foram cruzadas com aquelas coletadas nas 

entrevistas com os informantes-chaves da região, favorecendo a construção de 

uma visão contextualizada do território. 

  

QUADRO 2 - Órgão pesquisado e tipo de dado coletado 
relativo ao Subúrbio Ferroviário 

 

Órgãos Dados relativos ao Subúrbio Ferroviário 

IBGE Dados demográficos, condições de infra-estrutura e de 
educação, renda e ocupação 

Secretaria Municipal de Saúde – Ba  Condições de Saúde 

Secretaria Municipal de Educação – Ba Condições de Educação 

Secretaria de Segurança Pública – Ba Conflitos sociais e violência 

 

 

A seguir, apresentar-se-á a segunda técnica de investigação utilizada no presente 

estudo: a observação participante. 

 
OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

   
A observação como método, em cenários naturais, se dá através da interação entre 

o pesquisador e os sujeitos de estudo. Angrosino e Pérez (2002) citam uma 

tipologia de quatro papéis do pesquisador no estudo naturalístico, quais sejam: o 

participante completo; o participante como observador; o observador como 

participante; o observador completo. Neste caso, adotou-se a posição do 

observador como participante. 

 
Werner e Schoepfle (1987) elucidam três planos de observação, empreendidos em 

ambientes naturalísticos, que focam sobre o processo ao invés de papéis, a saber: 

a observação descritiva de cada elemento do fenômeno em estudo; a observação 

focalizada no que é realmente necessário para responder ao problema de pesquisa; 

a observação seletiva, na qual o pesquisador se concentra nos atributos de 

diferentes tipos de atividades que tenham relação próxima com os objetivos da 

pesquisa. No caso, optou-se pela observação focalizada. 
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Em virtude da organização incubadora preparar as cooperadas tanto para as 

atividades técnicas quanto de gestão, optou-se por dois focos de observação: foco 

na produção, com destaque na observação do trabalho das cooperadas em grupo; 

foco na administração, com ênfase na observação do modo como o grupo 

administrava a cooperativa, tanto no âmbito da relação das cooperadas entre si 

quanto no âmbito da relação do grupo com a incubadora, visto que a organização 

se encontrava em incubação. 

  

As observações em campo ocorreram nos momentos de trabalho cotidiano das 

costureiras cooperadas, nos momentos de assembléia, em que as cooperadas se 

reuniam para discutir e tomar decisões relativas ao grupo e à cooperativa, nos 

encontros das cooperadas com a organização incubadora (coordenação e técnicos 

do PANGEA) e com os clientes. Realizou-se um registro regular e circunstanciado, 

sob a forma de diário de campo, no ambiente profissional das costureiras durante 

cinco meses – julho a novembro de 2003. Foram realizadas um total de vinte horas 

de observação em campo, sendo que dez horas foram focadas nas atividades 

técnico-produtivas e dez horas nas atividades de gestão, período em que se obteve 

a repetição de um padrão de respostas relativas à maneira como o grupo 

administrava a cooperativa e como trabalhava em conjunto. 

  

Estes dois focos de observação permitiram investigar momentos grupais das 

associadas com o objetivo de analisar as relações que envolvem a identidade de 

cooperado, evidenciando os aspectos que unem o grupo de costureiras como um 

grupo de trabalho cooperativo, apoiado em relações horizontais e que o diferencia 

de outros grupos profissionais, que se baseiam em relações laborais verticais 

(modelo patrão-empregado). 

 

A seguir, apresentar-se-á a técnica dos grupos focais empregada na presente 

pesquisa. 

 

GRUPOS FOCAIS 

 

Há três razões para utilizar os grupos focais na compreensão da identidade de 

cooperado: o grupo de costureiras cooperadas já está constituído como um grupo 

organizado de trabalho há aproximadamente dois anos; a identidade de cooperado 

é um fenômeno relacional e deve ser analisado na interação grupal; a organização 
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pesquisada ainda se encontra em processo de incubação, o que repercute nas 

opiniões e atitudes que as pessoas formam nas relações com seus pares (A.F. 

Bunchaft & Gondim, 2004b). 

 
Decidiu-se dividir as participantes da pesquisa em dois sub-grupos, o que ocorreu 

em fevereiro de 2003. Seguindo a orientação de Gondim (2003), tomou-se como 

foco de análise os processos internos ao grupo, centrando a orientação prática no 

entendimento específico da linguagem grupal, suas percepções, atitudes, valores e 

significados verbais compartilhados. 

 
Dois critérios nortearam o planejamento dos grupos: assegurar a heterogeneidade 

das participantes nos subgrupos (idade, estado civil, experiência profissional prévia 

etc.);  garantir um espaço físico que permitisse o registro adequado do processo de 

discussão (laboratório específico para grupos focais). 

  
Optou-se por alugar uma sala especial5, para a realização dos dois grupos focais, 

que dispunha de um sistema de gravação em áudio e vídeo embutido, assim como 

de uma pequena sala de observação localizada atrás de um espelho unidirecional. 

A sala dispunha ainda de uma mesa retangular, com onze cadeiras distribuídas ao 

seu redor; frigobar, bandejas de salgados, café e água foram colocados à 

disposição dos participantes.  

 
Cada grupo focal foi composto por dez pessoas, número considerado suficiente 

para todos terem a possibilidade de partilhar suas percepções, fornecer uma 

diversidade de opiniões e atingir a saturação das respostas de cada tópico 

proposto. A duração de cada uma das sessões foi de aproximadamente duas 

horas, as quais foram filmadas, gravadas em fitas de áudio e vídeo e transcritas.  

 
As transcrições foram realizadas separadamente por dois avaliadores: pela 

moderadora6 e por uma assistente de pesquisa7, que não havia participado como 

observadora de nenhum dos dois grupos focais. Procurou-se sublinhar os 

argumentos centrais produzidos por cada grupo, tomando como base os tópicos do 

roteiro (Anexo D) que nortearam a discussão.  

 

                                                           
5 O seu custo médio foi em torno de um salário mínimo por grupo focal. 
6 Autora desta dissertação. 
7 Girleide Feitosa, bolsista de iniciação científica, integrante do grupo de pesquisa orientado 

pela Profa. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim, professora do Programa de Pós-graduação 
em Psicologia/UFBA. 
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Estruturou-se um roteiro de três questões para permitir um aprofundamento 

progressivo da discussão e fornecer insumos significativos para a análise da 

identidade de cooperado. As três questões norteadoras dos grupos focais foram: O 

que é ser costureira da Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu e no 

que elas se diferenciam de outros grupos de costureiras? O objetivo foi identificar 

as características comuns ao grupo de trabalho e as diferenças em relação a outros 

grupos profissionais. Como foram preparadas para o trabalho e que tipo de 

experiências profissionais tiveram? O objetivo foi inferir sobre os processos de 

socialização para o trabalho das cooperadas e se tais processos estariam 

associados, de algum modo, às formas como elas se percebem atualmente como 

profissionais. Houve alguma mudança na vida, a partir do momento em que vocês 

entraram na cooperativa? Se houve, quais foram? O objetivo foi identificar as 

experiências comuns das costureiras a partir de sua inserção na cooperativa e seu 

impacto na vida pessoal, familiar e sócio-comunitária. 

 

A sala especial em que foram realizados os dois grupos focais dispunha de ponto 

eletrônico, dispositivo que permitiu a comunicação entre a moderadora8 e a 

observadora9, sem que houvesse a interrupção do ritmo de discussão. Neste caso, 

o fato da moderadora dos grupos focais ter acompanhado o processo de 

implantação da cooperativa e, portanto, conhecer a trajetória desta organização 

antes da realização da técnica, facilitou a discussão entre os membros do grupo. 

Por esta mesma razão, foi necessário, no entanto, que a moderadora redobrasse a 

sua atenção para conseguir envolver todos os participantes no fluxo da discussão e 

evitar digressões. 

  

No próximo tópico, apresentar-se-á a técnica da análise documental utilizada no 

presente estudo.  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Realizou-se a pesquisa dos relatórios técnicos e de avaliação do primeiro ano – 

2002 – e do segundo ano – 2003 – de funcionamento da Cooperativa de Mulheres 

do Parque São Bartolomeu, elaborados pelo PANGEA, ONG incubadora. O 

processo de avaliação foi previsto para ocorrer em três etapas ao longo de um ano: 

                                                           
8 Autora da presente dissertação. 
9 Profa. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim, orientadora desta dissertação de mestrado. 
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no primeiro trimestre de formação da cooperativa (avaliação de marco zero); no 

sexto mês de funcionamento (avaliação de processo); no décimo segundo mês de 

funcionamento da cooperativa (avaliação de resultados). O questionário avaliativo 

(Anexo 5) pesquisado continha 48 perguntas, 13 objetivas e 35 abertas, e foi 

aplicado às vinte costureiras da cooperativa, com o objetivo de medir indicadores 

sociais relativos a fatores sócio-demográficos, psicossociais e profissionalizantes.  

 

 Recortou-se uma das questões abertas do referido questionário, relativa ao 

significado de pertencer a uma cooperativa, com o objetivo de analisá-lo pela 

perspectiva das associadas ao longo do primeiro ano de incubação. Os conteúdos 

das respostas emitidas pelas costureiras foram agrupados em categorias temáticas 

e representadas graficamente em mapas cognitivos, de acordo com a freqüência e 

a ordem de evocação, presentes nos dois momentos avaliativos.  

 

Quanto aos mapas cognitivos, destaca-se que Bastos (2001), elucida que estes são 

uma das ferramentas de pesquisa mais difundidas na abordagem cognitiva de 

fenômenos organizacionais. Esse autor ainda argumenta que os mapas cognitivos 

têm sido usados em múltiplas esferas organizacionais, para identificar estruturas de 

conhecimento que guiam a percepção, julgamento e decisões, tanto em relação a 

indivíduos, como a grupo, a organização e a grupos de organizações. 

 

Ao se adotar esta técnica, buscou-se identificar informações factuais nos 

documentos investigados, a partir do interesse do pesquisador, constituindo-se em 

uma rica fonte de dados, o que foi útil para ratificar e complementar informações 

coletadas por meio dos grupos focais e da observação participante. 

 

Os procedimentos metodológicos que nortearam esta modalidade de análise foram 

os seguintes: caracterização do tipo de documento investigado (oficial, técnico, 

pessoal etc.), que no caso são documentos técnicos e jornalísticos; definição da 

unidade de análise, que neste caso foi o grupo de cooperadas; seleção das formas 

de registro (anotações, esquemas, relatórios etc.); construção de categorias, 

resultantes do cruzamento entre o arcabouço teórico em que se baseou a pesquisa 

e os dados coletados, modificando-se ao longo do estudo, em um processo 

dinâmico de confronto constante entre a teoria e a empiria, originando novas 

concepções e focos de análise. Tais categorias serão apresentadas e analisadas 

no capítulo de discussão dos resultados (Capítulo 4). 
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A presente análise documental foi centrada em dois tópicos principais: significado 

de pertencer a uma cooperativa de trabalho, na perspectiva das costureiras e 

aspectos que caracterizam as relações laborais horizontais (entre pares), 

diferenciando-as das relações verticais de trabalho. 

  

 

3.4    ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Foram adotados dois tipos de análise de dados: a análise de conteúdo e a análise 

argumentativa. 

 
A análise de conteúdo é um método de análise de texto desenvolvida na pesquisa 

social. Objetiva reconstruir contextos, representações, valores, atitudes, opiniões e 

compará-los entre comunidades. É uma técnica utilizada para produzir inferências a 

partir de um texto focal sobre o seu contexto social, de modo objetivado. O 

pesquisador realiza a seleção, cria unidades de análise e categoriza os dados 

brutos. A validade da análise de conteúdo deve ser julgada a partir da 

fundamentação dos materiais investigados e da sua congruência com a teoria do 

pesquisador, à luz dos seus objetivos de pesquisa (Bauer, 2002).  

 
A análise argumentativa tenta reduzir grande quantidade de material, captando 

aspectos relevantes do texto e transformando-os em unidades de análise. 

Necessita considerar as partes do argumento (dados, proposição, garantia, apoio, 

refutação) dentro de um todo significativo, para construir as categorias de análise.  

 
Parte-se da descrição do conteúdo do argumento e da análise das premissas 

implícitas no argumento. Há cinco passos para a realização de uma análise 

argumentativa, quais sejam: coletar uma amostra representativa que incorpora os 

pontos de vista de todas as partes interessadas na discussão; sintetizar os pontos 

principais, parafraseando-os; identificar os argumentos, usando as definições 

apresentadas pelos participantes da pesquisa e testá-las quanto à sua 

fidedignidade10; comparar todos os argumentos em uma apresentação 

                                                           

 
10 Uma medida de objetividade é a fidedignidade intercodificadores, os quais empregam o 

mesmo referencial de codificação, independentemente, para as mesmas unidades. A 
quantia de concordância entre eles é uma estimativa da fidedignidade intercodificador 
(Liakopoulos, 2002). 
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esquemática, a fim de que elas possam ser comparadas; apresentar uma 

interpretação em termos do contexto geral e do mérito da completude do 

argumento (Liakopoulos, 2002). 

 
Neste estudo, utilizou-se as técnicas temática e argumentativa para analisar os 

dados decorrentes da observação participante, dos grupos focais e da análise 

documental (Bardin, 1977; Smith, 2000). 

As categorias de análise do presente estudo foram construídas a partir da 

identificação dos temas e argumentos centrais provenientes das respostas 

produzidas pelo grupo. Elaborou-se mapas dos argumentos principais, emergentes 

em cada técnica de investigação utilizada, relacionados ao problema da pesquisa. 

Os mapeamentos dos argumentos e temas centrais foram comparados para a 

posterior análise dos resultados. Neste caso, a partir das três técnicas de coleta 

utilizadas, procurou-se apreender longitudinalmente o objeto deste estudo com o 

objetivo da triangulação, ou seja, analisar as possibilidades de se chegar a 

conclusões similares ou complementares de um fenômeno complexo, dinâmico e 

multifacetado – a identidade do trabalhador cooperado, conforme ilustrado na 

Figura 3. 

 

FIGURA 3 – Representação gráfica das técnicas de 
investigação utilizadas para a triangulação 

 

Observação Participante 

 

          Grupos Focais          Análise Documental 

 

 

Identidade do trabalhador cooperado 

 
 
Destaca-se que inicialmente os dados provenientes das três técnicas foram 

analisados de forma separada para posterior triangulação, o que aumentou 

consideravelmente o tempo empregado na análise. Por outro lado, esta opção 

metodológica aprofundou e enriqueceu o entendimento sobre o objeto estudado.  
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A opção pela utilização da triangulação encontra ressonância na obra de Kopinak 

(1999). Essa autora argumenta que triangular diferentes informações por meio de 

múltiplos métodos (dois ou mais) para investigar o mesmo fenômeno pode resultar 

em achados úteis e valiosos, aprimorando o estudo. Elucida ainda que há distintos 

propósitos para realizar tal intento, quais sejam: testar diversificadas perspectivas 

para a análise dos mesmos dados; empregar uma variedade de estratégias de 

coleta de dados para reunir elementos do mesmo fenômeno, ao invés de testar 

uma teoria através de um único caminho; condensar diferentes tipos de 

informações sobre o objeto pesquisado, de modo a criar uma base sólida de dados 

para posterior comparação, acurada interpretação e aumento de validade dos 

achados da pesquisa. 

 

Concluída a apresentação da metodologia utilizada nesta pesquisa, pretende-se 

discutir, a seguir, a trajetória de formação do caso pesquisado – a Cooperativa de 

Mulheres do Parque São Bartolomeu – levando em consideração as suas 

dimensões tempo/espaço, assim como as ações desenvolvidas ao longo dos dois 

primeiros anos de incubação.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C AP Í T U L O  4  

 

APRESENTAÇÃO E  

D ISCUSSÃO DOS  

RESULTADOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados do presente estudo. 

Esta seção será dividida em três momentos de análise, quais sejam: o primeiro 

caracteriza-se pela apresentação da trajetória de formação da Cooperativa de 

Mulheres do Parque São Bartolomeu; o segundo momento descreve o macro-

contexto da região onde a cooperativa está inserida, realizado através de técnicas 

de estimativa rápida e levantamento dos dados secundários do Censo 2000 (IBGE, 

2001);  o terceiro se refere à discussão dos dados triangulados, decorrentes da 

análise documental, grupos focais e observação participante, utilizados para 

compreender a identidade do trabalhador cooperado. 

 

 

 4.1   O CASO COOPERCONFEC: COSTURANDO OS PASSOS DA COOPERATIVA 

DE MULHERES DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU 

 

 

Esta seção propõe-se a traçar um panorama da trajetória de formação da 

Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu, por meio de suas características 

básicas, formação histórica e ações da incubadora junto à cooperativa, nos seus 

dois primeiros anos de funcionamento – 2002 e 2003. 

  

 

4.1.1 Primeiro ano de incubação: de iniciativas isoladas à organização da 

cooperativa - características básicas e formação histórica  

 

 

Havia no bairro de Plataforma algumas mulheres que trabalhavam com costura de 

forma isolada ou em pequenos grupos de costureiras autônomas, mulheres que 

necessitavam trabalhar, porém excluídas do mercado formal, e outras inseridas em 

atividades diversificadas da economia informal. 
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A iniciativa de desenvolver um projeto em bases cooperativas com costureiras de 

Plataforma teve início no trabalho desenvolvido pelo PANGEA em parceria com a 

Secretaria de Trabalho e Ação Social da Bahia (SETRAS) e a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), através da execução do Projeto de Educação Cooperativista e 

Tecnologias de Autogestão, que introduziu conceitos básicos da ética cooperativa 

na comunidade de Plataforma, área do Subúrbio Ferroviário, no ano de 1998. 

 

Posteriormente, o PANGEA passou a executar o Projeto ECOSCAMBIO, apoiado 

pela União Européia, e iniciado no final de 2000. Tal projeto teve o objetivo geral de 

estimular ações que buscassem contribuir para a afirmação de um modelo de 

desenvolvimento sócio-econômico, ambientalmente sustentável, em regiões de 

periferia urbano-marginais, como a do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Este 

Projeto permitiu a continuidade dos trabalhos desenvolvidos em 1998, o que gerou 

a identificação e a definição de um grupo, que já apresentava características de 

integração e habilidade inicial na atividade de costura.  

 

Em 2001, visando a aprofundar a experiência, formalizá-la e proporcionar uma 

capacitação, tanto no que se refere ao conhecimento técnico da costura como na 

área de cooperativismo, o PANGEA apresentou à Fundação Telefônica o projeto 

“Cidadania, valorização social e geração de trabalho e renda em bases 

associativistas para mulheres de baixa renda do estado da Bahia”, o qual foi 

aprovado e apoiado financeiramente pela fundação. 

  

A equipe da incubadora foi composta por um coordenador geral, uma estilista e 

modelista, uma administradora, uma pedagoga, uma encarregada de produção e 

uma psicóloga social 1. 

 

A partir de janeiro de 2002, iniciou-se o processo de incubação, em que foram 

desenvolvidas as atividades de capacitação pedagógica em habilidades específicas 

(aulas sobre técnicas de costura), habilidades de gestão (curso de formação em 

cooperativismo) e habilidades básicas (aplicação de dinâmicas de grupo que 

tratavam de temas como cidadania, projeto de vida, identidade pessoal e coletiva 

entre outras), o que propiciou a criação de condições para que o grupo fortalecesse 

a sua integração e começasse a produzir de forma conjunta.  

                                                           
1 A psicóloga inserida inicialmente como membro da equipe técnica da incubadora é a 

autora da presente dissertação. 
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As cooperadas apresentaram uma produção inicial em pequena escala. Ao ampliar 

a sua capacidade produtiva, a cooperativa incorporou novas costureiras ao seu 

quadro de associadas, ampliou o seu parque de máquinas, mudou-se para um local 

maior, obteve projeção na mídia e iniciou uma trajetória de fixação de sua imagem 

no mercado (Anexo F).  

 

Desta forma, pode-se observar que partiu-se de uma situação de isolamento 

profissional, com um conjunto de costureiras desarticuladas, muitas delas 

destituídas de condições dignas de trabalho, para a constituição de um projeto 

profissional coletivo, por meio da formação de um grupo de trabalho organizado em 

bases associativas.  

  

As costureiras mantiveram os clientes existentes e conquistaram outros, tendo 

como foco principal a capacidade de consolidar-se como facção de qualidade, 

conforme resultado detectado na pesquisa de mercado, realizada no início da 

incubação, em janeiro de 2002. Tornar-se uma facção de qualidade significava ser 

capaz de atender a um mercado, basicamente composto por griffes e estilistas que 

não encontravam em Salvador uma unidade de terceirização capaz de executar 

peças de complexidade maior, com qualidade e preço competitivos (PANGEA, 

2002a). 

 

 Além deste, novos nichos de mercado foram identificados e aproveitados, a 

exemplo das peças de tecidos para decoração de lojas e shoppings, roupas de 

bonecas e brindes solidários. Ao mesmo tempo, o grupo adquiriu personalidade 

jurídica, deixando o trabalho informal, vindo a constituir-se legalmente como 

Cooperativa de Confecção da Comunidade de Plataforma (COOPERCONFEC) em 

maio de 2002. 

 

Em setembro de 2002, a COOPERCONFEC foi convidada pelo Shopping Center 

Lapa2 para abrir sua semana de moda, o Center Lapa Fashion Mix. No dia 22 do 

mesmo mês e ano foi realizado um desfile, em que as cooperadas confeccionaram 

modelos de dez estilistas baianos, participando também com peças de sua própria 

criação. Com ampla cobertura de mídia, ao sucesso do evento seguiu-se uma 

                                                           
2 Shopping localizado no centro da cidade de Salvador. 
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oferta do Shopping, de ceder uma loja para a Cooperativa, sem ônus de aluguel 

nem condomínio. 

 

A partir do desfile, iniciou-se um processo de planejamento e desenvolvimento de 

produtos da própria Cooperativa. Em discussões realizadas com as cooperadas, 

concluiu-se que os produtos da organização deveriam ter características 

diferenciadas, que pudessem refletir valores próprios do contexto associativista e 

da região onde a Cooperativa está inserida. 

 

Assim, com a perspectiva da loja proposta pelo Shopping, as cooperadas passaram 

a vivenciar o cotidiano de pesquisa de materiais e produtos para viabilizar as suas 

criações, ou seja, começaram a construir, na prática, a identidade da cooperativa 

como organização e imprimir uma marca própria aos seus produtos, chamada São 

Bartolomeu. A escolha de tal marca se deu em função de dois motivos: a 

cooperativa se situa na localidade de São Bartolomeu, área que compõe o bairro de 

Plataforma, além de estar situada exatamente em frente à maior reserva de mata 

atlântica da cidade, o Parque São Bartolomeu; a grande maioria das cooperadas 

terem a localidade de São Bartolomeu como origem.  

 

Estabeleceu-se duas linhas de produtos: a primeira com malhas e suplex e a 

segunda com tecido plano de material reciclado, conhecido como tecido Pet. Cabe 

assinalar que, além dos recursos previstos no projeto para a compra da matéria-

prima – malhas, suplex e tecidos – esta foi também obtida através de doações de 

empresas parceiras da iniciativa privada. O diferencial encontrado nestas malhas foi 

o desenvolvimento de estamparia retratando elementos da fauna e da flora do 

Parque São Bartolomeu. As estamparias foram criadas por crianças e adolescentes 

da região, vinculados ao projeto Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI)3, durante as oficinas de desenho. 

 

Nesse processo de desenvolvimento dos próprios produtos, as cooperadas foram 

aprimorando uma série de habilidades específicas para a produção de peças como 

técnicas de forro, colocação de zíper embutido e de viés etc. Ao considerar a 

inexistência de recursos financeiros no projeto para o desenvolvimento da 

campanha publicitária da marca São Bartolomeu, utilizou-se uma estratégia de 

                                                           
3 Algumas cooperadas possuem filhos e netos vinculados a este programa. 
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marketing, sob a forma de releases, que foram enviados aos meios de 

comunicação locais e a outros órgãos formadores de opinião (Anexo F). 

  

Considerando que o tema "Desenvolvimento de Produtos" introduz uma nova etapa 

na história da Cooperativa, fez-se necessário uma formulação conjunta 

(incubadora-cooperadas) dos passos a serem dados para a construção da marca 

São Bartolomeu. Para isto, foi realizado um mapeamento do perfil do consumidor 

do Shopping Center Lapa, onde funciona atualmente a loja da cooperativa.  

 

Nesse momento, a COOPERCONFEC passou a ganhar destaque na mídia e, com 

isso, entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) começaram 

a colaborar, tanto por meio de divulgação, como por meio de linhas de capacitação 

pedagógica. Vale sublinhar que, ao longo do mês de novembro de 2002, o 

SEBRAE ofereceu à Cooperativa um Programa de Atualização Tecnológica para 

Microempresas (PATME) do tipo modernização tecnológica de produção4.  

 

 

4.1.2  Segundo ano de incubação: ações de capacitação e organização da 

COOPERCONFEC  

 
 

Em função dos resultados obtidos no primeiro ano de incubação, a Fundação 

Telefônica renovou o financiamento do projeto pelo segundo ano – 2003. A equipe 

da incubadora se reconfigurou e passou a ser constituída do mesmo coordenador 

geral, um gerente operacional, um administrador da área financeira e comercial, um 

encarregado de produção e também estilista, um consultor da área de 

cooperativismo, uma modelista e uma assistente administrativa-comercial 

(cooperada democraticamente eleita pelo grupo de associadas para exercer o cargo 

de secretária no conselho gestor), a qual trabalhava em parceria com o 

administrador contratado pela incubadora.   

  

Parece que a inserção das cooperadas (secretária e presidente da cooperativa) nas 

atividades administrativas e comerciais da cooperativa começou a dar sinais do 

                                                           
4  Este tipo de programa foi, pela primeira vez, cedido por esta entidade a uma organização 

popular de base solidária na Bahia. 
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início do processo de desincubação5, pois marcou a participação efetiva e 

protagônica das cooperadas na gestão da cooperativa. 

 

Em 2003, segundo ano de incubação, a COOPERCONFEC recebeu e consolidou o 

apoio de parcerias como a Secretaria de Trabalho e Ação Social (SETRAS), do 

Shopping Center Lapa, do SEBRAE, do SENAI e da empresa de reciclagem 

BAHIAPET, as quais têm estimulado o fortalecimento da COOPERCONFEC como  

empreedimento econômico de base solidária.  

 

Em 20 de fevereiro de 2003, foi inaugurada a loja São Bartolomeu, no primeiro piso 

do Shopping Center Lapa, com o objetivo de escoar a produção própria da 

cooperativa, além de peças exclusivas de estilistas baianos de vanguarda, 

parceiros da COOPERCONFEC.  

 

De acordo com o coordenador geral do projeto, a loja São Bartolomeu iria funcionar 

também como um espaço para eventos culturais, como vernissages, lançamentos 

de livros e peças. Ele diz: "Toda atividade desenvolvida estará ligada a um conceito 

de arte, moda e atitude. Por exemplo, estaremos sempre convidando vitrinistas 

famosos e artistas plásticos para assinarem a vitrine da loja." 

 

A grife São Bartolomeu, resultado do trabalho da cooperativa, vem, desde fevereiro 

de 2003, aprimorando o conceito de seus produtos e estabelecendo a sua 

fisionomia própria, atuando em dois sentidos: a facção e a grife própria. No caso de  

facção, a Cooperativa se compromete junto a seus clientes (Sartore, Elementais, 

Cha Cha Dum Dum, Fundação Pierre Verger, Vivo, Acalanto, entre outros), a não 

extrair idéias que estejam presentes em suas coleções, cabendo à própria cooperativa 

criar os seus modelos, levando em conta as tendências da moda, as demandas do 

mercado consumidor e as características da região onde está inserida. 

 

Após a primeira coleção, com as malhas estampando a fauna e a flora do Parque 

São Bartolomeu, e a segunda, com o tecido proveniente das garrafas de plástico 

Pet, delineou-se uma linha de produtos urban wear, constituída de roupas urbanas 

"ecologicamente corretas", cujos tecidos foram oriundos de materiais plásticos 

recicláveis (garrafas de Pet). 
                                                           
5 Início do processo de autonomia do grupo em relação à incubadora.  
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Três aspectos devem ser considerados a partir da inauguração da loja. O primeiro 

diz respeito à oportunidade de comercialização dos produtos da cooperativa, pois 

no cenário em que se inscrevem projetos de geração de trabalho e renda, cuja 

modalidade organizacional é popular e solidária, o ponto de estrangulamento 

habitual é o da comercialização. O segundo aspecto diz respeito à articulação de 

parcerias com a sociedade civil organizada, poder público e iniciativa privada, o que 

parece estar favorecendo a viabilidade econômica da cooperativa. O terceiro 

aspecto é relativo ao aumento de remuneração das cooperadas, resultante da 

produção da própria grife, escoada por meio da loja, aspecto considerado decisivo 

para a conquista de sua auto-sustentabilidade e início da desincubação. Torna-se 

importante assinalar que o incremento da renda das cooperadas com a aquisição 

da loja é resultado da política intracooperativa, que visa a remunerar as associadas 

com valores acima daqueles praticados com os clientes de facção. 

 

Paralelamente ao desenvolvimento de produtos, a cooperativa esteve envolvida 

com a elaboração de dois projetos a partir de maio de 2003: um que diz respeito à 

sua inserção no ambiente de confecções e o outro relacionado com a sua 

participação no Fórum Estadual de Economia Solidária. 

 

O primeiro projeto se constitui na inserção da Cooperativa na Rede do Setor de 

Vestuário da Bahia (RETEC), apoiada pela Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia (FIEB) e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A entrada na RETEC (Anexo G), 

junto a mais quinze empresas, viabilizou o diálogo com potenciais clientes, sendo a 

única facção cooperativada da Rede. Uma outra vantagem obtida com esta 

participação é o acesso às informações relativas ao setor de vestuário na Bahia, o 

que tem permitido influenciar nas políticas do setor. Um dos resultados objetivos da 

inserção da Cooperativa na RETEC foi a sua participação na Feira Nacional da 

Indústria Têxtil (FENIT), realizada em São Paulo, o que lhe rendeu a divulgação de 

seus produtos em âmbito nacional e a identificação de novos clientes situados em 

outros estados do país. 

 

O segundo projeto vem a ser a inserção da COOPERCONFEC no Fórum Estadual de 

Economia Solidária (Anexo H), que tem se desenvolvido no cenário nacional de 
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discussão e formação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, órgão federal 

recém criado para a execução desta pauta6. 

Ao mesmo tempo em que há evidências de crescimento da COOPERCONFEC, o seu 

risco parece ser o esgotamento atual da sua capacidade produtiva, pois tem 

enfrentado o problema de estrangulamento do espaço físico, que não tem 

comportado a inclusão de novas cooperadas e novas máquinas para atuarem na 

produção. Para solucionar esta questão, em fevereiro de 2003, o PANGEA assinou 

um contrato com o Banco Mundial, através da organização não-governamental 

italiana Associação de Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI)7, com o 

objetivo de financiar, a fundo perdido, a construção da sede própria para a 

cooperativa, em terreno vizinho à sede atual, o que promoverá o acesso de trinta 

novas cooperadas e outras máquinas à cooperativa, incrementará a capacidade 

produtiva da organização, além de manter a vantagem de continuar se situando na 

mesma localidade, portanto, próxima às residências das cooperadas. 

 

Quanto à montagem dos produtos da cooperativa, a partir da estampa criada por 

uma renomada estilista baiana, foi construída uma linha temática de produção, que 

serviu de base para a montagem do mostruário de produtos da organização. 

Percebe-se que a cooperativa teria que dispor de um material gráfico que pudesse 

melhor divulgá-la, entretanto ainda não foi possível subsidiá-lo. De acordo com os 

relatórios técnicos da incubadora, observou-se que a cooperativa vem buscando 

firmar a sua imagem, com o objetivo de sintetizar mais adequadamente a sua 

marca, associando-a com elementos característicos do tripé: grupo de cooperadas/ 

Subúrbio Ferroviário/Parque São Bartolomeu (PANGEA, 2003c). 

  

Em outubro de 2003, a COOPERCONFEC foi convidada, pela segunda vez, para 

abrir o desfile do Center Lapa Fashion Mix, que contou com o patrocínio da Vivo- 

Empresa de Telecomunicações e da Fundação Telefônica8, onde apresentou a sua 

coleção primavera-verão 2003/2004 (Anexo I). A cooperativa optou por  

homenagear as águas, tema contemporâneo que vem absorvendo a atenção 
                                                           

 
6  Cf. Capítulo 1, seção 1.1, da presente dissertação.  
7 A AVSI é uma organização não governamental italiana fundada em 1972, que atua em 

países em situação de guerra e pobreza, por meio do desenvolvimento de projetos sociais 
nas áreas de educação, saúde e moradia. Atua no Brasil desde 1990. 

8 A Fundação Telefônica já acenou a renovação do projeto em 2004, pelo terceiro e último ano.  
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mundial e se tornado preocupação da humanidade. As criações foram 

comercializadas na loja São Bartolomeu. 

 

Enfim, esta seção apresentou a história da Cooperativa que é objeto de estudo 

desta dissertação, desde a sua origem (janeiro de 2002) até o seu segundo ano de 

funcionamento (novembro de 2003). Tentou-se apresentar a trajetória de uma 

experiência coletiva de trabalho, de base popular e solidária, exitosa e que tem 

dado sinais de revigoramento do cooperativismo popular na Bahia. Constatou-se 

também a importância do suporte técnico-financeiro recebido da incubadora para 

que esta iniciativa esteja dando passos em direção a uma possível auto-

sustentabilidade, um dos maiores desafios de todo empreendimento solidário.  

 

Destaca-se ainda que o caso da COOPERCONFEC parece ser mais um passo 

afirmativo e fértil da viabilidade de empreendimentos de natureza solidária, ainda 

que haja um desafiador caminho a ser percorrido para chegar à sua consolidação. 

 

Na seção a seguir, será apresentada a descrição do macro-contexto da região onde 

a cooperativa está inserida, enfatizando os seus aspectos sócio-econômicos.  

 

 

4.2    ANÁLISE DO MACRO-AMBIENTE DA REGIÃO DO 

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR 

 

 

A Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu está situada na localidade 

de São Bartolomeu, área do bairro de Plataforma, região do Subúrbio Ferroviário de 

Salvador. 

 

 

4.2.1   Antecedentes  

 

 

Considerou-se importante descrever os aspectos sócio-econômicos do macro-

ambiente onde a COOPERCONFEC está inserida, para melhor compreender em que 
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contexto sócio-espacial da cidade a organização pesquisada encontra-se inserida, 

o que ajudará a lançar luz sobre a relevância social da presente pesquisa. 

Os resultados apresentados foram coletados através da técnica de estimativa 

rápida, onde foram cruzados os dados oficiais do Censo de 2000 e de outros 

órgãos públicos (Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Segurança Pública) 

com dados primários qualificados, obtidos com nove informantes considerados 

chaves da área, seja pelo tempo de residência que possuem na região, seja pelo 

papel que desempenham na comunidade local.  

 

Levou-se em conta, para tal análise, os seguintes aspectos sócio-econômicos: 

localização geográfica, formação histórica e expansão urbana, dados demográficos, 

condições de infra-estrutura, de saúde e de educação, conflitos sociais e violência, 

renda e ocupação.  

 

A seguir, cada item será descrito separadamente. 

  

 

4.2.2   Descrição do Macro-Ambiente  

 

 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

De acordo com o PANGEA (1998b), o Subúrbio Ferroviário possui uma extensão 

aproximada de 4.145 ha, e está situado no lado ocidental de Salvador, ao longo da 

Baía de Todos os Santos. Constitui-se na XVI região administrativa da cidade, 

juntamente com a Ilha de Maré. Além desta região, foram também considerados os 

bairros de Pirajá, Valéria e áreas de influência para compor a sua localização 

geográfica. 
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MAPA 1 – Subúrbio Ferroviário de Salvador 
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FORMAÇÃO HISTÓRICA E EXPANSÃO URBANA  

 

A região urbana do Subúrbio Ferroviário é uma das mais heterogêneas de Salvador 

quanto à sua conformação sócio-ambiental, de renda e de ocupação do espaço. Há 

dois períodos marcantes, que caracterizaram o processo de sua formação histórica. 

Até a década de 1970, o Subúrbio Ferroviário era uma região considerada estável e 

a partir dos anos 80, tornou-se uma região instável e complexa (PANGEA, 1998b).  

 

A implantação da linha ferroviária causou um impacto estruturante na região, 

enquanto via de interligação entre a Calçada (bairro central da cidade baixa de 

Salvador) e a região do Recôncavo, no século XIX. Nesse momento, o Subúrbio 

serviu estrategicamente de espaço para a moradia de trabalhadores de baixo poder 

aquisitivo. A implantação da linha ferroviária foi um fator determinante para a 

constituição das suas primeiras nucleações, como Plataforma, Periperi e Paripe, 

bairros que atualmente apresentam o maior contingente populacional da região.  

 

O início do século XX marcou o primeiro momento de formação da região, com a 

implantação da fábrica de tecelagam São Braz, onde fora constituído o bairro 

operário de Plataforma. A partir de 1920, instalou-se uma oficina de reparo de 

vagões e locomotivas (nomeada Leste), em Periperi, onde foram construídas casas 

para operários e uma olaria. Com a falência do empreendimento têxtil, até os anos 

60, a região caracterizou-se por ser tipicamente residencial.  

 

Plataforma era considerada o bairro de formação operária. Periperi e Paripe, 

limítrofes à mesma, eram locais de veraneio e lazer das classes sociais mais 

abastadas da cidade. Este processo tem um ponto de ruptura com a descoberta do 

petróleo no Lobato (bairro próximo à Plataforma) na década de 1950, o que gerou 

um novo impulso de urbanização na região, caracterizando um período de 

estabilidade até os anos 80. 

  

A implantação da Av. Afrânio Peixoto (popularmente conhecida como Av. 

Suburbana) e seu asfaltamento marcaram um outro impulso de investimento 

público na região e consolidação da interligação da periferia com o centro da 

cidade, dada a desativação do transporte marítimo na época. 
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A construção da Av. Suburbana foi acompanhada de uma outra ruptura, a 

constituição de um novo processo de ocupação da região. Este processo teve início 

com a implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA), a ampliação e  

modernização das BR-324, BR-116 e BR-101, prolongando-se até os anos 80, por 

meio de um novo adensamento populacional que deu heterogeneidade à formação 

social e espacial na área. 

 

A partir da década de 1980, a região passou a concentrar uma população de mais 

baixa renda, com infra-estrutura precária e dotada de uma desvalorização 

progressiva em relação a outras regiões de Salvador. A paisagem e a estrutura 

social atuais são consideradas produtos deste segundo período, o dos últimos 25 

anos. A formação atual, assim, caracterizou-se pela diversidade de sujeitos, 

conflitos sociais e políticos, degradação ambiental e incertezas no papel do poder 

público (PANGEA, 1998b).  

Ainda neste período, evidenciou-se a escassez de espaços disponíveis para 

loteamentos e conjuntos habitacionais na região. Os poucos espaços existentes 

situavam-se em encostas e vales de rios, o que intensificou a ocupação atípica, 

própria dos coletivos inseridos na situação de pobreza crítica.  

 

Este processo de expansão territorial da população de baixa renda foi gerando uma 

forte degradação ambiental, com a poluição no manguezal, queimadas e 

desmatamentos na área do Parque São Bartolomeu, maior reserva de mata 

atlântica da cidade. Historicamente, no período de colonização, a área deste 

Parque foi ocupada por índios Tupinambás e depois por antigos escravos, onde se 

formou o Quilombo dos Urubus, além de ter sido palco de luta pela independência 

da Bahia (PANGEA, 1998b). 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

De acordo com o Censo 2000 (IBGE, 2001), o Subúrbio Ferroviário apresentou uma 

taxa de crescimento decenal, entre 1970 e 1980, de 87,41%, com 6,48% de 

crescimento ao ano. No período 1980 e 1990, a taxa anual de 68,07% teve um 

crescimento de 4,83%, chegando, em 1991, a ter 217.361 habitantes. Enquanto 

Salvador apresentou, respectivamente, uma taxa decenal de crescimento no 

período de 1970/1980, de 48,79%, e anual de 4,05% (1.006.398 para 1.479.440 
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habitantes), e para o decênio 1980 e 1990, de 38,58%, uma taxa anual de 3,01%, 

possuindo em 1991, aproximadamente 2.075.187 habitantes. Entre 1991 e 1996, a 

população do Subúrbio Ferroviário passou de 247.568 habitantes para 274.364, 

com uma taxa de crescimento significativa de 10,82% no período.  

 

Mediante os dados apresentados, constatou-se que as taxas de crescimento do 

Subúrbio Ferroviário foram superiores às de Salvador, caracterizando uma 

ocupação maior na área, em decorrência tanto de construções de conjuntos 

habitacionais, quanto de ocupações clandestinas.  

 

CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA  

  

No que se refere à posse de terra, as pessoas, em geral, não têm título de posse. 

Atualmente, o Governo do Estado da Bahia, em parceria com a organização não 

governamental italiana Associação de Voluntários para o Serviço Internacional 

(AVSI), está realizando um trabalho de erradicação das palafitas existentes na 

região do Subúrbio Ferroviário, propondo-se a transferir os moradores das palafitas, 

que residiam sobre as águas, para casas construídas em terra firme. 

 

Atualmente, as redes de esgotamento sanitário da área ainda são incipientes, com 

um grande número de residências com fossas a céu aberto, o que tem agravado os 

riscos de deslizamentos de áreas localizadas nas encostas. Esta situação se revelou 

de forma clara, quando analisou-se os dados do último Censo de 2000. Segundo o 

IBGE (2001), enquanto 76,55% dos domicílios de Salvador possuíam um sistema de 

esgotamento sanitário ligado à rede geral de esgoto ou pluvial, apenas 54,44% dos 

domicílios da região do Subúrbio Ferroviário encontravam-se nesta situação.  

 

O fornecimento de energia elétrica é relativamente satisfatório e bem distribuído na 

região, com predominância de rede elétrica formal e fornecimento regular.  

 

O estado de pavimentação das vias está diretamente relacionado à hierarquia das 

vias locais, que se desenvolvem transversalmente, ligando o eixo da Av. Suburbana 

aos núcleos urbanos mais consolidados, áreas de comércio, serviços e conjuntos 

habitacionais projetados. As tipologias urbanas espontâneas apresentam qualidade 

de pavimentação decrescente, diretamente proporcional ao seu grau de 

consolidação.  
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No que se refere ao sistema de abastecimento de água, observou-se que, em geral, 

as demandas locais são atendidas através da rede de água formal e por ligações 

clandestinas, implantadas informalmente pela própria comunidade.  

 

No que se refere ao sistema de coleta de lixo, observou-se que 93,42% dos 

domicílios de Salvador possuíam o sistema de coleta regular, sendo que 86% dos 

domicílios do Subúrbio encontravam-se nesta situação em 2000. Além disto, 

observou-se que 13,1% dos domicílios do Subúrbio dão um destino ao lixo 

queimando-o ou jogando-o no mar, nos rios ou em terrenos baldios, índice bem 

acima da média de Salvador como um todo, situado em 6,57% (IBGE, 2001). 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE  

 

Quanto ao quadro de mortalidade e da situação epidemiológica, observou-se, de 

modo geral, um cenário mais grave na região do Subúrbio Ferroviário, quando 

comparado com os índices de Salvador. O quadro foi caracterizado principalmente 

pelas denominadas “doenças da pobreza”, fortemente associadas à falta de 

qualidade de vida da maior parte da população residente.  

  

O coeficiente de mortalidade geral de Salvador e do Distrito Sanitário do Subúrbio 

Ferroviário é equânime (respectivamente 5,8 e 5,18). Observou-se que o 

coeficiente de mortalidade infantil do Distrito Sanitário do Subúrbio, em cada 1000 

menores de um ano de idade em 1991, era de 36,5, bem acima daquele verificado 

para Salvador, de 24,4 (Secretaria Municipal de Saúde, 2002). 

  

De acordo com os moradores da comunidade, o número de unidades de saúde é 

reduzido, com sérios problemas de incapacidade de atendimento às demandas 

locais. As principais doenças encontradas na área, segundo os entrevistados, foram 

diabetes, hipertensão, verminoses, dengue, doenças de pele, cólera, desnutrição, 

osteoporose, asma e pneumonia.  

 

CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO  

 

No que tange ao quadro de analfabetismo, observou-se uma taxa de 87,24% de 

alfabetizados na região do Subúrbio Ferroviário (IBGE, 2001), abaixo daquela 

constatada em Salvador pelo mesmo Censo, com 90,33%.  
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Outro ponto de destaque é que segundo o Censo de 2000 (IBGE, 2001), enquanto 

79,68% dos chefes-de-família da RMS possuíam mais de três anos de estudo, na 

região do Subúrbio Ferroviário este índice reduziu para 72,29%. 

 

Do ponto de vista da oferta do serviço educacional público, observou-se que 6,44% 

e 4,46% das escolas estaduais e municipais, respectivamente, presentes em 

Salvador, encontram-se no Subúrbio Ferroviário. Do total de 808 escolas municipais 

e estaduais existentes em Salvador, há somente 88 escolas no Subúrbio Ferroviário 

(Secretaria Municipal de Educação, 2001). 

 

Ressalta-se que os problemas mais apontados pelos informantes-chaves foram, 

além da falta de vagas escolares e de professores, a necessidade da região ampliar 

o número de escolas públicas de segundo grau.  

 

CONFLITOS SOCIAIS E VIOLÊNCIA 

 

Constatou-se que a região como um todo apresenta elevados índices de violência, 

destacando-se a presença de grupos de extermínio, além da violência policial ser 

fato marcante. Segundo os entrevistados, o Parque São Bartolomeu representa 

também um local onde se refugiam marginais, sendo este considerado um dos 

principais fatores de degradação do Parque, que anos atrás representava uma 

importante área de lazer da comunidade local.  

 

Ao comparar os dados relativos às ocorrências delituosas registradas nas unidades 

policiais do Subúrbio Ferroviário com os de Salvador, observou-se que os casos de 

homicídios dolosos no Subúrbio representaram 11,53% do total de casos de 

Salvador, além de 14,81% de casos de lesão corporal seguida de morte; 33,33% 

dos casos de roubo de carga e 11,8% dos casos de roubo a transporte urbano da 

cidade, os mais elevados índices de violência urbana da Região Metropolitana de 

Salvador (Secretaria de Segurança Pública, 2000). 

  

Os moradores entrevistados relataram também que a polícia tem utilizado a 

violência como método de persuasão na região e que há somente um posto policial 

para toda a área. 
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A coordenadora do projeto Jovens Cidadãos do Parque afirma: "Em geral, a polícia 

chega muito atrasada, é inoperante e a gente só vê a polícia ostensiva, a preventiva 

não." A diretora administrativa financeira da COOPREDI declarou: "Há muitas mortes 

e assassinatos nas ruas." 

 

RENDA E OCUPAÇÃO 

 

Quanto à renda e ocupação, averiguou-se, por meio de pesquisas realizadas pelo 

PANGEA (1996), que cerca de 40% da população encontrava-se inserida nas faixas 

de pobreza, pobreza crítica e indigência. O fato de não ter havido mudanças 

estruturais no Subúrbio, que melhorassem o nível de renda da população residente, 

parece ter agravado as condições de empregabilidade na região. 

  

Segundo os dados do Censo (IBGE, 2001), 18,11% dos chefes de família dos 

domicílios de Salvador possuíam uma renda de até 1 salário mínimo, sendo que 

este índice aumentou para 25,27% nos domicílios pesquisados na região do 

Subúrbio Ferroviário9.  

 

Quanto aos trabalhos mais freqüentes do bairro, os informantes-chaves relataram 

que a grande maioria da população encontra-se inserida nos serviços informais e 

temporários, que não exigem qualificação. Para os homens e jovens, são comuns 

os “biscates” como pedreiros, vigilantes, vendedores ambulantes de peixes, frutas 

etc. Para as mulheres de baixa escolaridade, é freqüente o trabalho doméstico, o 

de costura e o de vendas. Com os serviços realizados pelo poder público de 

pavimentação e saneamento na área, as pessoas da comunidade estão sendo 

contratadas para trabalhar temporariamente como operários destas obras. Os 

universitários empregados provenientes da região são minoria e poucos estão 

inseridos no mercado formal. O padre entrevistado declarou: “A população tem uma 

enorme carência por atividades que gerem renda, pois há um número enorme de 

pessoas ociosas por falta de trabalho." O pedagogo entrevistado afirmou: "Para a 

região se desenvolver é necessário trabalho, trabalho e trabalho para os homens, 

as mulheres e os jovens que não têm perspectivas de inserção profissional." 

                                                           

 
9 Constatou-se que além dos dados oficiais mencionados, há matérias jornalísticas sobre o 

Subúrbio Ferroviário de Salvador que ratificam a situação de pobreza e violência urbana 
na região (Anexo 11). 
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Mediante a descrição do macro-contexto da região do Subúrbio Ferroviário, 

ressalta-se a relevância social deste estudo sobre a COOPERCONFEC, uma 

iniciativa produtiva que, além de incluir e profissionalizar mulheres chefes de 

família, excluídas do mundo do trabalho, contrasta com o macro-ambiente onde 

está situada, caracterizado pelo mais elevado índice de pobreza e violência da 

Região Metropolitana de Salvador. 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos os dados relativos à identidade do 

trabalhador cooperado. 

 

 

4.3    A IDENTIDADE DO TRABALHADOR COOPERADO: EXPRESSÃO DE UMA 

IDENTIDADE COLETIVA APOIADA NA AUTOGESTÃO 

 

 

Para investigar a identidade do trabalhador cooperado, fenômeno complexo e 

dinâmico, foram utilizadas três fontes de coleta de dados: os grupos focais, a 

observação participante e a análise documental. Dificilmente, tal fenômeno seria 

apreendido de modo estático, na medida em que sua construção dá-se nos 

processos cotidianos de trabalho e envolve a relação do grupo de cooperados com 

a organização incubadora, com a comunidade local, com os clientes, com o grupo 

de pares e consigo mesmas, tratando-se de um objeto de pesquisa multifacetado. 

 

A identidade do trabalhador cooperado foi estudada à luz de dois focos de análise, 

quais sejam: os processos de socialização para o trabalho que antecederam o 

ingresso na cooperativa; o que é ser costureira cooperada da COOPERCONFEC e o 

que as distingue de outros grupos de trabalho, levando em conta as mudanças 

ocorridas na vida pessoal, familiar e social, após a inserção na cooperativa.  

 

O Quadro 3 apresenta os distintos focos de análise da pesquisa e a respectiva 

técnica utilizada para investigar cada um destes focos, evidenciando as 

possibilidades de coleta de dados que permitiram gerar insumos significativos deste 

estudo.  
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QUADRO 3 - Caracterização das fontes de coleta de dados da pesquisa 
e os focos de análise 

 

Focos de Análise 

Fontes de Coleta  
de Dados 

Ser Cooperado da 
COOPERCONFEC 

Processos de 
Socialização 
Profissional 

Observação Participante X  

Análise Documental X  

Grupos Focais X X 

 

 

A partir das interações sociais estabelecidas ao longo das observações 

participantes, apreendeu-se o que é ser cooperada da COOPERCONFEC. Na 

análise documental, foi possível pesquisar, a partir dos relatórios de avaliação 

realizados pela entidade incubadora, o que é ser cooperada da COOPERCONFEC. 

Por meio dos grupos focais, foi possível investigar ambos os focos de análise. 

 
Nesta pesquisa, os grupos focais e a análise documental tiveram corte transversal, 

ou seja, foram apreendidos os aspectos verbais emergentes, relativos aos tópicos 

norteadores do estudo, no momento em que o grupo emitiu opiniões orais e escritas 

em um determinado tempo e espaço. A observação participante teve um corte 

longitudinal, permitindo que os aspectos relativos ao fenômeno investigado fossem 

apreendidos em uma perspectiva processual, resultado de vinte horas de 

observação, realizada de julho a novembro de 2003, período em que se obteve a 

repetição de um padrão de respostas relativas a como o grupo administrava a 

cooperativa e como exercia as atividades técnicas de costura em conjunto.  

 
A seguir será apresentado o primeiro foco de análise para compreender a 

identidade do trabalhador cooperado, qual seja: os processos de socialização para 

o trabalho que antecederam o ingresso das costureiras na cooperativa.  

 

 

4.3.1  Processos de Socialização para o Trabalho 

 

 

Para apresentar os relatos de socialização para o trabalho, construiu-se uma 

representação gráfica (Figura 4) dos principais argumentos produzidos pelas 

cooperadas nos grupos focais.  
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FIGURA 4 – Configuração gráfica dos processos de socialização para o trabalho 

vivenciados pelas costureiras da COOPERCONFEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os processos de socialização profissional das cooperadas ocorreram em dois 

momentos distintos: algumas foram socializadas para o trabalho durante a fase da 

infância, ou seja, ao longo da socialização primária, que se refere aos primeiros 

contatos sociais do indivíduo (família, creches etc.); outras foram socializadas para 

o trabalho nas fases da adolescência e da adultez, ou seja, durante a socialização 

secundária, aquela ocorrida em outros contextos sociais como a escola, o grupo de 

amigos, o grupo de trabalho e outros de vivência social e de participação. De 

acordo com Berger e Luckman (1985), a socialização primária é a primeira socialização 

que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual torna-se membro da 

sociedade. A socialização secundária é qualquer processo social ulterior que introduz o 

indivíduo já socializado em novos segmentos do mundo objetivo de sua sociedade. 

 

As cooperadas, que se familiarizaram com a atividade de costura desde a infância, 

argumentaram que a escolha profissional por tal atividade teve origem no modelo 

Processos 
de 

socialização 
para o 
trabalho 

 Infância  
 

 i) modelo materno (mãe costureira); 
ii) brincadeira (costurar roupa de 

bonecas). 

Experiência 
anterior como 
costureira 
 (trabalho 

assalariado X 
informal) 

Trabalho assalariado:  
Em fábrica (relação patrão/empregado) 
Trabalho informal: 
Participação em grupo autônomo de 
costureiras profissionais 
 

Adolescência 
e  

Adultez 
 

Ausência de 
experiência 
anterior 

Donas de 
casa 

Experiência 
anterior de 
trabalho 

diversificado 

  i) passadeira/lavadeira; 
 ii) servente; 
iii) empregada doméstica; 
iv) doceira; 
 v) trabalhadora rural;  
vi) vendedora; 
vii) marisqueira. 

Costura em 
casa (filhos 
e terceiros) 
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materno e nos jogos com o grupo de pares, em que costuravam roupas de 

bonecas.  

 

Solange e Joselita10 (mães e chefes de família) relataram no grupo focal, 

respectivamente:  

 

Aliás, eu poderia dizer que minha única experiência era ver minha mãe trabalhando 
em casa né, porque eu era bem pequena quando a gente vivia no interior, ela 
costurava prá fora (...) então, minha única experiência era ver ela costurar e eu sentar 
de junto dela, quando ela levantava, eu sentava na máquina e tentava costurar. 
 
Aos meus dez anos (...) no interior, St Antônio de Jesus, tinha uma costureira, que 
fazia seus modelos no papel de embrulho, e colocava assim na parede, e eu ficava 
observando, aí eu ia lá também, pedia dinheiro a meu pai, comprava os papéis e fazia 
a mesma coisa, aí eu tinha cada vestido lindo na parede para brincar com minhas 
amigas! (...) 

 

Os modelos profissionais, adotados por algumas cooperadas durante a infância, 

mantinham uma afinidade com a atividade de costura, seja pelo fato da mãe ser 

costureira, seja pelas brincadeiras infantis vivenciadas; ambos parecem ter 

reforçado positivamente o interesse por esta atividade. Tais dados ratificam a idéia 

de que os modelos profissionais adotados por algumas cooperadas provieram 

principalmente dos processos de socialização primária.  

 

Esse resultado encontra ressonância na literatura, particularmente em Bock (2002), 

para quem o indivíduo se constrói a partir do que vive, desdobrando daí a concepção 

histórica de sua identidade. Quando o indivíduo opta por se inserir no mundo do 

trabalho, por meio de uma atividade profissional, ele mobiliza imagens construídas 

ao longo da sua trajetória de vida, seja por meio de contatos sociais, de exposição 

aos meios de comunicação, de leituras ou de relatos de experiências de outros.  

 

Infere-se ainda que a experiência tida com a atividade de costura na infância foi 

resignificada e atualizada por um grupo de cooperadas na fase adulta. Para muitas, 

a costura foi tomada como uma escolha profissional anterior à inserção na 

cooperativa, uma vez que uma parte do grupo já costurava, tanto no âmbito 

doméstico, produzindo roupas para si e para a família, quanto profissionalmente, 

confeccionando artigos para terceiros. 

 

                                                           
10 Os nomes utilizados nesta seção são fictícios. 
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Já outras cooperadas foram socializadas para o trabalho na adolescência e na fase 

adulta. Dentre estas, algumas relataram que nunca exerceram atividade profissional 

remunerada, por terem se dedicado ao cuidado da casa e dos filhos, sendo 

socializadas para a atividade da costura quando se engajaram na cooperativa.  

 

Joana e Creuza argumentaram nos grupos focais:  

 

... eu nunca trabalhei, eu sempre vivi pros outros, então agora é o momento de eu 
poder fazer alguma coisa pra mim e dizer: - eu trabalho. 
 
É, eu trabalhava na roça desde pequena, desde os dez anos, por aí, era dureza na 
roça. Então, a preparação na costura veio depois de velha já, então, pra mim essa 
experiência foi boa de adquirir uma profissão em grupo. 

 

Ao partir da premissa de que a socialização é um processo contínuo na existência 

do indivíduo, não se esgotando em uma determinada fase da vida, a inserção na 

cooperativa significou, para algumas cooperadas, a primeira vivência de 

socialização para o trabalho. A entrada na cooperativa pareceu ter-lhes conferido 

não só uma identidade profissional de costureira, mas também uma identidade 

marcada pelo reconhecimento de objetivos pessoais e coletivos. Dito de outro 

modo, a socialização, experimentada na cooperativa, constituiu-se em uma 

oportunidade de se diferenciarem como pessoas ("agora é o momento de eu poder 

fazer alguma coisa pra mim e dizer: - eu trabalho.") e se afirmarem como 

profissionais pertencentes a um grupo de trabalho ("dizer eu trabalho"; "adquirir 

uma profissão em grupo").  

 

Algumas cooperadas foram socializadas para o trabalho a partir de experiências 

profissionais diversificadas, tais como passadeira, lavadeira, servente, doceira, 

vendedora, trabalhadora rural, marisqueira e empregada doméstica. A motivação 

para estas atividades profissionais esteve atrelada à necessidade de sobrevivência 

e não à vocação pessoal.  

 

Antonia relata no grupo focal: 

 

Eu fui preparada assim (...) a trabalhar em horta, de horta a casa de família, de casa 
de família (...) a loja, a vendedora, de vendedora passei a lidar com pescaria (...) aí 
casa de família de novo, quem necessita do dinheiro não importa, não importa o 
trabalho, o dinheiro é o mesmo, sempre pra mesma finalidade.  
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Outras cooperadas discutiram a socialização vivenciada na COOPERCONFEC, onde 

passaram da condição de empregadas domésticas a costureiras, demarcando as 

diferenças sociais existentes entre ambas as ocupações. 

 

Wilma, Antonia e Eliana (mães e ex-empregadas domésticas) tiveram o seguinte 

diálogo no grupo focal: 

 

Wilma: ... porque costura a gente pode dizer que é uma profissão né? Bem melhor 
que em casa de família, que é uma coisa que ninguém dá valia. 

Antonia: Trabalhar na casa dos outros é ter uma profissão, é? 

Eliana: É trabalho, mas não é uma profissão. 

 

Observou-se que as mulheres preparadas para o trabalho doméstico demonstraram 

não o considerarem profissão, por este ser marcado por uma falta de 

reconhecimento, enquanto a atividade de costura parece conferir-lhes status sócio-

profissional, pois encontram-se engajadas em um trabalho produtivo, com crédito 

social. 

 

Pode-se afirmar que a socialização profissional das cooperadas deu-se também a 

partir do tipo de relação trabalhista vivenciada. Observou-se, por meio dos grupos 

focais, que as costureiras foram socializadas em dois tipos de contextos produtivos, 

quais sejam: o primeiro marcado por uma relação salarial, em que vendiam a sua 

força de trabalho, por um período determinado de tempo, em troca de um salário 

pré-fixado e de direitos trabalhistas assegurados por lei; o segundo, caracterizado 

pela informalidade, em que trabalhavam por conta própria, sem vínculo a uma 

determinada categoria profissional, com a ausência de contrato de trabalho e uma 

legislação que respaldasse o exercício de suas atividades, ou seja, ficando 

diretamente submetidas às flutuações da demanda, tornando-se vulneráveis e, 

segundo Castel (1995), desfiliadas socialmente. 

 

Como mencionado anteriormente, houve relatos de algumas mulheres que 

trabalharam com costura de forma autônoma, tanto individualmente quanto em 

pequenos grupos, os quais eram compostos de pessoas da própria comunidade 

local (trabalho informal) e outras, em fábrica (trabalho assalariado); entretanto todas 

têm, na COOPERCONFEC, a sua primeira vivência profissional de base cooperativa 

e, segundo elas, a diferença de vínculo profissional em relação à experiência da 

cooperativa está principalmente na forma de gestão da organização.  
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Ana (mãe e chefe de família) relatou: 

 

E a diferença é que somos um grupo que trabalhamos prá nós próprias, sem patrão. 
A diferença prás outras, que as outras têm carteira assinada e nós não temos, então, 
temos a nossa remuneração de acordo com o que nós participamos. A diferença é 
essa, eu acho, e é uma diferença muito grande. 

 

Os dados apresentados, relativos aos processos de socialização das costureiras, 

parecem evidenciar que, para se tornar cooperado e trabalhar de forma 

autogestionária é requerido um novo padrão de sociabilidade. Este argumento 

encontra ressonância na obra de Laville (2002). Este autor enuncia que os atores 

de diversificadas origens socioprofissionais, quando se inserem em uma iniciativa 

associativa, deslocam as fronteiras existentes entre o econômico e o social, não se 

situando somente na esfera econômica nem na esfera da solidariedade 

assistencial, mas no espaço de conciliação entre ambas as esferas.  

 

Em geral, mesmo na atual crise da sociedade salarial, o indivíduo proveniente da 

cultura ocidental capitalista é preparado, desde cedo, para o exercício profissional 

assalariado, baseado em valores individualistas, garantias legais trabalhistas, sob o 

formato de carteira assinada e relações hierárquicas, não sendo socializado para o 

trabalho cooperativo, apoiado em valores coletivistas, sob o formato de sociedade 

civil/comercial sem fins lucrativos, em que cada pessoa tem direito a um voto e as 

relações de trabalho são horizontais. 

 

Diante de tais aspectos, alguns teóricos discutem a sociabilidade em organizações 

cooperativas, em contraponto àquela presente em organizações da iniciativa 

privada. Dentre eles, destacam-se Santos e Rodriguez (2002), que discorrem sobre 

as relações de concorrência exigidas pelo mercado capitalista, produtoras de 

formas de sociabilidade empobrecidas, baseadas no benefício pessoal, em lugar da 

solidariedade. Esses autores argumentam que esta limitação da sociabilidade 

apenas ao benefício individual tem inspirado propostas contemporâneas que 

procuram ampliar as esferas de intercâmbio social, baseadas na reciprocidade das 

relações interpessoais e não somente nos ganhos monetários. Esta proposta de 
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sociabilidade, que visa o benefício coletivo, pode ser encontrada, por exemplo, no 

cooperativismo popular.  

 

Quando o cooperativismo emerge como alternativa produtiva, propõe, além da 

criação de postos de trabalho geradores de renda, novas relações laborais, baseadas 

na ajuda mútua e na cooperação. A partir dos grupos focais, constatou-se que ser 

cooperado requer, destarte, um novo processo de socialização para o trabalho, que 

se caracteriza por uma resignificação de valores, práticas profissionais solidárias, 

desconstrução de modelos produtivos verticalizados e aprendizado de uma gestão 

participativa e democrática.  

 

Dito de outro modo, a identidade do trabalhador cooperado inaugura um outro 

padrão de sociabilidade, apoiado em dois principais aspectos, quais sejam: a 

modificação das relações sociais nos processos decisórios, caracterizada pela 

socialização do poder gerencial; a ajuda mútua, como base para o funcionamento 

de um outro modo de produção, como propõe Singer (2002), um modo de produção 

solidário. Neste sentido, os dados mostram que analisar os processos de 

socialização para o trabalho – seja do ponto de vista da socialização primária e 

secundária, seja do ponto de vista do tipo de relação laboral vivenciada – favorece 

uma melhor compreensão da identidade do trabalhador cooperado. 

 

Conclui-se que os diversos tipos de socialização para o trabalho constituem-se em 

oportunidades distintas para a aquisição de atributos e valores que configuram a 

identidade profissional. Neste caso, pretende-se aprofundar a discussão sobre a 

identidade do trabalhador cooperado, tratando a seguir do segundo foco de análise 

adotado na presente pesquisa: o ser cooperado da COOPERCONFEC. 

 

 
4.3.2  Ser cooperado da COOPERCONFEC 

 

 

O presente foco de análise será divido em três tópicos, a saber: serão discutidas as 

dimensões que parecem apoiar a identidade de cooperado; as relações implicadas 
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na identidade de cooperado; e as mudanças vivenciadas pelo grupo após a 

inserção na cooperativa. 

 

DIMENSÕES DA IDENTIDADE DO TRABALHADOR COOPERADO 

 

Considera-se que a identidade de cooperado é uma categoria de análise de relevo 

para se compreender organizações de natureza associativa, pois requer que o 

trabalhador cooperado concilie a atividade técnica específica com a prática 

autogestionária, tendo como base os valores e princípios solidários.  

 

Buscou-se, na análise documental dos relatórios de avaliação11 elaborados no 

sexto mês e no décimo segundo mês de funcionamento da cooperativa, observar 

as respostas emitidas pelas costureiras, relativas ao que é ser cooperada, como 

pode ser observado na Figura 5.  

 

Constatou-se que a identidade de cooperado, neste caso, encontrou-se ancorada 

em cinco dimensões, com focos de análise distintos, assinaladas nas seguintes 

categorias temáticas: psicossocial (foco na ajuda mútua); organizacional (foco no 

sentimento de pertencimento a um grupo organizado de trabalho); racional (foco na 

relação dos objetivos-fins que orientam as ações-meios); político-econômica (foco 

na distribuição de poder e de ganhos); legal (foco na institucionalização do grupo). 

  

Os conteúdos relativos às distintas dimensões foram agrupados em categorias 

temáticas e graficamente representadas em mapas cognitivos, de acordo com a 

freqüência e a ordem de evocação, presentes nas respostas dadas pelas 

costureiras nos dois momentos avaliativos. Neste caso, de acordo com Bastos 

(2000), os mapas cognitivos de identidade podem ser utilizados como uma 

ferramenta para compreender situações organizacionais, buscando identificar 

padrões de conhecimento que norteiam percepções no nível de análise grupal, 

podem também ser empregados para os níveis de análise individual e organizacional. 

 

A Figura 5, a seguir, expõe sinteticamente o significado de ser cooperado para as 

costureiras da COOPERCONFEC: 

                                                           
11 Tratou-se de uma questão aberta, incluída em um questionário avaliativo realizado pela 

entidade incubadora, em que se solicitou a cada cooperada dizer o que significava 
pertencer a uma organização cooperativa (PANGEA, 2002b, 2003a). 
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FIGURA 5 – Representação gráfica do significado de ser 
cooperado em dois momentos distintos (6º. e 12º. mês) de 

funcionamento da cooperativa  
  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 A dimensão legal emergiu somente na avaliação do sexto mês de funcionamento da 
cooperativa. Não houve menção a esta dimensão na avaliação do décimo segundo mês 
de funcionamento da mesma (PANGEA, 2002b). 

“É um grupo de pessoas ASSOCIADAS”. 

LEGAL 
Foco na institucionalização do 

grupo 12 

SIGNIFICADO DE COOPERADO 

PSICOSSOCIAL 
Foco na ajuda mútua 

“É um grupo de pessoas que se AJUDAM” 
 “É uma COOPERAR COM A OUTRA no espaço em 

que a gente convive” 
“É cooperar. SE UMA NÃO PODE FAZER , EU 

FAÇO”  
 

ORGANIZACIONAL 
Foco no sentimento de pertencimento 

a um grupo de trabalho 

“É um grupo de pessoas que se JUNTAM PARA 
FAZER UM TRABALHO” 

 “TRABALHO mútuo, DE PARCERIA, DE GRUPO”. 
“É A MANEIRA DA PESSOA TRABALHAR EM GRUPO. É 

diferente do serviço individual” 
 

RACIONAL 
Foco na relação meio-fim 

  

“Um grupo de pessoas que se REÚNE COM UM 
OBJETIVO DE COSTURAR” 

“É a cooperação de todos PARA O MESMO FIM, que é 
costurar” 

“Um grupo de pessoas LUTANDO PELO MESMO 
OBJETIVO, que é o trabalho”. 

 

“É aquela que NÃO tem PATRÃO e sim os próprios 
donos são os cooperados”. 

 “TODO MUNDO É DONO. A gente trabalha p’ra gente 
mesmo. Se trabalhar ganha, sem trabalhar, não 

ganha”. 
“Um grupo de pessoas que TRABALHA E RECEBE POR 

AQUILO QUE PRODUZ.” 
 

RESPOSTAS DAS COOPERADAS 

POLÍTICO-ECONÔMICA 
Foco na distribuição de poder e de 

ganhos 
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Consoante o exposto na Figura 5, os significados de ser cooperado estão 

vinculados às cinco dimensões citadas. A dimensão psicossocial enfatiza a ajuda 

mútua, ou seja, o que é relevante são as relações de solidariedade firmadas no 

grupo. A dimensão organizacional dá destaque a um grupo de trabalho coletivo e 

significa eleger a organização como um lugar privilegiado para o trabalho 

cooperativo. Por sua vez, a dimensão racional ressalta a importância de haver 

objetivos (fins) que orientem as ações (meios) do grupo. Dito de outro modo, o 

significado consiste em estabelecer metas e planejar as atividades produtivas dos 

associados. A dimensão político-econômica aponta a descentralização do poder e 

de ganhos que, no caso dos cooperados, é fortemente marcada pela autogestão 

e, portanto, pela democratização nos processos decisórios. Por último, a 

dimensão legal assinala a institucionalização como fator relevante, o que significa 

que regras, normas, estatutos e regimentos que norteiam a relação de trabalho de 

um grupo de pessoas qualifica-as para se inserirem e conquistarem um espaço no 

mercado (A.F. Bunchaft & Gondim, 2004a). 

 

Tais resultados encontram ressonância na obra de França Filho e Dzimira (1999). 

Estes autores analisam que as experiências concernentes às organizações de 

natureza solidária se revestem de três dimensões: social, política e econômica. 

Na dimensão social, os autores focalizam a recriação das relações, o que dá 

sentido ao fato das pessoas trabalhem juntas, regidas pela lógica da 

solidariedade. A dimensão política, expressa pela autogestão, favorece que as 

pessoas sejam motivadas a conciliar a iniciativa e a participação cidadã nos 

processos decisórios da organização. A dimensão econômica é expressa pela 

articulação entre a economia mercantil (venda de produtos ou serviços), não 

mercantil (acordos e contratos junto a instituições públicas) e não monetária 

(contribuições voluntárias). 

 

Os Mapas cognitivos 2 e 3 apresentam a ordem de freqüência e de evocação das 

respostas das cooperadas em distintos momentos de funcionamento da 

cooperativa. 
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MAPA 2 – Ordem de evocação e freqüência de respostas no sexto 
mês (Avaliação de Processo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

A Dimensão Psicossocial – Grupo de Ajuda Mútua (11, 10) 

B Dimensão Organizacional – Grupo de Trabalho Coletivo (6, 5) 

B Dimensão Racional – Grupo de Trabalho com Objetivos Definidos (6, 5) 

C Dimensão Político-Econômica - Grupo de Trabalho Baseado na Autogestão (4, 2) 

D Dimensão Legal – Grupo Institucionalizado de Trabalho (2, 1) 

 

 

 

MAPA 3 - Ordem de evocação e freqüência de respostas no 
12o Mês (Avaliação de Resultados) 
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É digno de nota que a ordem de freqüência e de evocação da dimensão 

psicossocial cresceu na mesma proporção nos dois momentos avaliativos, o que 

reforça a importância desta dimensão, expressa na solidariedade e no apoio mútuo, 

como princípios basilares para a constituição da identidade do trabalhador 

cooperado. 

 

Ao mesmo tempo, ficou evidenciada a pluridimensionalidade dos vínculos e das 

expectativas dos cooperados em relação a este novo formato profissional – fato 

congruente com o processo de capacitação pedagógica de programas 

desenvolvidos por organizações incubadoras, os quais privilegiam as dimensões 

que ultrapassam a esfera econômica, especialmente as atinentes aos planos 

psicossocial, político, organizacional, racional e legal.  

 

Os resultados parecem indicar não apenas que estão obtendo êxito em sua 

proposta, o que, de modo algum, assegura o sucesso da cooperativa na prática, 

como também evidenciam que o discurso do grupo parece coerente com a 

formação pedagógica oferecida pela incubadora. Deste modo, a incubadora pode 

vir a dar o suporte necessário à formação de uma identidade profissional e 

organizacional coerente com a proposta cooperativista, o que é essencial para 

alcançar a sua viabilidade no mercado enquanto empreendimento de natureza 

solidária (A.F. Bunchaft & Gondim, 2004a).  

 

Os resultados demonstram ainda a formação de uma identidade de cooperado 

sustentada em valores associativos, tais como cooperação e ajuda mútua, e não 

somente a existência de uma identidade profissional atrelada ao aspecto 

econômico da geração de renda, haja vista a freqüência e a ordem de evocação 

das respostas emitidas pelas costureiras, referentes ao que é ser cooperada, 

concentrarem-se mais na dimensão psicossocial. As dimensões político-

econômica e legal do significado de cooperado (Mapas 2 e 3) tiveram baixa 

freqüência e ordem de evocação, isto é, poucas participantes referiram-se a estas 

dimensões. 
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Diante dos dados apresentados, pode-se inferir que as associadas, no primeiro ano 

de funcionamento, ainda não estivessem vivenciando a cooperativa como uma 

empresa economicamente produtiva, o que pode ter decorrido do fato de ainda 

permanecerem incubadas, em fase de investimento pessoal e socialização 

profissional, sem que suas expectativas iniciais de remuneração estivessem sendo 

plenamente atendidas até o momento da avaliação ocorrida em dezembro de 2002.  
 

Clareonice e Solange (mães e chefes de família) relataram em uma das 

assembléias do grupo: 

 

Acabamos de ganhar uma loja e ainda não temos condições de comprar na nossa 
própria loja.  
  
Tem meses em que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não dá para pagar tudo o 
que a gente precisa, mas mesmo assim estamos na batalha.  

 

Apesar da dimensão psicossocial ainda prevalecer ao final do primeiro ano da 

cooperativa, houve uma pequena queda, o que denuncia a importância que outras 

dimensões passaram a assumir na construção do significado de ser cooperada. A 

dimensão organizacional cresceu, assim como a dimensão racional, revelando 

que, embora a solidariedade seja fundamental, a sobrevivência da cooperativa 

depende tanto de um planejamento respaldado em objetivos definidos 

coletivamente (“Ser cooperada é fazer parte de um grupo de pessoas que 

trabalham com um objetivo comum”) como também do sentimento de 

pertencimento a um grupo organizado de trabalho ("Ser cooperada é trabalhar em 

conjunto”). 

 

Este resultado corrobora o argumento exposto por Santos e Rodriguez (2002). 

Estes autores ressaltam que um fator essencial para a manutenção das 

cooperativas em meio às dificuldades encontradas é a de se constituírem em 

pequenas comunidades de apoio mútuo. As atividades lúdicas, culturais e sociais, 

do ponto de vista das participantes, são tão importantes quanto o trabalho cotidiano 

e, com freqüência, motivam os cooperados a permanecerem organizados de forma 

associativa e a fortalecerem o seu sentimento de pertencimento ao grupo de 

trabalho. 
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Surpreendentemente, no entanto, a dimensão legal perde fôlego ao final do 

primeiro ano de funcionamento da COOPERCONFEC, talvez porque o processo de 

institucionalização e legalização da cooperativa já tenha sido concluído, não sendo 

mais uma preocupação central das associadas. 

 

A dimensão político-econômica da organização foi timidamente mencionada pelas 

cooperadas no primeiro ano de funcionamento da cooperativa. Este é um aspecto 

que deve ser analisado, já que a organização encontra-se em processo de 

incubação e esta dimensão é fundamental para a auto-sustentabilidade de uma 

iniciativa desta natureza. Cabe destacar, todavia, que durante as interações 

estabelecidas ao final do seu segundo ano de funcionamento, observou-se nas 

assembléias e no cotidiano de trabalho, que as cooperadas passaram a vivenciar 

com mais intensidade a dimensão político-econômica da cooperativa, tanto por 

meio da presença ativa de algumas cooperadas na gestão da organização, quanto 

no aumento de renda gerado pelo grupo, alcançando uma média de um salário 

mínimo por mês para cada cooperada ao longo de um ano.  

 

 Infere-se que a sobrevivência da cooperativa, como empresa economicamente 

produtiva, dependerá da habilidade do grupo e da diretoria eleita de realizar três 

funções fundamentais: conciliar os princípios cooperativistas com as exigências 

práticas do mercado; desempenhar ações autogestionárias, de modo a procurar 

envolver todas as associadas nas tomadas de decisões, ou seja, construir uma 

gestão verdadeiramente democrática, sem clivagens entre as cooperadas que 

atuam na atividade de costura e aquelas que trabalham na administração do 

empreendimento; administrar a cooperativa, de modo a levar em conta não só a 

geração e distribuição de renda para as associadas, mas também a destinação dos 

fundos de reserva e educacionais para o crescimento e a expansão da cooperativa 

e de seus membros. 

 

Este é um aspecto importante no funcionamento deste tipo de organização, pois, se 

houver centralização de poder pelo conselho gestor e passividade dos associados, 

uma das conseqüências poderá ser a reprodução do modelo vertical de relações 
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laborais, o que distanciaria a cooperativa do seu sentido de ser um 

empreendimento autogestionário. 

 

Enfim, a identidade de cooperado, neste caso, ultrapassa a relação pessoa/ 

trabalho/remuneração, baseando-se em cinco dimensões distintas, porém 

intimamente relacionadas, quais sejam: psicossocial, racional, organizacional, 

político-econômica e legal. A ênfase em cada uma destas dimensões foi 

determinada, neste caso, pela forma como o PANGEA conduziu as ações durante o 

processo de incubação, ou seja, o cruzamento entre o perfil do grupo de 

cooperadas e as demandas da cooperativa evidenciava a dimensão que precisaria 

ser mais desenvolvida, visando a autonomia da cooperativa. No caso da 

COOPERCONFEC, o foco incidiu, no primeiro ano de funcionamento, na dimensão 

psicossocial (formação de uma identidade coletiva), enquanto no segundo ano de 

atividade, conforme averiguado nas observações de campo, a ênfase recaiu na 

dimensão político-econômica (exercício da autogestão), o que levou a inferir que a 

identidade de cooperado, neste caso, se fundou em uma identidade coletiva 

baseada na autogestão. 

 

Após a análise das dimensões mencionadas, que constituem a identidade do 

trabalhador cooperado, será apresentado, a seguir, o segundo tópico desta seção: 

as relações que envolvem a identidade de cooperado. 

 

AS RELAÇÕES QUE ENVOLVEM A IDENTIDADE DE COOPERADO  

 

Reunidos os insumos gerados por meio dos grupos focais e da observação 

participante, obteve-se o resultado de que ser costureira da COOPERCONFEC 

envolve cinco tipos de relações: com a incubadora; com a comunidade local; com 

os clientes; com os próprios pares; consigo mesmas. A Figura 6, a seguir, ilustra 

essas relações. 
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FIGURA 6 – Representação gráfica de ser costureira da 
COOPERCONFEC e o que a diferencia de outros grupos de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) orgulho de si mesmo; 
ii) sentimento de estar viva e não ser 

empregada; 
iii) expectativas positivas do futuro; 
 v) conciliação entre trabalho e vida  

pessoal. 

Relação 
consigo 
mesma 

Ser costureira da 
COOPERCONFEC 

- “trabalhar para nós 
mesmos”; 

- ter um trabalho valorizado; 
- ter profissão. 

- ausência de horários 
pré-fixados; 

- ausência de carteira- 
assinada; 

- responsabilidade 
coletiva; 

- remuneração 
conforme 
participação; 

- crescimento 
depende da união e 
ajuda –mútua. 

 

Relação 
Cooperadas 
e incubadora 

 i)  apoio técnico- financeiro 
provisório;  

 ii)  incentivo ao aprimoramento das 
habilidades técnicas e de 
autogestão; 

iii)  preocupação com a auto-
sustentabilidade/início da 
desincubação; 

iv)  exercício dos princípios do 
cooperativismo. 

Relação 
Cooperadas 

e 
comunidade 

 

 i)  projeção positiva na mídia 
     (comunidade e grupo); 
ii)  orgulho e receio de mantê-

la após a incubação; 
iii)  maior participação nos 

movimentos sociais locais.

O que as 
diferencia 
de outros 
grupos? 

Relação 
interna entre 
cooperadas 

 

 i) formação de uma identidade 
coletiva; 

ii)  presença de conflitos internos no 
grupo;  

iii) necessidade de preparo para   
atuar na comercialização; 

iv) interdependência nas atividades 
produtivas; 

 v) exercício de diálogo contínuo 
entre lideranças e cooperadas. 

  

Relação 
Cooperadas 
e clientes 

 i)   diálogo contínuo com clientes; 
ii)   necessidade de aprender a 

negociar e avaliar propostas; 
iii)  loja como principal 

cliente/alternativa de auto-
sustentabilidade. 
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RELAÇÃO ENTRE AS COOPERADAS E A INCUBADORA 

 

Da relação entre as cooperadas e a incubadora, emergiram três principais 

aspectos, que estão estreitamente relacionados: o apoio técnico e financeiro; a 

preparação para a autogestão; e a conquista de auto-sustentabilidade.  

 

O Apoio Técnico e Financeiro 

 

Ficou visível, nas discussões dos grupos focais, que o apoio técnico e financeiro 

recebido da organização incubadora por meio do incentivo ao aprimoramento da 

costura e da diversificação técnica (estilismo, modelagem, manutenção de 

máquinas etc.), a partir de parcerias com entidades públicas e privadas, qualificam-

nas e diferenciam-nas de outros grupos de costureiras. 

 

Flora mencionou em um dos grupos focais: 

 

E a cooperativa nossa tem muitas coisas que outras não têm, é apoio (...) porque 
sozinha é mais difícil e os apoios que a gente tem encontrado tão favorecendo que a 
gente venha a subir, então prá chegar lá no topo depende de nós. 

 

Não ignoram, no entanto, que o vínculo com a incubadora é provisório e emerge a 

preocupação com a auto-sustentabilidade, o que parece ter justificado a discussão 

da necessidade de serem mais preparadas, tanto para a autogestão nos processos 

decisórios da cooperativa, quanto para o gerenciamento da loja, adquirida em um 

shopping, localizado no centro da cidade. 

 

Mônica afirmou em um dos grupos focais: 

 

Tudo só depende da gente (...) Hoje tá ótimo, tem PANGEA, tem TELEBAHIA, tem 
SEBRAE, tem SENAI que tá dando apoio, mas amanhã a gente vai tá sozinha, então 
(...) a gente tem que aprender a viver com nossas dificuldades e nossas falhas, 
aproveitando o apoio pra somar ao nosso futuro ... 

 

A fala mencionada sugere que as cooperadas reconhecem a importância do 

suporte técnico e financeiro da incubadora, ratificando a necessidade de ainda 

permanecerem incubadas. Demonstraram também compreender que a incubação é 

um processo temporário, com início, meio e fim, sendo necessário aprender a 

caminhar por si mesmas, de forma autônoma. 
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A Preparação Para a Autogestão 

 

Tornou-se visível durante as discussões dos grupos focais (fevereiro de 2003), uma 

postura inicial de aquiescência das cooperadas com a organização incubadora, 

expressa por meio de uma tendência a reproduzir o modelo heterogestionário, em 

que a incubadora era colocada no lugar de "empregador" e as cooperadas 

pareciam se posicionarem no lugar de empregadas.  

 

Adriana relatou no grupo focal: "Se nós formos procurar alguma informação (...) nós 

saímos até como ruim, como uma pessoa que tá querendo se intrometer (...) e a 

gente tem medo de ir lá perguntar (...)" 

 

Este modelo hierárquico, baseado na relação patrão/empregado, pareceu ter sido 

adotado pelo grupo, por muitas terem sido socializadas para o trabalho assalariado, 

conforme apresentado na seção anterior. A fala mencionada, faz emergir a seguinte 

contradição: o medo das cooperadas de questionarem e se informarem acerca do 

empreendimento, do qual elas são as proprietárias. Dito de outro modo, as 

cooperadas concebiam inicialmente uma divisão clara entre aqueles que decidiam 

(donos/incubadora), ao ponto de não poderem se informar, e aqueles que 

obedeciam (empregados/cooperados). Isto leva a pensar que, talvez, um dos 

grandes desafios da incubação seja a superação da prática heterogestionária 

instituída nas relações de trabalho. Esta reflexão remete à argumentação de Santos 

e Rodriguez (2002) que apontam como  uma das características emancipatórias 

das alternativas de produção não capitalista o seu potencial para substituir a 

autoridade vertical do patrão pela democracia participativa no interior das unidades 

de produção. Esses autores ainda elucidam: 

 

O efeito essencial da expansão do princípio democrático é a criação de possibilidades 
de transformação qualitativa da democracia na direção de uma democracia 
participativa. É este tipo de democracia que está subjacente às alternativas radicais à 
política liberal e ao capitalismo. (Santos & Rodriguez, 2002, p. 69-70). 

 

Nas interações estabelecidas com o grupo, durante as observações em campo, 

ficou visível uma mudança de comportamento das cooperadas em relação à 

incubadora, que passaram progressivamente a adotar uma postura mais 

participativa na gestão da cooperativa. Esta mudança culminou na adoção de um 

modelo híbrido de gestão, típico de um período de transição, constituído de 
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avanços, recuos e ambigüidades, em que o grupo ora recorre ao modelo 

verticalizado de relação laboral, ora busca praticar a autogestão nas tomadas de 

decisões da cooperativa. 

  
Luciana argumentou em reunião com a incubadora: "O papel de lidar com os 

clientes é das cooperadas (...). Assim, a gente nunca vai se antenar (...). A gente tá 

aprendendo, as determinações aqui têm que ser nossas." 

 
Tornou-se nítido, durante as observações realizadas no final do segundo ano de 

funcionamento da cooperativa, que as cooperadas passaram a se posicionar como 

donas do próprio negócio e a reivindicar um papel protagônico dentro da 

cooperativa ("as determinações aqui tem que ser nossas"), mesmo reconhecendo a 

necessidade de serem incubadas ("a gente tá aprendendo"), ou seja, ainda 

precisarem de apoio técnico e gerencial. Em outras palavras, as cooperadas 

passaram a exercitar a condição de proprietárias da cooperativa, o que pareceu ser 

motivado por uma preocupação do grupo em se emancipar da incubadora. Um 

exemplo disto foi o fato de as cooperadas terem tido a iniciativa de solicitar um 

segundo curso de cooperativismo, ou seja, começaram a construir um discurso 

coletivo próprio no intuito de viabilizar o seu crescimento e sua autonomia. 

  
Liana afirmou em um dos grupos focais: "Deveria voltar o curso de cooperativismo 

intenso, tem pessoas aqui que não sabem o que é cooperativa, tem gente que 

ainda fala em carteira assinada ...” 

 
A fala mencionada sugere a preocupação com o desnível de conhecimento do 

grupo sobre a temática do cooperativismo e, ao mesmo tempo, o reconhecimento 

da necessidade de homogeneizar e socializar este saber no grupo, seja do ponto 

de vista da teoria, seja do ponto de vista da vivência prática. Em outras palavras, 

significa dizer que se tornar cooperado é uma experiência concreta que necessita 

ser respaldada em uma base teórico-prática. Isto porque o cooperativismo, ao 

mesmo tempo em que possui princípios e conceitos específicos, que precisam ser 

apropriados por todos que dele fazem parte, requer também a sua aprendizagem 

prática, já que se trata de um modo de agir coletivo diametralmente distinto do 

modelo hierárquico de trabalho. 

 

Estes argumentos encontram ressonância na literatura em autores como P.P. 

Albuquerque (2003b), que conceitua a autogestão, em sentido lato, como o 
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conjunto de ações sociais, de natureza democrática, especialmente no que tange 

aos processos decisórios. O exercício do poder, na modalidade de organização 

solidária, é, portanto, compartilhado e qualifica as relações sociais entre pessoas 

e/ou grupos. Dito de outro modo, a autogestão demanda um novo padrão cultural 

de atitude profissional, política e ideológica, marcado pela horizontalidade e pela 

prática democrática, pois está voltada para a construção objetiva de um projeto de 

emancipação social. 

 

Santos e Rodriguez (2002) complementam, ao formularem a tese de que um dos 

caracteres da energia emancipatória das alternativas produtivas não capitalistas 

amplia a esfera de ação da democracia do campo político para o econômico, 

diluindo a separação artificial entre política e economia que o capitalismo liberal 

estabeleceu. Esses autores destacam a seguinte questão: "Como evitar o 

ressurgimento de hierarquias e da apatia em organizações cujo êxito depende da 

participação direta e do compromisso de quem nelas trabalha?" (Santos & 

Rodriguez, 2002, p. 70). As vantagens de estruturar redes de apoio mútuo entre 

organizações autogestionárias de todos os tipos para reforçar a horizontalidade no 

interior de cada uma delas são assinaladas por Melo (2002). Os processos de 

educação cooperativa continuada com os associados, objetivam minar o modelo 

vertical de relação laboral, como sugere Singer (2002). 

 

Para favorecer a gestão da produção, observou-se que a incubadora tem 

construído diversificadas ferramentas administrativas em parceria com as 

cooperadas para tornar mais ágil o fluxo produtivo da organização como: 

cronometragem de peças, formulários de estoque, fichas técnicas, conciliação 

bancária entre outras (PANGEA, 2003c). 

 

Ao observar a equipe da incubadora em interação com as cooperadas, novos 

elementos vieram à tona. Averiguou-se que os membros da equipe ratificavam, com 

uma certa freqüência, a confiança na capacidade técnica das cooperadas, 

estimulando-as a crescerem como profissionais e explicavam rotineiramente para o 

grupo o sentido da incubação, suas limitações, por ser um apoio provisório, assim 

como suas possibilidades, por viabilizar articulações e apoios recebidos de 

organizações como a Fundação Telefônica, o Banco Mundial, o SENAI, o SEBRAE, 

o Shopping Center Lapa, dentre outras, às quais dificilmente o grupo teria acesso, 

caso não fosse incubado (PANGEA, 2003c). 
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Um dos membros da equipe da incubadora analisou alguns limites da cooperativa e 

declarou em uma reunião: 

 

O maior problema que eu vejo é a falta de medição de tempo para fazer o fluxo. 
Depois da polivalência, determinadas atividades não ficarão mais concentradas em C. 
(presidente da cooperativa) e evita o congestionamento para absorver novas 
demandas (...). Tenho convicção de que vocês são capazes de fazer. Vocês podem 
chegar a uma linha de exportação (...) ter um setor de desenvolvimento de produtos. 
Se chegar um momento que há algo novo e eu não souber, sou capaz de pesquisar. 
Não tem sentido a presença da incubadora se não for para alavancar a cooperativa 
(...). Incubar é dar os recursos para o empreendimento crescer e germinar. 

 

Este excerto torna visível que a equipe técnica da incubadora tem procurado 

apontar os problemas da cooperativa (por exemplo, concentração de trabalho nas 

cooperadas com maior domínio técnico, superposição de produções, atrasos com 

clientes, dificuldade de absorver novas demandas etc.) e sugerir possíveis soluções 

(por exemplo, polivalência, cronometragem de tempo, fluxo produtivo fluido etc.), 

com o objetivo de transmitir tecnologias de gestão para prepará-las para a auto-

sustentabilidade. 

 

A Conquista da Auto-Sustentabilidade  

 

Nas interações estabelecidas durante as observações, notou-se que as 

cooperadas, ao tomarem o empreendimento como próprio, demonstraram a 

preocupação em construir, gradativamente, uma independência da incubadora, o 

que indica um movimento das cooperadas em demarcar a própria identidade 

enquanto grupo de trabalho. Destaca-se, nesse sentido, que essa independência é 

motivada pela própria incubadora, percebida como caminho para a auto-

sustentabilidade. 

 

Noêmia argumentou em uma assembléia:  

 

A gente não quer ficar só atrás do PANGEA, ter um porto seguro por trás. A gente tá 
aqui para ser corrigido, para aprender (...). A gente tá começando a se desprender, a 
cortar o cordão umbilical com o PANGEA (...). A gente tá querendo mudar. 

 

A fala mencionada ilustra o momento de transição vivenciado pelo grupo com a 

incubadora. Por um lado, as cooperadas ressaltaram a importância do apoio 

recebido ("a gente tá aqui para (...) aprender"); por outro lado, demonstraram a 
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necessidade de construir uma autonomia em relação à incubadora ("a gente tá 

começando a se desprender, a cortar o cordão umbilical com o PANGEA”). O grupo 

pareceu reconhecer que precisa conquistar uma independência profissional e 

"intelectual" da incubadora e, para isto, reflete sobre a necessidade de assumir as 

responsabilidades atinentes à condição de proprietárias.  

 
Claúdia elucidou em uma reunião: 

 

A gente tem que procurar a nossa identidade profissional e intelectual. A gente tá num 
momento de começar a acertar o passo, a tomar pé da situação, de tudo o que a gente 
objetiva conseguir. Só depende da gente, só que precisa querer, estar engajado com 
esta situação, saber onde a gente quer estar. Houve melhoria no setor produtivo, agora 
a gente tá levando sozinha a produção [sem supervisor de produção], mas a gente tá 
levando em conjunto. 

 

Apreende-se que as cooperadas assinalaram que a coesão do grupo e o 

comprometimento com a organização são fatores necessários para poderem 

assumir plenamente a gestão da cooperativa ("Só depende da gente, só que 

precisa querer, estar engajado com esta situação, saber onde a gente quer estar"). 

Parece ficar claro também a compreensão do grupo sobre a provisoriedade do 

vínculo com a incubadora, por isso a preocupação em definir coletivamente 

prioridades e objetivos, diante da melhoria no setor produtivo, conquista alcançada 

pelo grupo sem a presença de um supervisor de produção.  

 
Esse aspecto parece ratificar a idéia de que o processo de desincubação está 

começando, na medida em que o grupo vai adquirindo maturidade técnica, 

gerencial e política para assumir na prática funções progressivamente mais 

complexas na gestão da cooperativa, a exemplo do atendimento direto ao cliente 

ser realizado pelas associadas. Dito de outro modo, a incubadora parece estar 

saindo gradativamente de cena e estimulando as associadas a protagonizarem a 

sua participação nos processos decisórios da cooperativa, haja vista a postura, 

cada vez mais propositiva, assumida pelas cooperadas nas reuniões com a 

incubadora. 

 

O grupo, no entanto, parece enfrentar o dilema de como sobreviver de forma 

autônoma quando o apoio externo se encerrar. Ao se defrontar com tal dilema, é 

preciso criar mecanismos para minimizar os impactos de insegurança em grupos 

pertencentes a empreendimentos desta natureza. Esta é uma das questões a ser 

refletida pelas organizações incubadoras. 
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Em resumo, a identidade do trabalhador cooperado se define não só a partir da 

diferenciação de outros grupos profissionais, como também da emancipação em 

relação à incubadora. Por um lado, a incubação auxilia as cooperadas a se 

diferenciarem profissionalmente no mercado de outros grupos de costureiras, pela 

presença do suporte técnico e financeiro que objetiva viabilizar o funcionamento da 

cooperativa e sua inserção no mercado. Por outro lado, o sentido da incubadora é 

trabalhar para promover a autonomia do grupo e extinguir os laços de dependência 

da cooperativa para com ela, de modo que a encubadora exerça uma influência 

temporária, favorecendo aos cooperados assumirem uma postura ativa, tanto na 

organização quanto na comunidade à qual pertencem, o que não se constitui em 

tarefa de fácil execução. 

 

RELAÇÃO DAS COOPERADAS COM A COMUNIDADE 

 

No tocante à relação entre as cooperadas e a comunidade, identificou-se, nas 

discussões dos grupos focais, o argumento da presença da cooperativa na mídia e 

do efeito positivo desta repercussão tanto para a comunidade quanto para as 

próprias cooperadas.  

 
Luizete relatou em um dos grupos focais: "Eu acho que, além de representar toda a 

comunidade do nosso bairro com o nosso trabalho né, levanta o aspecto da 

comunidade que é baixo..." 

 
A fala mencionada ilustra o orgulho que sentem de poderem projetar uma imagem 

positiva da comunidade à qual pertencem, já que o Subúrbio Ferroviário é uma 

região geralmente associada à pobreza e à violência urbana, conforme dados do 

Censo (IBGE, 2001) e matérias publicadas nos jornais de circulação local (Anexo J). 

 

Wilma e Ana empreenderam o seguinte diálogo no grupo focal, que relaciona a 

cooperativa à comunidade: 

 

Wilma: Eu vejo a cooperativa como um incentivo né, pra outras pessoas participarem 
também desse trabalho. 

Ana: Incentivo, por ser um trabalho bonito, que visa o crescimento da comunidade, 
então, pode incentivar outras pessoas a copiarem o que estamos fazendo... 

 

A partir deste diálogo, infere-se que, pelo fato da cooperativa estar sendo uma 

experiência exitosa do ponto de vista da inclusão social e da geração de renda, 
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esta tende a se transformar em um ator protagônico do contexto local, no sentido 

de tornar-se um modelo para a formação de outras cooperativas populares na área, 

induzindo processos de desenvolvimento regional.  

 

A participação das cooperadas da COOPERCONFEC, tanto no Fórum de 

Desenvolvimento Urbano Local, apoiado pelo Governo do Estado, como no Fórum 

Estadual de Economia Solidária e no movimento de articulação política com 

entidades locais para a preservação do Parque São Bartolomeu, são bons 

exemplos de fortalecimento de mecanismos de reciprocidade entre o grupo de 

cooperadas e a comunidade local, seja porque tem aumentado a capacidade de 

participação e reivindicação da comunidade junto ao poder público, seja porque tem 

fortalecido o vínculo associativo entre seus membros. 

 

Tais dados parecem estar em consonância com a literatura, visto que Santos e 

Rodriguez (2002) argumentam que o caráter coletivo do desenvolvimento de baixo 

para cima gera um processo de construção de poder comunitário, que pode criar o 

potencial para que os efeitos das iniciativas econômicas populares atinjam a esfera 

política e gerem um círculo virtuoso que contraria as causas da marginalização. 

 

Um exemplo é a aprovação do projeto de construção da sede própria da  

COOPERCONFEC, financiada pelo Banco Mundial. Este investimento proporcionará 

à comunidade local a geração de cinquenta postos de trabalho, feito 

particularmente significativo em uma região que possui o maior índice de pobreza 

da Região Metropolitana de Salvador.  

 

 Neste sentido, pode-se inferir que o grupo de cooperadas estimula e é estimulado 

reciprocamente pela comunidade, na medida em que a relação entre ambos parece 

estar promovendo o desenvolvimento local da região, a inclusão social e a 

participação cidadã das integrantes nos movimentos comunitários, ratificando, 

desta forma, a dimensão política da identidade do trabalhador cooperado, fato que 

extrapola o universo circunscrito da cooperativa, ao envolver o campo dos 

movimentos sociais. 

O cooperativismo popular, portanto, transcende a sua missão de aliviar a situação 

de desemprego, demonstrando, como diz Melo (2002), que o desenvolvimento 

global começa em nível local, por meio de uma economia pluralista, em que a 
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diversidade é acolhida e considerada uma dimensão fundamental da vida social. 

Destarte, o autor argumenta que não basta encontrar saídas economicamente 

viáveis no âmbito local, mas participar de um processo de longo prazo que produza 

uma alternativa global. Para tanto, sugere o trabalho em rede de um conjunto de 

estruturas e experiências locais.  

 
RELAÇÃO DAS COOPERADAS COM OS CLIENTES 

   

Nas relações vivenciadas durante as observações de campo, constatou-se que as 

costureiras apontaram três aspectos relevantes da relação com os clientes, que as 

auxiliaram na experiência como cooperadas: o estabelecimento de um bom fluxo de 

comunicação, o aprimoramento nas negociações e o reconhecimento da própria 

loja como principal cliente da cooperativa. 

 

O primeiro aspecto relacionado à disposição do grupo para uma comunicação fluida 

com os clientes foi observado a partir do exercício de diálogo entre ambos (cooperadas 

e clientes), de modo que oferecesse um padrão de qualidade no atendimento. 

 

Em uma das observações de campo, foi registrado o seguinte diálogo: 
 
 

Cliente: Aqui estão os materiais. 

 [A cooperada confere junto com a cliente e anota os materiais que foram entregues: 
tecidos, linhas, botões, peças piloto]. 

Luiza: Está tudo conferido e registrado. Agora gostaria de conversar com você sobre 
o pagamento daqueles casacos. 

Cliente: Ainda não foi pago? 

Luiza: Ainda não. 

[A cliente liga para a fábrica, pede desculpas e constata que o cheque de pagamento 
ainda estava na fábrica].  

Ana: Para viabilizar esta produção, falta alguns produtos como tecido para o forro e 
mais uma caixa de botões.  

Cliente: Vou trazer os materiais que faltam e trago junto o cheque de vocês. Vocês 
poderiam me informar sobre uma possível data de entrega? 

[A cooperada vai até o calendário e acorda prazos com a cliente]. 

 

No diálogo mencionado, observou-se que as cooperadas adotaram, entre outros 

procedimentos para realizar o atendimento ao cliente, o preenchimento de 

formulários de entrega de material, a conferência e a contagem dos mesmos junto 

aos clientes. Ao lado disto, propuseram-se também a utilizar uma comunicação 
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objetiva para esclarecer possíveis dúvidas e realizar cobranças, de modo que a 

qualidade do atendimento ao cliente fosse privilegiada e ao mesmo tempo os 

interesses da cooperativa fossem defendidos. Compreende-se que a relação direta 

das cooperadas com os clientes, sem a presença intencional da equipe da incubadora, 

parece estar contribuindo para a profissionalização das integrantes da 

COOPERCONFEC, tanto como costureiras quanto como gestoras do próprio negócio. 

 
O segundo aspecto diz respeito à necessidade do grupo em se aprimorar nas 

negociações com os clientes, tanto no âmbito da formação de preços, como no 

estabelecimento de prazos de pagamentos. 

 
Uma das lideranças da cooperativa, Jovenice, argumentou em uma assembléia: 

 
O dinheiro da taxa administrativa foi investido na produção da P. [cliente-patrocinador] 
e o coordenador geral do projeto vai questionar porque eles ainda não pagaram. O 
contrato assinado com a P. foi de trinta dias para o pagamento ser efetuado e ainda 
não foi, agora o capital da taxa administrativa está empatado, porque foi usado para 
comprar a matéria-prima da produção. O outro lado da história é que eles são nossos 
patrocinadores em alguns eventos como o desfile. Aí a gente vai ver o que vai ser feito. 

 

Ficou visível na fala mencionada, a necessidade de suporte que as cooperadas 

parecem ainda demandar da incubadora, em situações de complexidade maior, 

principalmente quando os clientes também são patrocinadores da cooperativa e 

estão em atraso no pagamento. Esta situação, por exemplo, requereu uma 

habilidade de gestão mais refinada, a qual o grupo pareceu ainda não possuir, daí 

terem recorrido à incubadora para mediar a cobrança de pagamento, ainda não 

efetuado pelo cliente-patrocinador.  

 
Argumenta-se que, apesar das cooperadas demonstrarem estar informadas sobre 

as situações de cada cliente e socializarem este conhecimento com o grupo em 

reunião, parecem ainda necessitar de um maior preparo técnico para atuar na 

administração financeira da cooperativa. 

 
O terceiro e último aspecto a ser tratado neste tópico é relativo à decisão do grupo 

em adotar a própria loja como principal cliente da COOPERCONFEC e mantê-la com 

uma produção regular. 

 
Uma técnica da equipe da incubadora relatou: "Se vai haver regularidade de 

pagamento, tem que ter produtividade regular. O desfile da loja será em outubro e 

temos que conciliar tudo: desfile, loja e facção." 
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Parece que a decisão de priorizar a loja da cooperativa, cedida pelo Shopping 

Center Lapa, como cliente principal, é endossada pela equipe da incubadora, que a 

concebe como uma via concreta de auto-sustentabilidade do empreendimento. 

 

Por ser um canal de distribuição e comercialização dos produtos da cooperativa e 

de outros grupos associativos que não possuem uma forma de escoar a sua 

produção, formando uma rede solidária inter-cooperativa, as associadas da 

COOPERCONFEC optaram por abastecer regularmente a loja com suas peças. Além 

de gerar rendimentos mais substantivos para o grupo, forma o capital de giro 

necessário para a expansão da organização, bem como constitui uma alternativa de 

sua viabilidade econômica.  

 

Enfim, infere-se que a identidade do trabalhador cooperado é formada também pela 

interação com os clientes, na medida em que, nesta relação, as cooperadas 

profissionalizam-se, através da atividade técnica, ao exercerem a função de 

costureiras, e da atividade de gestão, ao atuarem na administração da organização.  

 

RELAÇÃO ENTRE AS PRÓPRIAS COOPERADAS 

 

Das relações entre os pares, emergiram três aspectos relacionados a ser 

cooperada da COOPERCONFEC: presença de conflitos internos no grupo; 

interdependência nas atividades produtivas; formação de uma identidade coletiva.  

 

Presença de Conflitos Internos no Grupo 

 

O aspecto relativo à presença de conflitos internos no grupo foi observado, a partir 

das críticas realizadas à cooperativa, proveniente de algumas integrantes, 

consideradas por outras cooperadas como ausentes de seu cotidiano. 

Antônia, Leandra e Luiza expressaram o seguinte diálogo em um dos grupos focais: 

 

Antonia: ...dois dias eu fui lá na cooperativa e não tinha nada prá fazer, fiquei 
perdendo o tempo que eu ia fazer unha, ontem de manhã eu fui lá, a mesma coisa. 

Leandra: Na minha opinião, o que eu vejo A., o seu problema, o seu maior problema 
também é que você não tem nenhum compromisso sério, você entra numa produção, 
aí você... você, às vezes, não vem, aí fica a produção empatada... 

Luiza: ...eu acho assim, você não tem aquele compromisso, na minha opinião, você 
não tem um compromisso. 
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Leandra: Eu acho que o seu problema é esse (...) porque se tiver de terminar uma 
produção, seja qual for ela, tem que ter o compromisso. Eu mesmo (...) eu tava em 
uma, fazendo serviço de interloque e de overloque, se eu não vier um dia, eu já 
penso nas outras que tavam dependendo de mim. 

Luiza: O problema é que uns trabalham demais e outros trabalham de menos, e aí 
acaba, acaba o quê? Acaba que um fica mais gostoso e outro mais desgostoso. 

 

No trecho relatado, ficou visível distintas formas de participação na cooperativa e 

atitudes profissionais diversificadas por parte das cooperadas entre si. Quanto às 

formas de participação, algumas cooperadas expressaram ter uma dedicação 

exclusiva à cooperativa e uma preocupação com o grupo quando se ausentam 

("seja qual for a produção, tem que ter compromisso"; "se eu não vim um dia, eu 

já penso nas outras que tavam dependendo de mim"), já outras relataram 

desempenhar atividades produtivas paralelas à cooperativa ("fazer unhas", por 

exemplo), parecendo ter uma menor dedicação ao empreendimento e uma 

preocupação maior consigo mesma do que com o grupo. Tais fatos parecem 

revelar níveis diferenciados de investimento de tempo na organização, o que pode 

ser considerado um agente causador de conflitos no grupo. Além disto, observou-

se também nos documentos analisados (relatórios técnicos e de avaliação) relatos 

de diferentes graus de presencialidade e de comprometimento das associadas 

com o grupo, com as produções e com os clientes, reforçando, assim, as tensões 

internas do grupo e demonstrando que não há um modelo “ideal” a ser seguido 

para construir a identidade do trabalhador cooperado, sendo esta constituída em 

um processo complexo, difícil e contraditório.. 

 

Interdependência nas Atividades Produtivas 

 

Quanto à interdependência nas atividades produtivas, constatou-se que as 

atividades das cooperadas são integradas, o que pode favorecer ou prejudicar a 

coesão grupal, a depender da forma como forem planejadas. Nas observações de 

campo, notou-se que a grande maioria costura, outras passam ferro, limpam e 

dobram as peças, trabalham na administração, na comercialização, fazem lanche e 

serviços externos, ou seja, há uma distribuição de tarefas entre as associadas que 

se complementam em prol do funcionamento da cooperativa como um todo. Dito de 

outro modo, a qualidade do produto final da cooperativa depende das atividades de 

todo o grupo e de tais atividades serem interdependentes. Parece, neste caso, que 
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as associadas necessitam de um elevado nível de integração para funcionarem 

como um grupo cooperativo de trabalho. 

 
Constatou-se, nas observações, que a divisão de trabalho das cooperadas segue 

uma seqüência de operações que necessita ser cumprida para finalizar uma 

produção. Quando uma cooperada falta, a produção fica com gargalos, ou seja, 

caso não haja outra cooperada para a substituir, o grupo fica prejudicado, pois a 

produção corre o risco de ser paralisada e o prazo de entrega acordado com o 

cliente pode não ser cumprido. 

 
No caso da COOPERCONFEC, percebeu-se que o fato das associadas estarem 

inseridas em uma modalidade organizacional regida pela cooperação contribui para 

que a sua forma de organização interna siga a lógica solidária, isto é, o grupo foi 

dividido em células de trabalho, compostas por cinco ou seis costureiras, que 

ficavam responsáveis por determinadas produções, cujas atividades eram 

complementares. Dito de outro modo, a atividade de costura na COOPERCONFEC 

foi planejada para reforçar a idéia de reunir pessoas para produzir, com base na 

ajuda mútua e na realização de metas comuns. Tais resultados parecem estar em 

consonância com o que Jesus e Tiriba (2003) afirmaram quando definiram 

cooperação a partir da pressuposição da coordenação do esforço coletivo para 

atingir objetivos compartilhados, tornando-se esta uma das condições fundamentais 

para o êxito de um empreendimento de natureza associativa e popular. 

 
Em síntese, infere-se que um dos fatores para uma organização cooperativa se 

viabilizar é cumprir, ao mesmo tempo, a meta econômica, de gerar renda, a meta 

social, de fortalecer uma identidade coletiva e a meta política, de praticar a 

democracia nos processos decisórios. 

 
Formação de uma Identidade Coletiva 

 
Constatou-se, por meio das interações estabelecidas durante as observações, que 

a decisão de trabalhar em células produtivas pareceu estar promovendo a diluição 

de microgrupos, o fortalecimento da integração grupal e, com isto, o início da 

formação de uma identidade coletiva. 

 
Wilma ressaltou em uma reunião de cooperadas: "A gente estava trabalhando no 

quinteto, no mesmo grupo de sempre, há muito tempo. A gente se misturou para 

ver se fortalecia as cooperadas...” 
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Esta fala sugere a presença inicial de microgrupos de trabalho dentro da 

cooperativa, os quais, a partir da criação e implantação das células de trabalho, 

passaram a se misturar periodicamente, o que promoveu a desarticulação destes 

microgrupos e favoreceu a emergência do "nós" do grupo. Tais resultados 

encontram ressonância na literatura, na medida em que Martins (2001) afirma que o 

trabalho coletivo é um meio privilegiado de construir uma nova identidade social. Ao 

seguir esta linha de análise, elucida-se que a identidade de cooperado, neste caso, 

pareceu se situar no espaço de intersecção entre a identidade profissional de 

costureira e a identidade coletiva do grupo de trabalho. 

 

Adotando-se esta perspectiva, compreende-se que se tornar costureira cooperada 

da COOPERCONFEC, além de responder ao desemprego, foi um meio de se afirmar 

como profissional (costureira) pertencente a um grupo de trabalho autogestionário 

(cooperadas) que, para se manter, depende de participação produtiva e 

democrática das suas associadas e do compromisso conjunto com um projeto de 

emancipação social. 

Um outro aspecto relacionado à formação da identidade coletiva, apreendido nas 

observações realizadas, foi a opção das cooperadas de terem um líder para cada 

célula produtiva, sendo este um papel rotativo, o que possibilitou a todas as 

cooperadas ocuparem, em algum momento, o lugar de liderança na célula de 

trabalho. Esta decisão foi tomada democraticamente pelas associadas, em 

assembléia, o que pareceu proporcionar um movimento de emancipações pessoais 

em algumas das cooperadas, ao exercerem tal papel na dinâmica do pequeno 

grupo produtivo.  

 
Ficou determinado em assembléia que, além da função de costurar, a líder 

acompanharia diariamente o trabalho das integrantes da sua respectiva célula 

produtiva, por meio de registros regulares e diários da produtividade de cada 

associada, em um período determinado de tempo, o que pareceu revelar um passo 

a mais, dado pelo grupo, rumo à profissionalização na gestão da cooperativa e na 

repartição de poder e de ganhos. 

 

Ao analisar aspectos distintos da autogestão, P.P. Albuquerque (2003b) assinala 

que alguns de seus aspectos positivos é o cuidado desenvolvido pelos 

trabalhadores com a qualidade de sua produção, um aumento do sentido de suas 
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responsabilidades, o desejo de ampliar suas retiradas, determinados pela 

produtividade da organização. O autor aponta também o aumento da implicação 

pessoal do trabalhador na produtividade de seus pares, com o desaparecimento da 

relação hierárquica patrão/empregado. Neste caso, segundo esse autor, a vigilância 

mútua presente no grupo, além de diminuir o absenteísmo, evita o desperdício e 

estimula a produtividade. Assim sendo, a implementação das lideranças nas células 

produtivas da cooperativa, como um papel rotativo, pode ter favorecido a 

emergência de alguns dos aspectos positivos da autogestão apontados pelo autor 

como o exercício da vigilância mútua e a diminuição do absenteísmo. 

 

Um outro aspecto a ser destacado sobre a relação entre pares na cooperativa e sua 

repercussão na identidade de cooperado é a opção pelo diálogo entre as 

integrantes do grupo para resolver problemas internos de relação, esclarecer mal 

entendidos, tomar decisões e socializar informações. O diálogo é propiciado tanto 

nas assembléias, que ocorrem com periodicidade, como nas ações cotidianas do 

contexto de trabalho, facilitado por ser um grupo relativamente pequeno, composto 

de vinte costureiras residentes na mesma comunidade e que compartilham da 

realidade e cultura locais. 

Este modo de agir coletivo, em que se tenta utilizar uma comunicação relativamente 

clara, parece reforçar o sentimento de pertença de cada associada ao grupo de 

trabalho, pois cumpre a função de desconstruir os não ditos que se formam no 

grupo e diluir as possíveis tensões internas que se constroem no cotidiano. À 

medida que vai se instalando o espaço da palavra na roda das cooperadas, cria-se 

a possibilidade de emancipação das associadas, cada uma no seu ritmo, pois 

aprendem conjuntamente a falar o que pensam e sentem, o que parece estar 

contribuindo para a coesão grupal e o exercício da democracia interna.  

 

Antonia relatou em um dos grupos focais: 

 

 ...na cooperativa, você tem liberdade de dizer para o grupo, todas têm o mesmo 
direito de dizer, mesmo com funções diferentes de secretária, administradora, 
costureira etc., você pode dizer “Oh, Fulana, você tá agindo, não tá agindo tão legal”, 
e você não corre o risco de perder o seu trabalho, porque você foi e disse a verdade. 
Então, eu acho que a liberdade que a cooperativa conta de você poder expressar 
com suas palavras é positiva, “Oh! Não gostei, a gente tem que mudar, vamos ver 
onde é que está errado pra gente consertar, pra poder a gente seguir junto, né?” 
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Ficou evidenciado na declaração supracitada, algumas diferenças apontadas pelas 

associadas entre trabalhar em um empreendimento solidário e em uma empresa 

privada. Dentre as distinções, identificaram a ausência de patrão e a liberdade de 

expressão presentes na cooperativa, onde não só a disponibilidade de cada um 

poder explicitar as próprias opiniões parece não representar uma ameaça à sua 

permanência na organização, mas também a expressão dos pontos de vista e 

sugestões dos membros do grupo parece ser, na maior parte do tempo, encorajada 

tanto pelas lideranças quanto pela incubadora. 

 

As observações de campo também permitiram visualizar que as lideranças da 

cooperativa parecem ser legitimadas pelo grupo, tanto no âmbito gestor, quanto no 

técnico, de modo que a maioria das costureiras reporta-se freqüentemente ao 

conselho-gestor para esclarecer dúvidas, relatar sobre a produtividade do dia e 

trocar informações. As cooperadas parecem estar se constituindo como um grupo 

de trabalho com uma feição própria, na medida em que vão se distinguindo da 

incubadora e se reportando ao próprio grupo para solucionar problemas.  

Todavia, tal fato pode sugerir um duplo sentido de vínculo. Ao mesmo tempo em 

que o conselho gestor é eleito de forma democrática e legítima, deve-se estar 

atento para que o grupo não tente reproduzir com o conselho-gestor o modelo 

heterogestionário de trabalho, caracterizado pela divisão entre aqueles que 

mandam (lideranças) e aqueles que obedecem (cooperadas). 

  

Esta linha de argumentação parece estar em consonância com Santos e Rodriguez 

(2002), ao defenderem que uma das características emancipatórias das alternativas 

de produção solidária consiste no seu potencial de substituição da autocracia, típica 

da produção capitalista, pela democracia participativa no interior das unidades de 

produção.  

 

Ao analisar a questão da emancipação social, Carvalho (2002) elucida que a 

emancipação se recoloca continuamente à medida que novas configurações 

econômicas, políticas e ideológicas emergem. Neste sentido, argumenta-se que a 

identidade do trabalhador cooperado nasce com a emancipação da tutela das 

instituições que lhe deram vida (incubadora, agente financiador etc.). É na dinâmica 

participativa com outros movimentos e organizações sociais que a identidade de 
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trabalhadores cooperados vai se afirmando e se renovando, com a redescoberta do 

seu sentido histórico, político e do exercício de uma cidadania ativa. 

 

RELAÇÃO DAS COOPERADAS CONSIGO MESMAS 

 

Do ponto de vista pessoal, as cooperadas destacaram que o fato de serem 

costureiras da COOPERCONFEC faz com que se sintam orgulhosas de si mesmas e 

experienciem o sentimento de estarem vivas. 

 

Valéria e Tatiana expressaram em um dos grupos focais: 

 

Não, fazer parte da cooperativa não é um orgulho de vaidade não né, é um orgulho 
bom né. Eu tô me sentindo viva, capaz, cidadã. 

Pra mim essa cooperativa foi uma coisa melhor que existiu né, porque a gente tá 
realizando um sonho e acreditando no futuro, cada uma do seu jeito... 

 

Além do aumento da estima por si mesmas, observou-se que parece estar 

ocorrendo a construção de um projeto de vida, baseado em expectativas positivas 

em relação ao futuro. A partir de tal resultado, compreende-se que, diante do 

desemprego e da precarização das relações de trabalho, especialmente quando se 

trata de populações historicamente desfavorecidas, o cooperativismo popular 

procura alterar o quadro de exclusão social, não só gerando postos de trabalho, mas 

estimulando o desenvolvimento pessoal, acolhendo a diversidade, restabelecendo a 

dignidade, agregando um novo significado à noção de cidadania, estimulando-a a 

ser uma vivência cotidiana e democrática.  

 

O fato da cooperativa estar promovendo estas conquistas entre as cooperadas 

corrobora as afirmações de Bhowmick (2002). Este autor explica que um fator 

importante para o funcionamento das cooperativas é a sua democracia interna 

cotidiana, não restringindo o seu exercício à eleição do conselho gestor e fiscal.  

 

 O grupo também relatou o quanto é importante não estar na condição de 

empregada e poder conciliar trabalho e vida pessoal.  

 

Antonia afirmou no grupo focal: "Bom, eu acho excelente né, porque a gente não se 

sente empregada (...) temos tempo para nós e para nosso serviço." 
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A partir da fala destacada, infere-se que o fato de terem se tornado cooperadas 

levou-as a conquistarem uma identidade profissional, o que parece estar dando 

sentido à vida de muitas mulheres, ao romperem relações hierárquicas 

estabelecidas na vida privada e fortalecerem sonhos pessoais em torno de ações 

coletivas. 

 

Cecília argumentou em um dos grupos focais: 

 

Eu acho que a necessidade, assim, de realização profissional de cada uma de nós, 
ser direcionado à independência da mulher em relação ao homem né, aí deu a gente 
assim aquela força nossa. É aquilo que J. falou, a persistência de se realizar né, de 
conquistar coisas não só prá gente como para a comunidade, e antes a gente não 
conquistava. 

 

Tais aspectos parecem revelar o quanto o trabalho cooperativo pode reabrir no 

indivíduo potencialidades pessoais e grupais adormecidas, muitas vezes latentes 

pela falta de oportunidades de produzir conjuntamente e pela ausência de inscrição 

a pertencimentos coletivos. Nesta linha de análise, Castel (1995) assinala que a 

preocupação em promover empreendimentos de natureza solidária é de grande 

relevância, por associar trabalho e coesão social, por criar vínculos, ao mesmo 

tempo que atividades entre as pessoas.  

Um outro aspecto que merece destaque é o fato de que ser cooperada parece 

ocupar um lugar de centralidade na vida das costureiras, exercendo uma função 

estruturante de integração social. 

 

Alcione comenta em um dos grupos focais: 

 

A cooperativa pra mim é uma realização total, tanto pessoal como profissional. E até 
mesmo vivência de grupo, porque são pessoas totalmente diferentes, idéias opostas, 
temperamentos diferentes e a gente aprende a conviver e a trabalhar com elas, 
então, isso é um grande aprendizado ... 

 

Tornou-se visível na fala mencionada, que a experiência de ser cooperada pode ter 

possibilitado o aprendizado em conviver com a diferença, favorecendo um 

crescimento pessoal como sujeito, que porta idiossincrasias, e como profissional, 

que aprende a trabalhar em equipe. 

  

Joilene e Adriana argumentaram nos grupos focais: 
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...o meu objetivo é estar ali pra aprender, ajudar, dividir né, compreender as pessoas, 
a gente dá o que a gente tem de melhor. Trabalhar somando e dividindo né, porque é 
aquela coisa de você... às vezes as pessoas pensam ali no individualismo, mas não 
pensa que nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo (...) pensar que fulana 
também quer trabalhar, também tá do meu lado. 

E a diferença é que somos um grupo que trabalhamos pra nós próprias, sem patrão. 
A diferença pras outras, que as outras têm carteira assinada e nós não temos, então, 
temos o nosso estatuto e a nossa remuneração que é de acordo com o que nós 
participamos né. E a diferença é essa, eu acho, é uma diferença muito grande. 

 

Ficou visível nas falas mencionadas que as costureiras definem-se como 

cooperadas, neste caso, a partir de contrapontos ao modelo de trabalhador 

asssalariado (modelo patrão/empregado), quando explicaram: "e a diferença é que 

somos um grupo que trabalhamos pra nós próprias, sem patrão (...) as outras têm 

carteira assinada e nós não temos." Do mesmo modo, também se contrapõem ao 

formato de trabalhador, desarticulado de um grupo profissional, quando explicitam: 

"às vezes as pessoas pensam ali no individualismo, mas não pensa que nós 

estamos trabalhando com o mesmo objetivo (...) pensar que fulana (...) também tá 

do meu lado". Infere-se que a identidade de cooperado é demarcada a partir da 

presença de um estatuto próprio e de características distintas de outros grupos 

profissionais ("trabalhar somando e dividindo, com os mesmos objetivos"), 

realçando os valores de solidariedade e a lógica distributiva da renda gerada pelo 

grupo, princípios que ancoram as práticas do trabalho cooperativo. 

 

Apreendeu-se que a identidade do trabalhador cooperado, quando situada em um 

contexto social mais amplo, carrega consigo uma proposta de emancipação social 

por reconstruir o sentimento de filiação a um coletivo (identidade coletiva) e por 

resgatar o sentido de existência e dignidade de pessoas que estavam excluídas 

socialmente. A participação cidadã das costureiras nos movimentos sociais da 

comunidade local é um dos exemplos de atitudes protagônicas e emancipatórias, 

alimentadas pelo fato de serem cooperadas da COOPERCONFEC.  

 

Neste segundo tópico de análise, procurou-se investigar a identidade de cooperado, 

a partir da visão dialética, introduzida por Cuche (1999), entre a auto-identidade 

(relação eu-nós) e a hetero-identidade (relação de diferença entre nós e o outro). 

 

No próximo tópico, serão feitas considerações sobre os impactos gerados na vida 

das cooperadas a partir de sua inserção na cooperativa. 
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MUDANÇAS VIVENCIADAS APÓS A INSERÇÃO NA COOPERATIVA 

 

Constatou-se que a condição de cooperado gerou quatro níveis de impacto na vida 

das costureiras: no papel comunitário, na posição familiar, na relação com os pares 

e na vida pessoal, conforme sintetizado na Figura 7. 

 

FIGURA 7 – Configuração visual das mudanças vivenciadas a partir 
da inserção na cooperativa de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No plano comunitário, as cooperadas relataram acerca da inclusão social e do 

desenvolvimento local gerados pela cooperativa na região. No âmbito desta 

dissertação, ficou evidenciado que a cooperativa tem favorecido a conquista de 

uma relativa emancipação econômica das cooperadas, além de ampliar o seu 

Mudanças após 
inserção na 
cooperativa 

Papel 
comunitário 

promover o desenvolvimento da comunidade e 
a inclusão social 

Relação 
Consigo 
mesma 

i) aumento da auto-estima/disposição para a vida 
ii) clareza de objetivos 
iii)auto-superação de limites 
iv) otimismo em relação ao futuro  

Posição na 
família 

Emancipação/conciliação 
vida pessoal e profissional  

Relação com o 
grupo de pares 
 (cooperadas) 

POSITIVAS: 
i) aprendizado da convivência em grupo 
ii) associação entre trabalho e prazer/bem-estar 
iii) expectativa de melhor remuneração futura  

NEGATIVAS: 
i) falta de compromisso de algumas cooperadas 
ii) tendência em recorrer ao modelo hierárquico de 
trabalho  
iii) remuneração insatisfatória até o momento 
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diálogo com os filhos, pais e companheiros. De um lado, a cooperativa as tem 

ajudado a administrar melhor o tempo dedicado ao trabalho e à família, já que 

residem próximas ao local de trabalho, assim como redistribuir funções e tarefas no 

espaço doméstico.  

 
Luiza e Antonia empreenderam o seguinte diálogo, em um dos grupos focais, sobre 

as mudanças vividas na esfera familiar, após a inserção na cooperativa: 

 

Luiza: Bom, eu acho excelente né, porque a gente não se sente empregada, se sente 
uma pessoa assim... liberada, pra os serviços da cooperativa e pra nossas atividades 
também em casa (...) temos tempo pra nós e pra o nosso serviço. 

Antonia: A cooperativa é uma (...) coisa tão boa (...) porque ela favorece em todos os 
sentidos, desde a liberdade profissional, de você conquistar espaço demonstrando o 
que você sabe fazer, como na sua vida particular, que você pode combinar os 
afazeres da cooperativa com a sua vida pessoal e (...) ter êxito (...) nos dois lados. 

 

O excerto mencionado ilustra a flexibilidade vivida pelas associadas, ao 

encontrarem na cooperativa a possibilidade de conciliar a vida pessoal (atividades 

relacionadas a si mesmo, à família, à casa etc.) com a profissional ("temos tempo 

prá nós e prá nosso serviço") e ser bem sucedida na tentativa de dedicar o seu 

tempo para ambas as esferas ("combinar os afazeres da cooperativa com a sua 

vida pessoal e ter êxito nos dois lados"). Esta flexibilidade propiciada pelo trabalho 

na cooperativa, permite-lhes se apropriarem da condição de serem donas do 

próprio negócio ("a gente não se sente empregada"), afirmarem-se como 

profissionais ("conquistar espaço demonstrando o que sabe fazer") e aprenderem a 

articular as tarefas da cooperativa com as demandas da vida particular. 

 
No âmbito do grupo de pares, há três principais mudanças, consideradas positivas, 

vivenciadas pelas cooperadas, quais sejam: o aprendizado da convivência em 

grupo, que as capacita a lidar com as diferenças e ao mesmo tempo construir uma 

identidade coletiva; o bem estar experimentado no ambiente de trabalho (algumas 

afirmam trabalhar nos finais de semana por prazer); a expectativa de melhor 

remuneração futura. 

 
De outro lado, o grupo refletiu sobre aspectos negativos experimentados ao se 

tornarem cooperadas, a saber: a presença no grupo de distintos níveis de 

comprometimento com a organização; a insatisfação com a remuneração atual, 

bastante comum no início de empreendimentos desta natureza, sendo agravada 
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pela pressão da família por uma remuneração fixa; a tendência em recorrer ao 

modelo hierárquico de relação laboral.  

 
Por último, é digno de nota o impacto da cooperativa na vida pessoal. Uma 

identidade profissional parece ter sido conquistada, o que sugere ter favorecido o 

aumento de auto-estima e de auto-superação de limites, com atitudes de otimismo 

em relação ao futuro. 

Joana relatou em um dos grupos focais: 

 

...quando eu tava em casa, fazia as coisas, dormia, assistia televisão e sentia 
depressão, chorava muito (...) não tinha nada, não tinha futuro (...) aí quando fui pra 
cooperativa e comecei a ter convivência com aquele pessoal todo, tomar aquelas 
aulas e depois fui pra costura, ai eu chego em casa cansada, mas tô satisfeitíssima. 

 

Na fala mencionada, ficou visível que antes da entrada na cooperativa, a associada 

sentia depressão, tristeza, atitude de pessimismo diante da vida. Após a sua 

inserção, tais comportamentos pareceram se modificar, passando a ter satisfação 

pessoal a partir da convivência grupal e do exercício da atividade de costura ("aí 

quando fui prá cooperativa e comecei a ter convivência com aquele pessoal todo 

(...) e depois fui prá costura, aí eu chego em casa cansada, mas tô satisfeitíssima"). 

  

Apesar de tais evidências, o grupo de cooperadas tem se defrontado com alguns 

obstáculos para chegar à auto-sustentabilidade, quais sejam: a dificuldade de 

planejamento das ações (como, quando, quanto e para quem produzir); 

necessidade de uma maior qualificação tanto no âmbito da costura como no da 

autogestão; dificuldade de acesso a crédito e financiamento para formar o capital 

de giro necessário à expansão da organização. 

 
Por outro lado, constatou-se a possibilidade de reinventar e tecer novos caminhos 

de emancipação social, visto os relatos de mudanças das associadas nos distintos 

contextos sociais que participam (comunidade, família, grupo de pares etc.), em 

que os valores não capitalistas, norteadores das relações de trabalho da 

cooperativa, parecem ratificar o papel social, político e econômico tanto das 

organizações populares e solidárias como de seus membros. 

 
Observou-se que a identidade do trabalhador cooperado, neste caso, é construída 

em dois momentos distintos. Para melhor compreendê-la foram utilizados os 

conceitos introduzidos por Cuche (1999), de auto-identidade (relação eu/nós), de 
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identidades mistas (co-relação de afinidades entre grupos que convivem com as 

suas diferenças internas) e de hetero-identidade (relação nós/outro).  

 
Ao empregar tais conceitos, pôde-se fazer a seguinte leitura sobre a identidade de 

cooperado da COOPERCONFEC: em um primeiro momento13 pareceu ter sido 

caracterizada por uma relação de suporte e de dependência do grupo de 

cooperadas com a incubadora, onde foi constituída uma identidade mista, 

caracterizada pela força de atração entre os grupos e com capacidade de sustentar 

as diferenças de cada um. As cooperadas procuraram estabelecer pontos de 

identificação com a incubadora, a partir do suporte técnico-financeiro oferecido, 

diferenciando-se, ao mesmo tempo, de outros grupos de trabalho (hetero-

identidade). 

 
A Figura 8 representa graficamente o primeiro momento de formação da identidade 

de cooperado no caso investigado. 

 

FIGURA 8 – Representação gráfica do Momento I de constituição da 
identidade do trabalhador cooperado da COOPERCONFEC 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ressalta-se que a divisão em dois momentos distintos, neste estudo, foi realizada para 

fins didáticos, sendo uma tentativa de compreensão por meio de um modelo teórico. 
Sabe-se que a identidade de cooperado é um fenômeno complexo e dinâmico, em que 
ambos os momentos estão inter-relacionados e fazem parte de um mesmo processo.  
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Conforme pode ser observado na Figura 9, o segundo momento de constituição da 

identidade de cooperado assumiu uma nova configuração, caracterizada por 

emancipações cotidianas das cooperadas em relação à organização incubadora, 

onde o grupo pareceu fazer uma passagem para novos processos de identificações 

com outros grupos sociais. 

 

FIGURA 9 – Representação gráfica do Momento II da constituição da 
identidade do trabalhador cooperado da COOPERCONFEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em resumo, o primeiro momento pareceu ter sido marcado por uma definição da 

auto-identidade dos cooperados (o que o grupo tem de particular e o une como 

grupo de trabalho), que se deu inicialmente a partir da identificação com a 

organização incubadora (identidade mista). Posteriormente, houve uma redefinição 

da auto-identidade do grupo por meio de uma diferenciação em relação à 

incubadora (hetero-identidade), o que pareceu ter dado impulso ao início do 

processo de desincubação. Neste segundo momento, o grupo de cooperadas 

passou a se identificar com outros grupos sociais, como, por exemplo, 

empreendimentos associativos diversos, movimentos sociais locais, em que novas 

identidades estão sendo reconfiguradas. Berger e Luckman (1985), ao teorizarem 

sobre a identidade, argumentam que há uma contínua dialética entre os indivíduos 
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e as situações sócio-históricas das quais participam, sendo este um processo que 

se desenvolve ao longo de toda a existência do indivíduo.  

 

Em síntese, inferiu-se que, a partir dos grupos focais, os processos de socialização 

para o trabalho, neste caso, foram diversificados. Algumas cooperadas foram 

continuamente socializadas para o trabalho de costureiras desde a infância, outras 

somente na adolescência ou na fase adulta. Algumas tiveram uma socialização 

voltada para múltiplas atividades (passadeira, lavadeira, vendedora etc.), sendo que 

todas tiveram na COOPERCONFEC a sua primeira experiência profissional de base 

cooperativa, conforme assinalado na Figura 10. 

 

Mediante a triangulação dos resultados gerados pelas três técnicas adotadas – a 

análise documental, os grupos focais e a observação participante –, concluiu-se 

que a identidade de cooperado, neste caso, é construída a partir da relação das 

cooperadas com a incubadora, com a comunidade, com os clientes, com as outras 

cooperadas e com elas mesmas.  

 

FIGURA 10 – Representação gráfica do ser cooperado da COOPERCONFEC 
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Uma outra conclusão é que a identidade de cooperado parece envolver distintos 

focos no vínculo grupal, perpassando as dimensões psicossocial (foco na ajuda 

mútua), racional (foco na relação meios-fins), organizacional (foco no sentimento de 

pertencimento a um grupo organizado de trabalho), político-econômica (foco na 

distribuição de poder e de ganhos) e legal (foco na institucionalização do grupo). 

Estas dimensões parecem estar promovendo mudanças nos papéis comunitários, 

familiares, na relação com o grupo de trabalho e consigo mesmas.  

 

A ênfase atribuída pela incubadora a cada uma dessas cinco dimensões pareceu 

variar a depender do perfil dos cooperados, do momento da cooperativa e das 

demandas práticas do mercado. Tais variações se deram em distintos momentos 

da trajetória da cooperativa e puderam ser averiguadas por meio das técnicas de 

investigação utilizadas em períodos diferentes da pesquisa: análise documental,  

grupos focais (primeiro ano de funcionamento da cooperativa) e observação 

participante (segundo ano de funcionamento da cooperativa), conforme 

apresentado no Quadro 4. 

 

QUADRO 4- Dimensões enfatizadas pelas cooperadas e pela incubadora e as 
técnicas de investigação utilizadas no primeiro e segundo anos de funcionamento 

da COOPERCONFEC 
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Ficou visível que a incubadora enfatizou, ao longo do primeiro ano de 
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interações realizadas durante as observações de campo, que a ênfase do processo 

de incubação mudou, passando a enfocar respectivamente as dimensões político-

econômica, organizacional e racional, o que pareceu marcar o início do processo de 

desvinculação da cooperativa com a incubadora. Dito de outro modo, a formação 

da identidade coletiva pareceu preparar o grupo para o exercício da autogestão, o 

que possibilitou inferir que ser cooperado sugere a existência de uma identidade 

coletiva apoiada na autogestão.  

 

Um outro aspecto a ser destacado é que tornar-se cooperada da COOPERCONFEC 

envolveu cinco relações e em cada uma delas foram gerados distintos impactos, 

tais como: com a incubadora (apoio técnico e financeiro provisório), com a 

comunidade (valorização da comunidade local), com os clientes (profissionalização 

como costureiras e como gestoras da cooperativa), com os pares (formação de 

uma identidade coletiva) e consigo mesmas (aumento de auto-estima). 

 

Enfim, constatou-se dois momentos marcantes da formação da identidade de 

cooperado neste caso. O primeiro caracterizado por uma relação de identificação 

da cooperativa com a incubadora, onde o grupo de cooperados se diferenciou de 

outros grupos de trabalho. O segundo momento foi marcado por uma emancipação 

do grupo de cooperadas em relação à incubadora, passando a estabelecer novas 

identificações com outros grupos sociais como movimentos sociais, outros 

empreendimentos autogestionários etc. Destaca-se, portanto, o quanto a identidade 

de cooperado é um fenômeno complexo, dinâmico e multifacetado, que se 

reconstruirá incessantemente ao longo da trajetória dos membros da cooperativa. 

 

Para finalizar as reflexões explicitadas ao longo desta dissertação, apresenta-se as 

conclusões finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSÕES  

 

 

Esta dissertação procurou trazer uma contribuição para o estudo sobre a relação 

entre identidade e trabalho autogestionário, temática inscrita no cruzamento de 

fronteiras entre a Psicologia Social e do Trabalho, as Ciências Sociais e a 

Economia Solidária. O fenômeno investigado é difícil de ser demarcado e definido, 

precisamente em função de seu caráter multidimensional e dinâmico. É isto que lhe 

confere complexidade, mas, ao mesmo tempo, é o que lhe dá flexibilidade. Neste 

sentido, por considerá-lo de forma processual, decidiu-se investigá-lo a partir da 

triangulação de três técnicas de pesquisa: a análise documental, os grupos focais e 

a observação participante.  

 

Da análise documental, apreendeu-se o histórico da organização e o significado de 

ser cooperada. Os grupos focais ofereceram insumos significativos sobre os 

processos de socialização para o trabalho das associadas e sobre o que é ser 

cooperada da COOPERCONFEC. As observações em campo permitiram identificar 

as múltiplas relações que envolvem a identidade de cooperado, além de 

complementar informações sobre as mudanças vivenciadas após a inserção do 

grupo na cooperativa.  

 

Para sublinhar o caráter mutável do fenômeno investigado, foram recortados dois 

principais momentos da sua formação, que traduzem processos distintos de 

identificação entre as cooperadas e outros grupos sociais como a incubadora e os 

movimentos sociais locais entre outros.  

 

No primeiro momento, em que a ênfase da incubação incidiu no fortalecimento da 

identidade coletiva das cooperadas, o grupo pareceu estabelecer uma relação de 

identificação e dependência com a incubadora, diferenciando-se de outros grupos 

profissionais, tanto em função do apoio técnico e financeiro recebido, como também 

em função dos princípios e valores de solidariedade vivenciados e que são 

norteadores do modelo autogestionário de organização.  
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No segundo momento, dada a formação da identidade coletiva e a experiência de 

um modelo de gestão autogestionário (apesar de ainda ser uma experiência 

híbrida, por recorrerem, em alguns momentos, ao modelo heterogestionário), 

observou-se o movimento das cooperadas em se diferenciarem da incubadora e 

construir novas redes de identificações com outros grupos sociais, a exemplo de 

movimentos sociais locais, de redes de economia solidária e do setor de vestuário, 

entre outros. Tais argumentos permitem compreender que a identidade de 

cooperado está ancorada em uma relação dialética entre a unidade e a diferença, 

sendo reinventada cotidianamente nas trocas entre os atores sociais, constituindo-

se em uma construção social contínua. Esse argumento encontra ressonância na 

literatura, ao corroborar a argumentação de Cuche (1999). Este autor enuncia que a 

identidade existe sempre em relação a uma outra e que é acompanhada pelo 

processo de diferenciação, ou seja, identidade e alteridade são dialeticamente 

ligadas. 

  

Ressalta-se que a pesquisa realizada baseou-se em um estudo de caso; portanto 

as considerações aqui expostas tiveram a função, tão somente, de favorecer a 

construção de um modelo teórico, que permitisse analisar a identidade do trabalhador 

cooperado neste caso específico, não sendo passível, portanto, de generalização 

empírica. 

 

Procurou-se atingir os objetivos geral e específicos propostos inicialmente neste 

estudo, quais sejam: analisar a identidade do trabalhador cooperado em um 

empreendimento popular e solidário de produção, constituído por mulheres de baixa 

renda da periferia de Salvador, por meio de uma opção multi-metodológica; 

identificar aspectos que caracterizam as relações laborais de um grupo de trabalho 

cooperativo, distinguindo-o de outros grupos profissionais; analisar o significado de 

ser cooperada, pela perspectiva das costureiras da COOPERCONFEC, em 

momentos distintos do seu funcionamento, procurando identificar as dimensões 

envolvidas na identidade de cooperado; identificar as mudanças vivenciadas pelas 

cooperadas após a inserção na COOPERCONFEC; analisar as ênfases distintas 

dadas pela incubadora, ao longo de dois anos de acompanhamento da cooperativa, 

e suas repercussões na formação da identidade de cooperado. Neste sentido, a 

presente dissertação relacionou a dimensão psicossocial com a organizacional de 

base associativa.  



 

 

126 

 

 

Partiu-se da premissa de que há uma diferenciação na identidade do trabalhador 

cooperado, cuja modalidade organizacional requer horizontalidade nas relações 

laborais, em detrimento do trabalhador que mantém relações empregatícias 

verticais, baseadas no modelo hierárquico patrão-empregado e perguntou-se: 

Quais os fatores significativos que se encontram associados à identidade do 

trabalhador cooperado, integrante de uma organização popular e solidária de 

produção? Procurou-se, desta forma, analisar a experiência grupal de trabalho de 

mulheres pertencentes a uma cooperativa popular de costureiras, a fim de 

compreender a identidade do trabalhador inserido nesta modalidade de 

organização. 

 

Quanto à metodologia utilizada nesta pesquisa, em função da complexidade e 

dinamismo do fenômeno investigado, optou-se pela triangulação dos dados 

provenientes dos grupos focais, observação participante e análise documental. Esta 

decisão metodológica favoreceu a compreensão da identidade de cooperado em 

uma perspectiva processual, apreendendo-a em múltiplas dimensões e a partir de 

diversificadas relações que a constituem (incubadora, comunidade, clientes, pares 

e si mesmo).  

 

Ressalta-se também que a decisão de analisar os aspectos sócio-econômicos do 

macro-contexto em que a cooperativa está inserida, permitiu sublinhar o contraste 

existente entre o macro-ambiente, caracterizado por ser uma das regiões com 

maior índice de pobreza e violência urbana de Salvador, e a iniciativa da 

COOPERCONFEC, que gera postos de trabalho e renda ao incluir e profissionalizar 

mulheres, em sua maioria chefes de família, e fortalecer o vínculo associativo entre 

os membros da comunidade local. 

 

Pelo exposto, conclui-se que ser cooperada da COOPERCONFEC envolve cinco 

dimensões, com focos distintos, embora com oscilações, nos vínculos grupais: 

psicossocial (foco na ajuda mútua), organizacional (foco no sentimento de 

pertencimento a um grupo organizado de trabalho), racional (foco na relação meios-

fins), político-econômica (foco na distribuição de poder e de ganhos) e legal (foco 

na institucionalização do grupo).  
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Acredita-se que as oscilações de foco estejam relacionadas com o próprio processo 

de incubação, que foi planejado para enfatizar, no primeiro ano de funcionamento 

da cooperativa, a adesão a valores de solidariedade essenciais para a formação da 

identidade coletiva, e no segundo ano de funcionamento, a ênfase incidiu na prática 

da autogestão, em que o grupo passou a participar mais efetivamente da gestão da 

cooperativa e da comercialização de seus produtos, sinalizando o início do 

processo de desincubação. 

 

 

Infere-se, portanto, que a identidade de cooperado, neste caso, constituiu-se a 

partir do processo de incubação e está se redefinindo à medida que a 

desincubação começa a ocorrer e o grupo passa a estabelecer novas identificações 

com outros grupos sociais. Dito de outro modo, quanto mais as costureiras vão 

sendo preparadas, tanto na técnica da costura como na autogestão, mais a 

cooperativa vai se diferenciando da incubadora. Ao analisar o sentido da 

diferenciação em grupos sociais, Cuche (1999) conclui que as relações contínuas 

de longa duração entre grupos sociais não levam necessariamente ao 

desaparecimento progressivo das diferenças, ao contrário, estas relações, muitas 

vezes, são organizadas para manter a diferença cultural. Talvez seja possível 

concluir que o processo de incubação, em última instância, é planejado para 

favorecer a diferença, já que é na diferenciação com a incubadora e na 

identificação com outros grupos sociais que nasce e se renova a identidade de 

cooperado. Em outras palavras, os sócios-trabalhadores vão assumindo a 

identidade de cooperado, à medida que reúnem as condições técnico-

adminstrativas necessárias para alcançar a auto-sustentabilidade da organização. 

Barth (1995) complementa, ao evidenciar que as fronteiras entre indivíduos ou 

grupos são concebidas como uma demarcação social suscetível de ser 

constantemente renovada pelas trocas.  

 

 

A identidade de cooperado se respalda, portanto, em uma identidade coletiva 

baseada na autogestão, uma vez que os laços profissionais de cooperação, geridos 

de forma democrática, representam um capital social decisivo para o êxito de uma 

proposta de desenvolvimento econômico, principalmente quando estruturada em 

termos solidários. 
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É inegável que algumas mudanças podem já ter ocorrido nesta identidade, tendo 

em vista a dinamicidade do processo. O discurso de ser dono do próprio negócio, 

assim como a importância da ajuda mútua parecem estar fortemente incorporados 

pelas cooperadas. Este entendimento é conseguido pela convicção expressa pelo 

grupo de que a cooperativa trouxe ganhos pessoais e sociais para cada uma delas 

e para a comunidade na qual estão inseridas, mas também apreensão. Ao mesmo 

tempo em que veio à tona o receio de não conseguir sobreviver no mercado sem o 

apoio da organização incubadora, as cooperadas sinalizaram uma forte 

necessidade de serem protagônicas na gestão da cooperativa e o desejo de romper 

o vínculo de dependência com a incubadora. 

 

No que tange à administração, o grupo pareceu exercitar um formato híbrido de 

gestão, oscilando entre a heterogestão (papel mais ativo da incubadora na 

orientação dos processos da cooperativa) e a autogestão (papel mais ativo do 

grupo de cooperadas), ou seja, ora o grupo funcionava, baseando-se no modelo 

hierárquico da relação patrão-empregado, no qual as ordens e instruções fluem de 

cima para baixo, ora buscava o exercício da autogestão, em que as lideranças têm 

a função de organizar o trabalho e não de dar ordens, promovendo a participação 

democrática dos associados nos processos decisórios da cooperativa. 

 

A identidade de cooperado, neste caso, teve como elemento decisivo a ação de 

incubação, que se realizou, principalmente, por meio da formação durante o 

processo concreto da produção. Ainda que a produção seja um pilar fundamental 

desta modalidade organizacional, por promover o incentivo econômico, a decisão 

de empreender um projeto de natureza popular e solidária parece se apoiar 

igualmente nas distintas dinâmicas – culturais, sociais, afetivas, políticas, legais, 

entre outras – associadas às atividades de produção. O êxito deste tipo de 

empreendimento vai depender da forma como os processos econômicos e não 

econômicos se sustentam mutuamente e pensa-se que é deste equilíbrio que irá 

resultar ou não a afirmação da identidade do trabalhador cooperado. 

 

Em síntese, na perspectiva das costureiras, cinco são os principais fatores 

associados à identidade de cooperado da Cooperconfec: a relação da cooperativa 

com a incubadora; o impacto da cooperativa na comunidade local; a 

profissionalização adquirida, tanto na técnica da costura quanto na gestão, por meio 



 

 

129 

 

do contato direto com os clientes; a qualidade da experiência com seus pares; e as 

mudanças na vida pessoal. Estes fatores são sintetizados na Figura 11, a seguir: 

 

FIGURA 11 – Representação gráfica dos fatores associados 
à identidade de cooperado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das dificuldades encontradas para a realização deste estudo foi o fato da 

literatura atual específica consultada, voltada para a identidade em organizações 

autogestionárias, ser relativamente reduzida. Algumas obras são produções 

teóricas da década de 1990, voltadas para a investigação da identidade 

profissional, porém com uma abordagem clínica; outras com uma abordagem sócio-

histórica, porém ambas focadas no sujeito individual contextualizado. Algumas 

publicações estudadas, da mesma década, propuseram-se a analisar a identidade 
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de organizações, mas não a articular o conceito de identidade a organizações 

cooperativas, havendo poucos estudos sistematizados sobre tal temática. Nos 

últimos tempos, entretanto, têm surgido algumas obras, tanto de pesquisadores 

acadêmicos como de militantes e organizações da sociedade civil organizada, que 

buscam relatar experiências de trabalho em economia solidária no Brasil, 

evidenciando o quanto estas iniciativas parecem ser transformadoras de 

mentalidades e o quão promissor e fértil tem se tornado este campo do 

conhecimento, sobretudo por tratar de uma das alternativas produtivas em um 

contexto mundial marcado por mudanças nas condições e relações de trabalho.  

 

Apesar das críticas a este modelo de organização, entende-se que os resultados do 

presente estudo evidenciam a contribuição que a psicologia pode oferecer para 

auxiliar a compreender melhor este formato de relações de trabalho, que se 

distinguem daqueles baseados em relações verticais e hierárquicas. Além disso, foi 

capaz de gerar subsídios teóricos, que podem contribuir para que as ações de 

incubadoras de cooperativas populares e programas de geração de trabalho e 

renda levem em conta a relevância da identidade de cooperado na auto-

sustentabilidade de empreendimentos de natureza popular e solidária. 

 

Esta dissertação concentrou-se na análise de um caso específico, restringindo-se à 

experiência de um grupo de costureiras cooperadas da periferia de Salvador, o que 

é insuficiente para esclarecer em detalhes o cotidiano de uma cooperativa popular 

de trabalho e fazer uma ampla generalização teórica. A sua contribuição consiste 

em evidenciar as mudanças que ocorrem ao longo do processo de incubação, nas 

expectativas dos associados em relação à cooperativa, que se apresentam como 

um desafio para os responsáveis pelos processos de incubação. Negligenciar ou 

desconhecer os fatores que contribuem para estas mudanças pode colocar em 

risco a viabilização de uma proposta cooperativista de trabalho.  

  

Um dos desafios é conciliar aspectos sociais, ideológicos e econômicos, ao longo 

do processo formativo de uma cooperativa, visto que a adesão a valores coletivos é 

fundamental, porém insuficiente para garantir sua capacidade de autogestão, o que 

exige um duplo preparo dos cooperados: o de gestor social (co-partícipe do 

processo de gestão) e o de técnico-profissional (competência produtiva). Conforme 

a fase em que se encontra o processo de incubação, a ênfase da formação poderá 
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recair no aspecto social, ideológico ou produtivo, embora todos estes aspectos 

estejam inter-relacionados. 

 

Não obstante, há desafios a serem vencidos para se consolidar o conceito de 

identidade de cooperado: o incentivo à formação de redes com outros grupos afins, 

com o objetivo de construir e fortalecer uma identidade comum por meio de um 

movimento social mais amplo, que mantenha a integridade dos princípios 

cooperativistas, aspecto crucial, sobretudo nas etapas de criação e consolidação 

das iniciativas; o apoio do poder público tanto na sua contínua formação quanto no 

fornecimento de crédito; a busca de parcerias diversificadas com fundações, Ong’s 

e outras entidades de promoção social e de formação; e a busca de parceria com 

as universidades para a construção de um novo campo de conhecimento, o da 

economia solidária. 

 

Um outro aspecto desafiador é o fato dos cooperados, em geral, serem pessoas 

tecnicamente pouco qualificadas, sem experiência administrativa e baixa 

capacidade gerencial, o que pode dificultar a sobrevivência desta modalidade de 

empreendimento no mercado. Acompanhar o processo de incubação torna-se 

relevante, na medida em que favorece a análise das chances de êxito deste tipo de 

empreendimento, bem como possibilita compreender como se dá a integração dos 

valores de solidariedade e de ajuda mútua aos processos de produção e de troca 

de bens e serviços, em uma sociedade fortemente marcada pela competitividade. 

 

Sugere-se estudos mais aprofundados sobre os fatores que podem contribuir para 

a adesão e a efetivação prática dos empreendimentos solidários e dos impactos 

gerados pelos mesmos no desenvolvimento local, em que o capital social se 

sobrepõe ao capital financeiro.  

   

Ao constatar que as cooperativas populares são frágeis quando têm de enfrentar 

sozinhas a concorrência no mercado, sugere-se também a realização de mais 

estudos sobre a organização de cooperativas em redes de apoio mútuo, o que pode 

fortalecer o movimento de expansão da economia solidária no Brasil. 
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ANEXO A 

 

 

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DAS 

COOPERADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUADRO DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DAS COOPERADAS 

 

Nome Idade 
Ocupação antes de 

entrar na 
cooperativa 

Estado civil 
Número de 

filhos 
Nível de 

escolaridade 

V . S. 47 anos Costureira Solteira 04 filhos 1ograu incompleto 

M . J. N. 60 anos Dona de casa Casada 04 filhos 1ograu incompleto 

D. B. 53 anos Dona de casa Solteira 03 filhos 1ograu incompleto 

E . B. 38 anos Serviços gerais Solteira 06 filhos 1ograu completo 

R . B. O 48 anos 
Vendedora de 

lanches 
Solteira 06 filhos 1ograu incompleto 

M. J. L. 44 anos Costureira Casada 02 filhos 1ograu incompleto 

M.C. 28 anos Dona de casa Casada 02 filhos 1ograu incompleto 

P.S. 23 anos Lavadeira Casada 03 filhos 1ograu incompleto 

E.J. 38 anos Professora Casada 01 filho 2ograu completo 

E.S. 22 anos Costureira Casada 01 filho 1ograu incompleto 

B.L.S. 29 anos Doméstica Casada 01 filho 1ograu incompleto 

C.G. 64 anos Costureira Viúva 09 filhos 1ograu incompleto 

I.S. 46 anos Doméstica Solteira 01 filho 1ograu incompleto 

L.S. 33 anos Dona de casa Casada 01 filho 2ograu completo 

M.E.S. 37 anos Costureira Casada 02 filhos 2ograu completo 

M. B. 34 anos Dona de casa Solteira 02 filhos 2ograu incompleto 

N.J. 38 anos Dona de casa Casada 02 filhos 1ograu incompleto 

T.S. 32 anos Doméstica Casada 03 filhos 1ograu incompleto 

V. C. 21 anos Doméstica Solteira 01 filho 2ograu completo 

E.S.C. 31 anos Costureira Solteira 02 filhos 1ograu incompleto 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

A identidade do trabalhador cooperado em uma organização popular e solidária de 

trabalho: o caso da Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu, Salvador, 

Bahia. 

Orientador: PROFª DRª SÔNIA MARIA GUEDES GONDIM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos e dos métodos deste 

estudo, que me foram apresentados pelo pesquisador abaixo assinado, e conduzido pelo 

Mestrado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

Estou informado (a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 

adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 

me recusar a continuar participando da investigação. 

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas serão 

respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições: 

a) Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto (a) e 

capaz; 

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 

c) O meu nome, e o dos demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações 

coletadas; 

f) Posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores, que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa. 

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins a 

que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 

científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima elencadas. 

A pesquisadora responsável por este projeto de pesquisa é a mestranda Alexandra 

Bunchaft, que poderá ser contatada pelo telefone 9988-5076 ou pelo email: bunchaft@ufba.br. 

  

 Salvador, ................ de .............................. de 2002 

 Nome: 

______________________________________________RG:___________________ 

 

Assinatura: 

_____________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO NA TÉCNICA DE 

ESTIMATIVA RÁPIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

 

Dissertação de Mestrado/outubro 2003 

Técnica de estimativa rápida 

Roteiro de entrevista 

 

Nome e função do informante chave: ________________________________ 

 

1-Tempo de existência do bairro (surgimento de áreas novas no bairro, formação histórica 

do bairro) 

2-Legalização da posse da terra (conflitos com o Poder Público e/ou particulares) 

3-Moradia ( casas de taipa, madeira/plástico, madeirite, bloco com ou sem reboco, com ou 

sem pintura, número de pavimentos) 

4-Água (rede, cisterna, poço clandestino, regularidade do fornecimento) 

5-Saneamento Básico (rede, fossa séptica ou a céu aberto) 

6-Limpeza urbana (coleta de lixo, frequência, pontos de acumulação etc.) 

7-Energia elétrica 

8- Drenagem (sistema, algamentos, desabamentos) 

9-Pavimentação 

10-Meios de transporte (tempo de espera, linhas, acesso etc.) 

11-Saúde (acesso ao serviço, relação oferta/demanda, qualidade, principais doenças) 

12-Educação (acesso ao serviço, relação oferta/demanda, qualidade, número de 

estabelecimentos públicos e privados etc.) 

13-Trabalhos mais frequantes no bairro 

14-Poder aquisitivo/indigência 

15-Segurança (marginalidade, relação com a polícia etc.) 

16- Relação comunidade/Parque São Bartolomeu ( lazer, religiosidade, importância 

econômica etc.) 

17- Prioridades para o desenvolvimento da região 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

 

1 - O que é ser costureira da Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu? 

No que vocês se diferenciam de outras costureiras? 

 

2 - Como vocês foram preparadas para o trabalho? Que tipo de experiências vocês 

tiveram? 

 

3 - Houve alguma mudança na vida de vocês, a partir do momento em que 

entraram na cooperativa? Se houve, quais foram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 

 



PANGEA – CENTRO DE ESTUDOS SÓCIO AMBIENTAIS 

PROJETO MULHERES DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU – 

COOPERATIVA DE COSTUREIRAS 

 

AVALIAÇÃO 

 
 

 
INSTRUMENTO: QUESTIONÁRIO DIRIGIDO ÀS COSTUREIRAS DA COOPERATIVA 

 
Aplicação: Público alvo 
Objetivo: Avaliar os resultados do projeto 
 
Local:  
Nome:   
Data:  
 
Instruções: Responda às seguintes perguntas : 
 

I.   Dimensão: Condições de Vida – Informações 
Sócio- Demográficas 

 
1.Atualmente você possui RG ? 
 
RG    Sim (  )         Não (  ) 
 
2.Você possui inscrição em INSS? 
 
Sim (  )         Não (  ) 
 
3.Você tem contribuído regularmente com a 
aposentadoria?___________________ 
 
4. Você está frequentando a escola atualmente? 
  
a) Sim, rede particular (  ) 
b) Sim, rede pública (  ) 
c) Não, frequentou e interrompeu (  ) 
d) Não, já concluiu os estudos (  ) 
e) Nunca frequentou (  ) 
 
5.  Você tem filhos?  Sim (  )     Não (  )     Quantos? _________ Quantos 
filhos em idade escolar (a partir dos 7 anos) estão matriculados na escola? 
_________ Quantos não estão matriculados na escola? __________ 
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6.Atualmente, você participa das tarefas domésticas como: 
 
a) A principal responsável (  ) 
b) Dividindo igualmente as tarefas com os outros  (  ) 
c) Ajudando nas tarefas (  ) 
d) Não tem nenhuma obrigação (  ) 
 
7.Qual o material de construção usado na sua habitação? 
 
a) Tijolo com reboco (  ) 
b) Tijolo sem reboco (  ) 
c) Taipa (  ) 
d) Madeira/plástico (  ) 
 
8.Qual o tipo de piso do seu domicílio? 
_________________________________  
 
9. Quanto ao esgotamento sanitário: 
 
a) Rede de esgoto regular (  ) 
b) Fossa séptica/ com tijolos (  ) 
c) Fossa negra – apenas o buraco (  ) 
d) Esgoto ao céu  aberto/ balão (  ) 
 
10.Quanto ao fornecimento de energia: 
 
a) Rede regular (  ) 
b) Rede clandestina/ gato (  ) 
c) Sem fornecimento (  ) 
 
11.Quanto ao fornecimento de água: 
 
a) Rede regular (  ) 
b) Rede clandestina (  ) 
c) Sem sistema/ poço- bica (  ) 
 
12.Quantos cômodos existem no seu domicílio? ________________ 
 
 
13.Este domicílio é: 
 
a) Próprio (  ) 
b) Posse ou ocupação (  ) 
c) Alugado (  ) 
d) Cedido (  ) 
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II. Dados relacionados à Renda 
 
14.Qual foi aproximadamente a renda familiar no último mês? 
___________________ 
 
15.Relacione a renda por morador no último mês: 
 
 
Nome do morador 
 

Relação com a 
participante do projeto 

Quantia do último mês 

(1)   
(2)   
(3)   
(4)   
(5)   
(6)   
(7)   
(8)   
 
16.  Tem alguém que não é morador e contribui com a renda familiar?  Sim (  
)   Não (  ) 
 
Em caso afirmativo 
Nome Relação com a 

participante do projeto 
Quantia no último mês 

   
   
 
 
17. Você está trabalhando ou exercendo alguma atividade com rendimentos 

neste momento? 
 
Sim     (  )              Não (  ) 
 
18.Quanto você ganhou no mês passado?  R$ ________________ 
 
19.Com quanto você contribui, em média,  na renda familiar por mês? 
__________________ 
 
 

III. Dados Psicossociais 
 
20.Você neste momento está casada ou vive com alguém? 
 
Sim (  )                          Não (  ) 
 
21.Quem é o chefe de sua família? ___________________________  
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22. Como você se sente  participando da chefia? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
23. Qual é a sua ocupação principal atualmente ? 
_____________________________________________________________ 
 
 
24.Qual o significado do trabalho para você ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
25.O que significa a Cooperativa para você, ser cooperado? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
26.Qual a diferença entre cooperativa/ associação/ empresa/ sindicato? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
27. Para que serve o estatuto social da cooperativa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
28. Como você considera sua auto – estima  atualmente? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________ 
 
29.Você participa/ participou de algum movimento comunitário?  Sim (  )   
Não (  )    Caso sim, especifique qual 
________________________________________________ 
 
30.Como você considera seu nível de comprometimento com a vida 
comunitária? 
 
a) Ótimo (  ) 
b) Bom (  ) 
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c) Regular (  ) 
d) Ruim (  ) 
 
31.O que você deseja alcançar através da cooperativa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
32.Quais as suas expectativas com relação ao futuro da cooperativa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
33.Quais as dificuldades enfrentadas pelo grupo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
34.Quais as conquistas realizadas pelo grupo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

IV.Informações Avaliativas 
 
35.Como você avalia o seu desempenho na costura? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
36. Como você avalia a sua participação na cooperativa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
37.Como você avalia o grupo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
38.Como você avalia as aulas de capacitação em HE,HB,HG ( aulas de 
costura,cidadania,cooperativismo, respectivamente)? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
39.Como você avalia o seu desempenho nestas aulas? 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
40.Como você avalia o seu desempenho na costura? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
41.Quais os pontos que você acha que avançou , levando em conta o início 
do projeto até hoje? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
42.Quais os pontos que você precisa melhorar ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
43.Como você avalia a parceria entre a Cooperativa e o Pangea? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
44.Como você avalia a gerência geral do projeto( Gabriel), administração da 
cooperativa(Simone),setor de produção, diretoria eleita? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
45.Como você avalia os clientes da cooperativa ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
46.Você tem alguma sugestão a dar para o projeto? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

 

MATÉRIAS DE IMPRENSA SOBRE A COOPERCONFEC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

 

RETEC- REDE DO SETOR DE VESTUÁRIO DA BAHIA 

PAUTA DE REUNIÕES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

 

FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

IMPRESSOS DESFILE PRIMAVERA/VERÃO 2003/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 

 

 

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SOBRE O SUBÚRBIO 

FERROVIÁRIO DE SALVADOR 

 


