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Aos moradores do Conjunto Palmeiras, amigos, 

familiares e a todos os demais guerreiros que 

nunca perderam (nem perderão) a esperança de 

construir um amanhã melhor e que, assim, me 

inspiram e me motivam a continuar: agradeço-

lhes, eternamente. 

 

  



 

 

 

 

Uns dizem ser a aparência, 

Outros falam de evolução. 

Mas sabemos que a essência 

São as classes em contradição. 

Uns explicam com a crença, 

Opção política ou de religião. 

Outros dizem ser uma doença, 

Uma epidemia em expansão. 

Justificam como sendo a ausência 

De moral ou de instrução. 

Como se existisse uma só anuência, 

Um consenso ou um homem padrão. 

Mas são classes antagônicas, 

Em sonho e ambição. 

Não tocam notas harmônicas, 

Não escrevem a mesma canção. 

Uns ainda dizem ser obra da natureza, 

Outros julgam ser só por falta de razão. 

Mas nada explica a pobreza 

Senão o modo de produção. 

(Do autor) 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

 

 

VARELLA, Marcelo Cunha. Da solidariedade à Economia Solidária: um estudo sobre os 

processos socioespaciais ocorridos no Conjunto Palmeiras (Fortaleza - CE).  Dissertação de 

mestrado - MPPT/ FAED/ UDESC, Florianópolis, 2013.  

 

  

A presente dissertação teve como pretensão realizar um estudo socioespacial do Bairro 

Conjunto Palmeiras, localizado na periferia da cidade de Fortaleza-CE, onde acontece uma 

das experiências de Economia Solidária mais famosas do país: o primeiro e maior Banco 

Comunitário do Brasil, o Banco Palmas. O objetivo foi caracterizar os processos sociais que 

deram origem a tal experiência de Economia Solidária, bem como identificar as 

consequências sociais, espaciais e políticas desta. Neste sentido, utilizei as seguintes 

categorias teóricas: território, sociedade civil, economia solidária, reciprocidade, SIG, 

identidade e fala do crime. A metodologia, assim, foi quali-quantitativa, envolvendo aspectos 

etnográficos e entrevistas não-diretivas, além de mapeamentos em software livre. Conclui que 

as lutas sociais travadas nas primeiras décadas após a ocupação do bairro tinham um cunho 

solidário – eram em prol da conscientização e do enfrentamento de classe pelos trabalhadores 

e pautadas em uma lógica não mercantil (reciprocidade e trabalhos comunitários), levados 

principalmente pela Igreja Católica; atualmente, no entanto, a solidariedade do bairro está 

muito centrada na Economia Solidária ligada ao Banco Palmas – que, a partir dos anos 2000, 

envolveu-se com diversos aparelhos privados da hegemonia, e passou a buscar não mais o 

enfrentamento de classe, mas a cooperação entre elas, através da inclusão dos pobres no 

sistema capitalista (em uma espécie de “administração de conflitos”). Com isso, além de 

reificar a pobreza, a nova solidariedade perpetua uma suposta “versão oficial” sobre a opinião, 

histórias e vontades dos moradores do bairro – que, por sua vez, fragmenta e fetichiza a 

própria luta social do bairro. Sem buscar outras maneiras de fazer a luta sem que seja através 

da captação de editais de financiamento, tal solidariedade pode acabar despolitizando os 

movimentos sociais solidários de outrora. 

 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Banco Palmas. Bancos Comunitários. Conjunto 

Palmeiras. Sociedade Civil. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

VARELLA, Marcelo Cunha. From solidarity through Solitarity Economy:a study 

concerning the sociogeographic process ocurred at the neighborhood of Conjunto Palmeiras 

(Fortaleza - CE).  Master‟s dissertation - MPPT/ FAED/ UDESC, Florianópolis, 2013.  

 

The present dissertation intended to conduct a a socio-spatial study on Bairro Conjunto 

Palmeiras, located in city of Fortaleza outskirts, where happens one of the country most 

famous experiences of Solidarity Economy: the first and largest Brazilian Community Bank, 

Banco Palmas. The aim of this study was to characterize the social processes that gave rise to 

such Solidarity Economy experience and identify its social and spatial policies.In this sense, I 

used the following theoretical categories: territory, civil society, solidarity economy, 

reciprocity, GIS, identity and the discourse of crime. The methodology was thus qualitative 

and quantitative involving ethnographic aspects, non-directive interviews and free mapping 

software. I concluded that social struggles waged in the first decades after the occupation of 

the neighborhood had a solitary nature - were in favor of worker‟s awareness and class 

confrontation; were guided in a non-market logic (reciprocity and community work), driven 

mainly by the Catholic Church. Currently, however, the solidarity of the neighborhood is very 

focused on Solidarity Economy linked to Banco Palmas - which, from the 2000‟s, became 

involved with various private apparatus of hegemony and went to seek no more class 

confrontation, but cooperation between them, through the inclusion of the poor into the 

capitalist system in a sort of "conflict management". With that, in addition to reify poverty, 

new solidarity perpetuates (through the collective intellectual who became the Banco Palmas) 

an alleged "official version" of the opinion, stories and wishes of the neighborhood residents - 

which, in turn, fragments and fetishizes the very social struggle of the neighborhood. Without 

seeking other ways of fighting without it being by raising bids,such solidarity could end up 

depoliticizing past social movements - as it has been happening with the Conjunto Palmeiras 

Residents Association , with Banco Palmas and some former neighborhood militants. 

 

Keywords: Solidarity Economy. Banco Palmas. Community Banks. Conjunto Palmeiras. 

Civil Society. 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABONG – Associação Brasileira das Organizações não-governamentais 

ABVV – Associação Beneficente de Valorização à Vida 

ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário 

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 

ANTEAG – Agencia Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão 

APP – Área de Proteção Ambiental 

ASMOCONP – Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

ATTAC - Associação pela Taxação das Transações Financeiras para Ajuda aos Cidadãos 

BACEN – Banco Central 

BC – Banco Comunitário 

BID – Banco Mundial 

BIRD - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BNDS – Banco Nacional de Desenvolvimento 

BP – Banco Palmas 

CAFOD - Fundo Católico para o Desenvolvimento exterior 

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

CBJP - Comissão Brasileira de Justiça e Paz 

CEBs´- Comunidades Eclesiais de Base 

CIVES - Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania 

CONGDE - Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo 

COMHAB - Comissão de Implantação de Projetos Habitacionais de Interesse social e de 

infraestrutura Urbana 

CRAS – Centro de Referência a Assistência Social 

CSU – Centro Social Urbano 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

EES – Empreendimento Econômico Solidário 

ES – Economia Solidária  

EURODAD  - Red Europea de Deuda y Desarrollo 

FACES - Fundo de Apoio à Cultura e ao Esporte Solidário 



 

 

FASE - Federação dos Órgãos para Assistência Social e Econômicas 

FBES – Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

FECOL – Fórum Socioeconômico Local 

FECEMD - Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo 

FETS - Finançament Ètic i Solidari 

FIES/ITAU - Fundo Itaú em Excelência Social 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

FS – Força Sindical 

FSM – Fórum Social Mundial 

GT – Grupo de Trabalho 

GTZ - Sociedade Alemã de Cooperação Técnica 

IAF - Inter-american Foundation 

IBASE - Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICCO - Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento, da Holanda 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 

IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano 

ISS - Instituto de Estudos Sociais 

ISER - Instituto de Estudos da Religião 

ITES - Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento 

Territorial 

MCP – Movimento dos Conselhos Populares 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

MLPA – Movimento de Libertação dos Povos do Araguaia 

MST – Movimento dos Sem Terra 

NESOL - Núcleo de Estudos em Economia Solidária 

OCA - Oficina de Comunicação Alternativa 

ONG – Organização Não-Governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

PAC'S - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul 

PL – Projeto de Lei 

PLIES - Plano Local de Investimento Estratégico 



 

 

PRIES - Programa Regional de Investigações Econômicas e Sociais para o Cone Sul da 

América Latina 

PROCOCONP - Projeto Comunitário do Conjunto Palmera 

PRORENDA - Programa de Viabilização de Espaços Econômicos para a População de Baixa 

Renda 

PROSANEAR - Programa de Saneamento para População de Baixa Renda 

PSI - Private Sector Investment 

PT – Partido dos Trabalhadores 

RABOBANK 

RBBC – Rede Brasileira de Bancos Comunitários 

RBES – Rede Brasileira de Economia Solidária 

RDLS – Rede de Desenvolvimento Local e Sustentável 

REAS - Rede de Redes de Economia Alternativa e Solidária 

RITS - Rede de Informações sobre o Terceiro Setor 

SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária 

SEPLAN -  

SIES – Sistema de Informações em Economia Solidária 

SIG – Sistema de Informações Geográficas 

SNA - Sociedade Nacional de Agricultura 

SRB – Sociedade Rural Brasileira 

UAGOCONP – União das Associações e Grupos Organizados do Conjunto Palmeiras 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UNITRABALHO - Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I - Economia Solidária em Movimento .............................................................. 28 

1.1 - DA LUTA DE CLASSES À ADMINISTRAÇÃO DE SEUS CONFLITOS: 

CONTEXTO HISTÓRICO DA ENTRADA DO CAPITAL-IMPERIALISMO EM 

TERRITÓRIO BRASILEIRO. ................................................................................................. 28 

1.1.1- Sociedade Civil e os “novos movimentos sociais”: o palco da luta social pelo poder 

durante o Governo Militar (período de 1964-1985) ............................................................ 28 

1.1.2 – A “pobretologia” da Questão Social: a despolitização da Sociedade Civil e a 

fragmentação da Luta Universalizante. ............................................................................... 34 

1.2 - SOBRE O CONCEITO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ................................................ 37 

1.2.1 – Economia Solidária: movimento e coisificação. ....................................................... 37 

1.2.2 - Raízes históricas da ES ............................................................................................... 42 

1.2.2.1 - A “economia subordinada”: notas sobre a ES dos países do Norte .................... 43 

1.2.2.2 - A “outra economia”: a Economia Solidária do Brasil .......................................... 45 

1.3- A “FRIGORIFICAÇÃO” DA ES: IMPLICAÇÕES DA GENERALIZAÇÃO PELOS 

EESS ......................................................................................................................................... 50 

1.3.1 - Uma generalização mobilizada: considerações sobre o SIES ................................. 55 

1.4- A PRODUÇÃO SOCIOESPACIAL DO CONJUNTO PALMEIRAS

 .................................................................................................................................................. 56 

1.4.1 - A Fortaleza do(a) Capital ........................................................................................... 57 

1.4 - DO CONTEÚDO MANIFESTO AO CONTEÚDO LATENTE: NOTAS 

METODOLÓGICAS (E FINAIS) SOBRE ESTE ESTUDO. ................................................. 61 

CAPÍTULO II - O TERRITÓRIO DO CONJUNTO PALMEIRAS ..................................... 63 

2.1 - O TERRITÓRIO DA SOLIDARIEDADE: CONSIDERAÇÕES GEOGRÁFICAS 

SOBRE O CONJUNTO PALMEIRAS. ................................................................................... 68 

2.1.1 - Palmeiras: vias, estruturas e infraestruturas. .......................................................... 68 



 

 

2.1.2 - O Complexo ASMOCONP/ BP .................................................................................. 74 

2.1.3 - Território do Palmeiras: um espaço plural. ............................................................. 77 

2.1.4 - A “não-cidade” – descrições e impressões do campo após dois anos...................... 87 

2.2 - A SOLIDARIEDADE DO TERRITÓRIO: CONSIDERAÇÕES SOBRE OS 

MORADORES DO CONJUNTO PALMEIRAS .................................................................... 93 

2.2.1 - Solidariedade x Economia Solidária: a “história da solidariedade” do Conjunto 

Palmeiras. ................................................................................................................................ 93 

2.2.2 - O contexto da solidariedade no Conjunto Palmeiras hoje. ................................... 106 

2.2.3 - Palmas: moeda social e circulante local (?) ............................................................. 111 

2.2.4 - As marcas da luta no Conjunto Palmeiras. ............................................................ 113 

2.2.5 - Por que o Banco Palmas merece Palmas? ............................................................... 116 

2.3 – SOLIDARIEDADES FORMALIZADAS .................................................................... 120 

2.3.1 - II Oficina de Formação de Gestores Públicos na Metodologia dos Bancos 

Comunitários (dias 2 e 3 de agosto de 2012). ..................................................................... 120 

CAPÍTULO III - -UMA ECONOMIA SOLIDÁRIA EM UM TERRITÓRIO 

CAPITALISTA ..................................................................................................................... 134 

3.1 – SOBRE A SOLIDARIEDADE DO TERRITÓRIO ...................................................... 134 

3.1.1 - O “Conjunto dos EES”: o fetichismo da ES. .......................................................... 134 

3.1.2 - O “Conjunto dos EES” e a pedagogia da hegemonia: o processo de despolitização 

da ES no Conjunto Palmeiras. ............................................................................................ 139 

3.1.3 Crédito Solidário VS Capital com juros. ................................................................... 162 

3.1.4 O Mana dos financiamentos. ...................................................................................... 164 

3.2 – Sobre o Território da Solidariedade............................................................................... 170 

3.2.1 - A base da Estrutura Social: Produção em geral X Rede de Prossumidores do 

Conjunto Palmeiras .............................................................................................................. 170 

3.2.2 Macrocefalia: marcas capitalistas no “território da solidariedade”....................... 175 

3.2.3 - Sustentabilidade reificada: a latente desterritorialização dos EES ...................... 186 

3.2.4 - A forma-conteúdo do Conjunto Palmeiras: a fala do crime VS a cultura da 

solidariedade na construção dos “nós” e dos “eles”. ......................................................... 191 



 

 

Considerações Finais .............................................................................................................. 197 



13 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente dissertação buscou fazer uma análise sobre os processos de luta da 

sociedade civil, a partir de suas nuances socioespaciais, que aconteceram e acontecem no 

Conjunto Palmeiras (Fortaleza – Ce), local onde se desenvolveu o primeiro Banco 

Comunitário do Mundo: o Banco Palmas. Tal estudo se embasou na teoria sociológica 

gramsciana e em preceitos da geografia crítica e da etnografia, tendo sido realizado através de 

entrevistas não-diretivas, observação participante e de instrumentos de geoprocessamento. 

Aproximando o leitor rapidamente da área de estudo, cito que o Conjunto Palmeiras 

surge na década de 1970, durante os projetos de higienização social da ditadura militar 

brasileira, que trataram de periferizar as populações pobres que ocupavam áreas valorizadas. 

Assim, estes moradores foram levados a mais de 12 quilômetros do centro da cidade, onde 

mais de 30 mil moradores, dos quais 80% recebiam menos de dois salários mínimos por mês, 

construíram o bairro a partir de lutas sociais (Melo Neto, 2002: 61). Tais lutas levaram à 

criação de um dos empreendimentos de economia solidária mais importantes do país: o Banco 

Palmas.  

Devo ressaltar que meu interesse sobre o tema da Economia Solidária (ES) e, mais 

precisamente, sobre a experiência do primeiro Banco Comunitário (BC) do país, o Banco 

Palmas (BP), localizado na periferia da cidade de Fortaleza, no Ceará, surgiu desde o 

momento em que conheci este empreendimento de economia solidária (EES), sendo que me 

envolvi emocional e academicamente não só com os funcionários do Instituto Palmas de 

Desenvolvimento como com alguns moradores do bairro Conjunto Palmeiras. Quando isso se 

deu, durante meu pré-campo
1
, em 2010, fiz amizades que perduraram (e perduram), de 

maneira que quando voltei para realizar a pesquisa da dissertação, em 2012, fiquei hospedado 

na casa de uma moradora do bairro (que chamarei de Girassol nesta pesquisa) muito 

conhecida e conhecedora do local – falarei mais sobre as pessoas envolvidas na pesquisa e o 

lugar do estudo no decorrer do trabalho. De qualquer forma, devo destacar que minha 

preocupação com esta pesquisa é colaborar com os moradores e moradoras do Conjunto 

Palmeiras como um todo, bem como às lutas e caminhadas de enfrentamento às questões 

sociais que lá se desenrolam desde a criação do lugar. Neste sentido, tentei vencer minhas 

                                                 
1
 Como pré-campo denomino um momento desta dissertação, ocorrido durante quase um mês de estadia 

em uma pousada do Conjunto Palmeiras ligada ao Banco Palmas. Este momento deu-se por conta de meu projeto 

de aprendizagem durante a graduação em Gestão Ambiental da Universidade Federal do Paraná – Litoral. A 

motivação principal foi a curiosidade acerca o funcionamento do primeiro Banco Comunitário do mundo, 

aguçada ainda mais pela falta de informações e experiências similares ao Banco Palmas no Sul do País.  
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emoções e aplicar uma metodologia que me permitisse enxergar meu objeto de estudo de uma 

maneira crítica, e não avaliatória: muitos estudos já foram feitos e enfatizaram as benesses, 

avanços e peculiaridades do Conjunto Palmeiras e de seus projetos mais famosos na mídia e 

na academia: a Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP) e seu projeto 

social, o Banco Palmas.  

Ainda que eu considere tais estudos importantes, enfatizo que, para mim, as 

sociedades humanas são divididas em classes antagônicas, de maneira que os donos dos meios 

essenciais de produção hão de tentar, a todo custo, consolar os trabalhadores a aceitarem a 

subordinação, a exploração e a tentarem, “juntos”, “humanizar” a pobreza – e tal processo de 

dominação social, ainda que latente, dá-se, a meu ver, através do convencimento e da criação 

de consensos subentendidos entre as classes dos dominadores e dos dominados. Ressalto, 

contudo, que todas as críticas e ponderações que faço neste trabalho não têm a pretensão, em 

momento algum, de acabar ou desincentivar os atuais projetos comunitários lá desenvolvidos 

– pelo contrário, viso tentar promover uma discussão mais aprofundada sobre as relações 

sociais que envolvem (e, por isso, influenciam) tais projetos, de maneira que estes 

compreendam que a luta social é longa, e ainda têm muito a percorrer. Se, por um lado, os 

estudos já apontaram os avanços e lutas sociais lá desenvolvidos, através de descrições 

qualitativas e medições quantitativas dessas; por outro, ponderando todos os avanços e 

descobertas desses estudos, pode ser que em certo ponto de vista tais estudos tenham reificado 

o objeto, ao não considera-lo dentro das próprias relações sociais societárias que o produziram 

– pode ser, enfim, que o objeto esteja fetichizado, onde não se percebem mais as relações de 

poder que o (re)produz material e socialmente. Meu interesse neste estudo é apontar estes 

fatores, enfatizando que a comunhão entre social e capital se dará sempre pela via da 

exploração da força de trabalho, como fonte da mais-valia. Pretendo, com isso, contribuir com 

o avanço das lutas sociais do bairro. 

A linha de raciocínio desta pesquisa envolve os seguintes eixos temáticos: o capital-

imperialismo em território nacional (1), a ES no Mundo e no Brasil (2) e Banco Palmas (3). A 

relação destes temas servirá para contextualizar o leitor quanto à literatura que gira em torno 

do problema de pesquisa desta dissertação. 

O primeiro eixo temático, capital-imperialismo em território nacional (1), serve como 

contexto para o cenário social, político e econômico do país, anos antes e durante o processo 

de criação de um conceito hegemônico à ES. Tal discussão leva em consideração as reflexões 

acerca do desenvolvimento do modo de produção capitalista, que é tratado, neste estudo, a 
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partir da visão sociológica marxiana (Marx & Engels, 2002; Netto & Braz, 2006; Fontes, 

2010), e que permeia, por sua vez, toda leitura sobre o desenvolvimento socioespacial feita 

por Santos (2006b), pensador da geografia crítica. Tenho que ressaltar, ainda, a discussão 

levantada sobre a dinâmica da estrutura econômica e a superestrutura capitalista em solo 

nacional, principalmente a partir da reformulação do Estado na década de 1980, quando finda 

a ditatura civil-militar e acontecem rearranjos na configuração da luta da sociedade civil. Esta 

discussão apresenta o cenário das lutas entre as classes na sociedade civil do Brasil, 

apontando tanto para o processo quanto para algumas Instituições (aparelhos privados da 

hegemonia) que fomentaram e fomentam a pedagogia da hegemonia em solo nacional. Para 

tanto, são imprescindíveis as leituras de Neves et al (2006), Fontes (2010), Martins & Neves 

(2010), Bichir (2008) e Antunes & Pochmann (2007). 

Para o segundo eixo temático, relativo à ES no Mundo e no Brasil (2), destaco as 

leituras feitas em torno do conceito de ES, visando identificar como se define tal prática 

social. Neste sentido, parto das discussões epistemológicas sobre o uso dos conceitos de 

Almeida (2008), onde passo a discutir o conceito de ES sem um caráter de consensualidade e 

sem neutralidade política. Assim, a partir de Singer (1996 e 2008), França Filho (2002), 

Gaiger (2007), Laville (2008), Silva Júnior (2008a), Gaiger & Laville (2009), Coraggio 

(2009), Silva & Oliveira (2009), Bertucci (2010) e Faria (2011) e outros autores, identifico 

que, no Brasil, principalmente (mas não só) a partir da SENAES e de aparelhos privados da 

hegemonia anteriores à secretaria, o conceito hegemônico sobre o que é a ES passa a girar em 

torno da autogestão de empreendimentos. Assim, parto da lógica, tal qual Motta (2004), 

Laville (2008) e Bertucci (2010), que a perspectiva de análise através da ótica dos EES não 

basta para a compreensão e disseminação do fenômeno. A leitura histórica da ES é feita a 

partir das raízes europeias, mas enfatiza-se mais o desenvolvimento das lutas sociais com 

fundo na ES realizadas no Brasil. Partindo de Bourdieu (1987), Kandel (1987), Michelat 

(1987), Thiollent (1987), teço uma crítica sobre a reificação da ES, partindo da lógica 

desenvolvida pelo Sistema Nacional de Informações em ES (SIES). 

Por fim, o último eixo temático, o Banco Palmas (BP) (3). Antes de tratar diretamente 

da Instituição, é importante destacar o contexto socioespacial das lutas de classe de Fortaleza 

(Ceará) na época da criação do Bairro. Assim, a partir de Lima (2003), Pinheiro (2005), 

Dantas et al (2009), Melo Neto (2002) e outros, pode-se ter uma noção do cenário político da 

década de 1970 na capital do Ceará, no momento em que o governo militar expulsou os 

moradores pobres de áreas valorizadas, abandonou-os (talvez esta seja a melhor expressão) e 



16 

 

 

vendeu-lhes lotes no lugar onde hoje fica o Conjunto Palmeiras. Os estudos tratam da história 

do Conjunto Palmeiras e do surgimento e desenvolvimento do BP a partir da visão da 

instituição, com estudos teóricos e práticos, de cunho qualitativo e quantitativo, geralmente 

enfatizando as peculiaridades desta experiência de ES. De maneira geral, a proposta dos 

Bancos Comunitários está ligada à ideia da autogestão de um banco, voltando os serviços 

financeiros deste às necessidades locais. Além disso, no caso do Banco Palmas, uma de suas 

marcas mais famosas é a moeda social circulante local: o Palmas, com valor idêntico ao real, 

mas que circula exclusivamente no bairro. O uso dessa moeda, de acordo com o Banco 

Palmas, daria ao comprador descontos de pelo menos 10%; e, ao vendedor, garantiria a 

fidelização dos clientes. Outra peculiaridade dos bancos comunitários seria a atuação em áreas 

sociais não diretamente relacionadas com o caráter financeiro (como eventos de lazer e de 

discussão política). Devo ressaltar, também, que foi através do Banco que muitos grupos se 

organizaram, formal e informalmente, como a linha de empreendimentos Palmas, composto 

pela Palma Limpe
2
, Palma Tur, Bate Palmas, Palmas Fashion

3
 e a antiga Palma Natus. Para 

além destes empreendimentos, o Banco contribuiu para a abertura e a reforma de outros 

comércios. 

Levando em consideração o que foi escrito acima, esta dissertação visa averiguar: 

Quem são os atores sociais que deram origem e que hoje animam a ES desenvolvida pelo 

Banco Palmas no bairro Conjunto Palmeiras? Quais são os limites desta Economia Solidária 

dentro de um modo de produção pautado no capital-imperialismo? Qual o resultado do 

processo de desenvolvimento territorial do Bairro Conjunto Palmeiras, até então? Qual o 

resultado político e estrutural que a Economia Solidária do Banco Palmas vem trazendo aos 

moradores do bairro em comparação com a solidariedade anteriormente desenvolvida no 

bairro? 

Aceito que o problema desta pesquisa seja relativo à reflexão sobre os processos de 

luta travados dentro da sociedade civil do Conjunto Palmeiras, bem como suas consequências 

                                                 
2
 Legalmente instituída como uma Microempresa, este EES produzia materiais de limpeza (como detergentes, 

desinfetantes e outros produtos) e foi formada por 05 jovens moradores do bairro. A capacitação para a atividade 

foi fornecida pela Prefeitura Municipal, sendo que os recursos provieram do Banco Palmas. Sei, através do 

trabalho de campo, que a empresa está parada, de acordo com Eloir, em conversa informal, pela falta de saída 

das mercadorias. Atualmente, o espaço é utilizado, vez ou outra, para cursos sobre a produção dos produtos. 
3
 Trata-se do EES ligado ao BP mais antigo. Criada por 12 costureiras do bairro, ajudadas pela ONG Strohalm, a 

Palma Fashion fabrica roupas da grife própria. Não colhi informações em campo sobre este EES 

especificamente. Contudo, Jayo (2007:14), no momento em que realizou sua pesquisa, a empresa atuava como 

uma facção e não como uma empresa de produção e geração de recursos próprios (não provém sequer do banco). 

Assim, a marca Palma Fashion estava sendo adiada para que se desse continuidade à existência da empresa. O 

salário das trabalhadoras, inconstante e incerto, chega, segundo o autor, no máximo a 300 reais. 
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socioespaciais resultantes dessas, e que, atualmente, são a base (material e imaterial) da 

Economia Solidária desenvolvida pelo Banco Palmas. 

Logo, objetivei com esta pesquisa caracterizar os processos sociais que deram origem 

à Economia Solidária desenvolvida hoje pelo Banco Palma; analisar as consequências sociais 

e políticas da economia solidária desenvolvida pelo Banco Palmas no cotidiano dos 

moradores; estudar o estado da arte do desenvolvimento socioespacial do Bairro Conjunto 

Palmeiras, quanto ao acúmulo de investimentos (públicos e privados) e de mazelas 

socioambientais; apontar para os resultados políticos e socioespaciais da Economia Solidária 

desenvolvida pelo Banco Palmas;  

De uma maneira mais geral, posso afirmar que o objetivo desta pesquisa foi analisar as 

lutas travadas no âmbito da sociedade civil, em suas características socioespaciais, 

desenvolvidas no Conjunto Palmeiras. 

 A ES vem ganhando espaço na agenda política, na mídia e na academia tanto 

brasileira quanto mundial, desde meados da década de 1970 e 1980. Contudo, como veremos 

no decorrer desta dissertação, atualmente as discussões acerca do tema vêm se resumindo ao 

âmbito do empreendedorismo autogestionário. A metodologia escolhida neste estudo 

apresentou novas informações sobre a ES, em especial sobre os Bancos Comunitários e o 

Banco Palmas: grande parte dos estudos sobre a solidariedade, as lutas sociais e o 

desenvolvimentos das nuances do território do Conjunto Palmeiras são feitas a partir dos 

relatos mais famosos, ou seja, do Banco Palmas e de seus intelectuais. Assim, ao buscar 

informações a partir dos moradores, de entrevistas profundas e de mapeamentos, acredito que 

posso alcançar informações ainda não produzidas sobre um dos fenômenos mais famosos 

(midiática e academicamente falando) da ES brasileira (o Banco Palmas) e, por fim, penso 

que assim posso contribuir com o processo de construção social dos Bancos Comunitários, 

bem como com as lutas sociais do Conjunto Palmeiras. 

Trago como conceitos teóricos norteadores a esta pesquisa, portanto, o de território, 

sociedade civil, economia solidária, reciprocidade, SIG, identidade e fala do crime. 

A discussão sobre o território, dentro da geografia crítica, liga-se ao conceito de 

formação socioespacial que, por sua vez, é diretamente correlacionado à discussão sobre a 

economia política marxiana
4
. Para Santos (1982), o modo de produção é apenas uma pré-

                                                 
4
 Segundo Netto & Braz (2006: 29) a economia política para Marx está relacionada ao “estudo das leis sociais 

que regulam a produção e a distribuição dos meios que permitem a satisfação das necessidades dos homens, 

historicamente determinadas”, sendo seu objeto de estudo “as relações sociais próprias à atividade econômica, 
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disposição das relações sociais que só pode se tornar real quando se materializa no espaço. O 

geógrafo afirma, por isso, que sistema homem-natureza é um complexo indissociável e é por 

isso que “os modos de produção escrevem a história no tempo, e as formações sociais 

escrevem-na no espaço” (p.15). A Formação Socioespacial, assim, é o conceito utilizado para 

referir-se às relações sociais de produção específicas, materializadas em um lugar específico e 

em um momento histórico específico. 

Neste sentido, o espaço é determinado pelo modo de produção, mas também 

determina-o, através do processo chamado de organização espacial, que é a tendência que o 

espaço tem de reproduzir suas principais linhas de força no tempo (Santos, 1980: 131). Isto 

implica em um efeito cumulativo de capital em determinadas regiões do espaço, sendo que o 

geógrafo crítico denomina tais regiões de “macrocefalias” (p.134). 

A discussão levantada por Milton Santos, enfim, é relativa ao uso e poder sobre os 

territórios: sobre as porções do espaço apropriadas e usadas que apresentam, a cada momento 

do modo de produção, uma paisagem singular que, por sua vez, traz marcas do passado 

construído socialmente e as tendências do futuro em construção.  

O segundo eixo teórico, Sociedade Civil, tratada aqui pela visão gramsciana, permite 

pensar a categoria como sendo os próprios espaços materiais e imateriais onde se desenrola a 

luta de classes. Para Fontes (2010: 136) é através de organizações institucionais
5
 que “se 

formulam e moldam as vontades e a partir das quais as formas de dominação se irradiam 

como práticas e como convencimento”. O molde imperialista que assume o capitalismo 

atualmente cria um cenário sócio-político no qual se acirram as lutas intra-classe dominante, 

entre seus grupos e frações de classe. Assim, as formas atuais de manter a hegemonia de uma 

classe sobre outra e, ainda, assegurar a adesão da classe subalterna ao modo de produção 

dominante, são relativas ao convencimento, à persuasão e à pedagogia, que “se tornam, 

doravante, tarefas permanentes e cruciais”. Soma-se a essas práticas, formas coercitivas 

praticadas pelo Estado, que se encontra, no capital-imperialismo, entremeado à sociedade 

civil. O convencimento, neste sentido, se dá por duas vias: através dos aparelhos privados que 

avançam em direção à ocupação de instâncias estatais; e, de maneira inversa, pelo Estado, que 

                                                                                                                                                         
que é o processo que envolve a produção e a distribuição dos bens que satisfazem as necessidades individuais ou 

coletivas dos membros de uma sociedade” (grifo do original). 
5
 Segundo Fontes (2010: 135) as organizações “mediatizam” a relação entre os intelectuais que criam os 

“pensamentos” (entendidos como a ideia que baseia a retórica do convencimento) e o mundo da produção. 

Assim, os intelectuais podem ser vistos como verdadeiros funcionários das superestruturas (instituições). A 

função destes seria propagar a pedagogia da hegemonia através dos aparelhos privados da hegemonia, que se 

apresentam formalmente como distintas das organizações empresariais e estatais, sendo baseadas na 

associatividade voluntária, como clubes e associações.  



19 

 

 

fortalece e consolida a direção imposta pelo Bloco Hegemônico através da própria sociedade 

civil, reforçando, a partir do Estado, seus aparelhos privados de hegemonia. 

A formação dos consensos dentro dos Blocos sociais se dá a partir dos “intelectuais 

profissionais” (categoria gramsciana que serve para denominar os intelectuais em seu sentido 

mais estrito), verdadeiramente funcionários das superestruturas que exercem funções 

organizativas nas sociedades ocidentais, formulando e disseminando de maneiras capilar, 

ideais, ideias e práticas correspondentes às classes fundamentais (Martins & Neves, 2006: 28). 

Os autores complementam afirmando que os “intelectuais tradicionais” são aqueles surgidos 

em um momento anterior ao capitalismo; ao passo que os “intelectuais orgânicos” são aqueles 

surgidos dentro deste modo de produção. O tardio desenvolvimento industrial brasileiro, 

afirmam, somado à herança elitista dos intelectuais nacionais, propiciaram uma tendência à 

importação de linguagens simbólicas das formações capitalistas centrais, de forma que os 

“intelectuais locais” tem o papel resumido a “de meros adaptadores e divulgadores dessa 

produção formulada fora do espaço nacional (...) reforçando em âmbito local a hegemonia 

burguesa mundial” (p.32).  

Neste terceiro eixo, a Economia Solidária, tento tratar o conceito de maneira mais 

dinâmica e inacabada que a reificada e hegemônica ideia de uma ES pautada no conjunto dos 

EES. Acredito que sequer é necessário haver um empreendimento para que exista uma ES. 

Assim, acredito ser pertinente utilizar o conceito tal qual fez Motta (2004: v): “como o 

conjunto de indivíduos e organizações que têm em comum a ideia de que é possível [fazer] 

uma „outra economia‟ na qual prevaleçam os valores da solidariedade e da cooperação sobre o 

egoísmo e a competição” – em suma, a ES é um movimento social. Assim, em cada local 

desenvolver-se-á uma ideia e uma prática do fenômeno específica – somado aos conceitos de 

cima, levo em consideração que o tema sempre terá relação com o modo capitalista: a própria 

contra-hegemonia se constrói, afinal, tendo como base a sociedade em que se desenvolve. 

Basta lembrar que a Economia Solidária é partilhada tanto por aparelhos privados da 

hegemonia (como as empresas Ford e Wallmart), quanto por intelectuais coletivos (como o 

Movimento dos Sem Terra), quanto pelo Estado burguês: esta miscelânea de atitudes e 

pretensões é a ES em geral, tratada de maneira abstrata, não concreta. Desenvolverei mais 

sobre esta ideia durante o Capítulo I. Ressalto, contudo, que para além da ES, acredito que 

exista uma solidariedade indiferente ao movimento: e, neste sentido, concordo com Paulino 

(2008: 137), que embasado em Marx sustenta que a solidariedade é o processo que acontece 

entre a classe trabalhadora quando os trabalhadores estão “organizados politicamente em 

torno de uma consciência de classe”. De toda forma, mais que tentar reificar o conceito ou 
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transformá-lo em uma noção operacional (frigorificá-lo), pretendo utilizar este conceito, nesta 

dissertação, para expressar o próprio processo no qual a classe trabalhadora politiza-se e 

enfrenta o capital: uso-a, enfim, para tentar expressar uma parte da própria luta contra-

hegemônica. 

Chega-se à quarta categoria teórica: a dádiva. De acordo com Mauss (2001), toda 

sociedade possui um princípio essencial: o da troca. Através do conceito de reciprocidade, o 

autor estudou sociedades tribais de diversas regiões do globo, chegando à conclusão que nas 

sociedades capitalistas este princípio se altera, ficando a reciprocidade restrita a alguns 

âmbitos da vida social. Bourdieu (1996: 15) afirma que a “troca é o principio criador do 

vinculo social”.  

Por esta lógica, a troca de bens materiais e imateriais se daria de maneira obrigatória e 

inconsciente: não se trata dos indivíduos terem a liberdade de trocar ou não - trata-se, na 

verdade, desta ser a única possibilidade. Neste sentido, não são trocados apenas objetos uteis à 

economia, mas também festas, respeitos, ritos, amabilidades e etc que se estendem muito além 

da própria troca em si. Forma-se, assim, uma verdadeira economia dos bens simbólicos 

(Bourdieu, 1996: 7), onde cada bem trocado carrega um “Mana” (um valor simbólico)
6
 

específico, provindo de seu doador e que pode ser perdido caso não se retribua a dádiva. 

O ato de dar um “dom”, assim, nunca é despretensioso e livre: trata-se, na verdade, 

uma ação que espera um “contra-dom”, necessário para a manutenção social. A dádiva do 

dom, destarte, mantém relações duráveis entre os atores envolvidos e institui uma dominação 

legítima, produzindo uma “dominação reconhecida e legítima como submissão aceita ou 

querida” (Bordieu, 1996: 13). Quem recebe o dom fica em dívida para com o donatário e, 

pagável apenas com um contra-dom: mantendo, assim, um ciclo infindável. Como afirma 

Mauss (2001: 70) os envolvidos rivalizam em solidariedade. 

A disposição à generosidade apareceria nos atores através da educação expressa “ou 

pela participação precoce e prolongada em universos onde ela é a lei indiscutível das práticas” 

(Bourdieu, 1996: 09). A economia dos bens simbólicos seria oposta à economia do livre 

comércio (baseada no acúmulo material e na lógica calculista), sendo que sua compreensão se 

daria através da compreensão do aspecto social é um sistema inter-relacionado e 

interdependente, onde se relacionam aspectos familiares, técnicos, econômicos, jurídicos e 

                                                 
6
 Explica Mauss (2001: 81) que “no fundo são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas 

nas almas. Misturam-se as vidas e eis como as pessoas e as coisas se misturam: o que é precisamente o contrato e 

a troca”. 
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econômicos, e que pode ser estudado a partir das histórias individuais (Lévis-Strauss, 21: 

2001).  

Apesar do fato de compreender, neste trabalho, que a ES brasileira não iniciou nem se 

mantém pelo viés das prestações totais, acredito que nem todas as trocas sociais estão 

envolvidas pela ética dos mercadores. Neste sentido, tal categoria pode ser acionada para se 

compreender como as relações solidárias se mantém e se transmitem, mesmo em meio ao 

capitalismo. Estas relações criam um valor simbólico acerca o incentivo pessoal (consciente 

ou não) que as pessoas possuem para manterem a solidariedade funcionando e que é trocado 

internamente entre os participantes do movimento. Neste sentido, tal valor não se cria nem é 

trocado exclusivamente dentro de um EES, ainda que este colabore na formação do sentido da 

ES. Diferentes atores criarão diferentes valores simbólicos sobre o tema. 

Para a quinta categoria teórica, geoprocessamento, levo em consideração o que afirma 

Monteiro (2006), para quem sempre que a pergunta “onde?” aparece em um problema, pode-

se considerar o Geoprocessamento como um possível instrumento de resolução. De acordo 

com o autor, o termo é amplo e “engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação de 

dados geográficos, com o uso de programas computacionais” (Monteiro, 2006:65) - entre 

estas, destacar-se-á, aqui, o uso dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). De acordo 

com Caneparo et al. (2011) o uso desses sistemas: 

possibilita agilizar e integrar um conjunto de dados diferenciados facilitando 

consultas, análises e geração de novas informações, bem como, na integração 

com sistema de processamento de imagens digitais (fotografias aéreas e 

imagens orbitais) agiliza a atualização da base de dados (Caneparo et al., 

2011:13). 

Para Oliveira (2010: 41), os SIGs podem agregar o histórico da dinâmica de um 

determinado espaço (possibilitando a recuperação e analise destas informações), além de 

permitir a realização de simulações e avaliações espaciais. Para o autor  

Esse sistema tem a capacidade de integrar as “camadas” correspondentes a 

diferentes temas de interesse ao usuário, além de permitir a edição de dados, 

dispondo de recursos para tomar medidas lineares, bem como cálculos de 

áreas, entre outros (Oliveira, 2010: 42). 

Trago, ainda, o conceito de identidade, tratado por Oliveira (1976) como sendo sempre 

constrativa: a afirmação de uma identidade social de uma pessoa ou de um grupo acontece 

através da diferenciação a um outro. Assim, a identidade surge por uma oposição entre os 

“nós” e os “outros”, sendo que “a associação de um grupo com um lugar ou com uma pessoa 
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também reflete mecanismos de identificação por contraste” (p.37). O “jogo dialético”, assim, 

torna-se imprescindível para se entender a identidade social, entendendo que esta própria “é 

uma ideologia e uma forma de representação coletiva” (p.39), ao mesmo tempo. 

 

Por fim, como última categoria teórica, utilizo a “fala do crime”, tratada por Caldeira 

(2000) como sendo os relatos sobre violência. Ao se relatar uma experiência desse tipo, 

segundo a autora (p.28), as pessoas utilizam categorias preconceituosas a fim de eliminar as 

ambiguidades. Neste sentido, as pessoas pobres teriam ainda mais necessidade que as ricas  de 

acionarem tais preconceitos da fala do crime, visto que a proximidade social entre as 

primeiras exige que essas reafirmem as diferenças entre elas a partir de ideias como a 

dignidade, a limpeza ou a bondade (idem, p. 81) – ou seja, acionam valores simbólicos (e não 

materiais) para traçarem uma suposta diferença de classe entre elas. Assim, a fala do crime 

reduz a complexidade das relações sociais “à oposição entre o bem e o mal” (Caldeira, 

2000:33) – e, ao repetirem os preconceitos da fala do crime que são comuns a qualquer classe 

social, os próprios moradores pobres perpetuam a ideia de que o espaço do crime (e os 

criminosos, portanto) tem as mesmas características que tais preconceitos carregam (Caldeira, 

2000: 70). Com isso, perpetuam um discurso que mantém as linhas imaginárias a separar as 

classes sociais - mesmo que o discurso soe ambíguo e contraditório, como quando parte das 

próprias vítimas desses estereótipos.  

A metodologia utilizada neste trabalho está relacionada com o que afirma Minayo 

(2001:17), para quem a pesquisa científica compreende a atividade básica da ciência, onde se 

procura indagar e construir conhecimentos acerca a realidade. Apesar de ser uma prática 

teórica, tal atividade exige o vínculo entre o pensamento e a ação, dado que toda pesquisa 

provém de um problema (ou seja, de uma dúvida sobre a realidade) e “nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 

prática” (p. 17). A autora complementa, ainda, que nas sociedades ocidentais o conhecimento 

científico se sobressai aos demais, representando o critério de verdade para muitos críticos 

(p.10) – o que, claro, acaba tendo efeitos políticos práticos. Por isso, deve-se estar alerta ao 

fato de que, em alguns casos, a metodologia pode ser utilizada como uma ideologia 

justificadora de ações, com respaldo na competência cientifica.  

Esclareço, ainda, que acredito que diferentes visões metodológicas sobre um mesmo 

objeto levam à criação de problemas científicos diferentes, bem como a procedimentos e 

resultados diferentes: a ciência, assim, não me aparece neutra. À título de exemplificação, 
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tenha-se em vista o artigo de Frederico (2008), o qual retrata as divergências metodológicas 

existentes entre os pesquisadores Adorno e Lazarsfeld, onde este detalhe levou ao fim de um 

estudo em parceria entre os dois cientistas.  

De toda a forma, como afirma Gadotti (1990: 35), indiferente ao método, a realidade 

nunca pode ser apreendida em sua totalidade, visto que esta é necessariamente dinâmica e, 

portanto, nunca pode ser objetivada. O que se obtém através das pesquisas, na verdade, é uma 

versão sobre o que é a realidade a partir de um ponto de vista. Diferentes pontos de vista, 

assim, levam a diferentes verdades sobre uma mesma realidade. Nesta mesma lógica, o autor 

conclui que “numa sociedade de classes é impossível fazer ciência de forma imparcial, ciência 

neutra, desengajada” (p.35). Esta ideia parece estar de acordo com Minayo (2001:17), para 

quem a própria problemática da pesquisa está intrinsecamente “relacionada a interesses e 

circunstâncias socialmente condicionadas”.  

Pelo fato de cada metodologia afunilar a realidade, isto é, fragmentá-la em algum 

aspecto, nenhuma pode ser utilizada isoladamente, nenhuma se basta a si própria (Michelat, 

1987: 192). Neste sentido, a presente pesquisa procura realizar uma investigação com nuances 

quali-quantitativos, concordando-se, desta maneira, com Minayo (2001: 22) que afirma que a 

pesquisa quantitativa permite abordar fatos que são visíveis, morfológicos e concretos (como, 

no caso deste estudo, alguns aspectos do Território da Solidariedade); enquanto que a 

pesquisa qualitativa permite aprofundar-se “no mundo dos significados das ações e relações 

humanas” (podendo-se, assim, perceber, por exemplo, nuances da Solidariedade do 

Território). 

As metodologias quantitativas, neste sentido, foram importantes para se realizar 

estudos, nesta dissertação, acerca o desenvolvimento e o estado da arte dos aspectos 

socioespaciais do bairro. Acúmulos de investimento, de empreendimentos, formas 

geográficas, aspectos ambientais e outras características foram localizadas através de 

softwares livres de geoprocessamento, e interpretadas sob a luz da teoria da formação 

socioespacial.  

Destaco, neste sentido, a produção de mapas de Kernel, a partir do software livre 

nacional Terra View 4.2 - segundo informações contidas no próprio Software, estes mapas 

também são denominados de Mapas de Calor, e são apresentados como uma alternativa à 

análise do padrão comportamental espacial de determinadas ocorrências. Basicamente, estes 

mapas fornecem, por meio de interpolação, “a intensidade pontual do processo em toda a 

região de estudo”, a fim de se ter uma visão geral da intensidade do processo nas regiões do 

mapa como um todo. O citado software permite três algoritmos diferentes: densidade 
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(quantidade de ocorrências por unidade de área), média móvel espacial (apresenta o número 

esperado de ocorrências por unidade de área) e Probabilidade (possibilidade de uma 

ocorrência tornar a acontecer em uma determinada área): utilizo em especial o primeiro, 

colocado pelo software como a mais usual. De qualquer maneira, a validade de tal ferramenta 

só pode ser feita através de confirmações em campo. 

Este software me permitiu fazer, ainda, análises espaciais de distância e de densidade. 

A ferramenta “buffer”, neste sentido, comumente disponibilizada em programas 

computacionais de geoprocessamento, cria uma isolinha a parir de uma ou mais coordenadas 

geográficas. Assim pude estudar, por exemplo, a concentração de empreendimentos ao redor 

do Banco Palmas em distâncias variadas e, ainda, criar informações relativas às Áreas de 

Preservação Permanente do bairro. Além disso, o software possibilitou o cruzamento de 

diversas informações distintas produzidas sobre o Bairro. 

Já as metodologias qualitativas, por sua vez, colaboraram para a minha compreensão 

sobre a visão de solidariedade (e de ES) encarada pelos moradores do bairro, além de auxiliar 

na compreensão da formação socioespacial do lugar. Neste sentido, nesta dissertação realizei, 

ao todo, onze entrevistas formais, depois de um mês em campo, sendo que as informações 

foram complementadas com um diário de campo, atualizado diariamente. Minha estadia se 

deu ao estilo “solidário”: me hospedei na casa de uma moradora do Bairro, depois de ter feito 

amizade com ela em meu pré-campo. O mais importante, naquele momento, foi a 

familiarização com o campo e com os moradores do bairro. Entendo que este primeiro 

momento da pesquisa permitiu-me perceber a realidade do lugar, mas não serviu para 

conhecer suas relações e ordens internas.  

Acredito que realizar estudos sobre algo familiar têm vantagens e desvantagens em 

relação ao estudo do que é estranho. Pesquisas que envolvem realidades familiares permitem 

uma discussão constante sobre o assunto (o que permite rever conclusões), ao contrário de 

estudos sobre sociedades distantes. É preciso, no entanto, ter cuidado ao relativizar sobre o 

familiar: para o fazer, tentei confrontar, intelectual e emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações sobre os fatos e as situações, tal qual propõe Velho (2004: 131). Concordo com 

o autor, enfim, para quem o estudo do familiar pode ser ideal para o estudo da complexidade 

contemporânea da sociedade, pois permite perceber como a mudança social acontece através 

do “resultado acumulado e progressivo de decisões e interações cotidianas” (Velho, 2004: 

132). 

Acontece, de toda a forma, que em 2010 fiquei hospedado na PalmaTur, 

empreendimento solidário ligado diretamente ao Banco Palmas. Além disso, tive minhas 
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conversas e entrevistas feitas sob o olhar de um representante do banco, o que, acredito eu, 

permitiu-me perceber apenas uma faceta da realidade – e isso motivou-me a voltar e estudar 

outras perspectivas sobre as lutas sociais do bairro, não diretamente ligadas ao Banco Palmas. 

Para tanto, tentei incorporar à pesquisa preceitos da pesquisa etnográfica, segundo 

Malinowski (1976: 28), onde busquei perceber a constituição social do Conjunto Palmeiras, 

buscando encontrar padrões entre os fenômenos culturais. A etnografia, assim, colaborou para 

que eu tentasse manter um relacionamento íntimo com os moradores locais, de maneira que 

eu pudesse vivenciar experiências muito próximas aos moradores locais, onde tentei perceber 

as compreensões desses quanto ao que é bom e o que é ruim. 

Destarte, além da etnografia, foi imprescindível o uso de entrevistas não-diretivas 

(Thiollent, 1987:99; Michelat, 1987: 192) para se captar e analisar as representações 

populares, bem como para apreender sobre os sistemas de valores, de normas e símbolos 

destas. Neste sentido, tentei evitar a imposição da problemática pelo entrevistador, bem como 

situação artificial criada pela entrevista (Bourdieu, 1987:147). Assim, tentei captar, a partir de 

entrevistas individuais, modelos culturais interiorizados.  

Por esta lógica, enfatizo que a própria amostra da pesquisa foi escolhida não por 

critérios quantitativos, mas, sim, qualitativos: tentei interagir com os sujeitos das mais 

variadas posições sociais e ideológicas, a fim de tentar captar o todo da cultura vivida. 

O universo pesquisado diz respeito às lutas sociais travadas dentro da sociedade civil 

(no sentido gramsciano) no período imperialista do modo de produção capitalista. O recorte, 

por sua vez, diz respeito ao Conjunto Palmeira, bairro da cidade de Fortaleza, no Ceará.  

A localização do Conjunto Palmeiras será apresentada durante o capítulo II deste 

trabalho. O município de Fortaleza, por sua vez, é apresentado abaixo, tendo como referencia 

o Brasil e o Estado do Ceará. Segue: 
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Mapa 1 – Localização do Município de Fortaleza (CE).

 

A presente dissertação encontra-se dividida em três Capítulos, além da conclusão 

final. No Capítulo I apresento um resgate teórico-temático sobre as literaturas relacionadas ao 

tema da Economia Solidária e das lutas sociais brasileiras que se desdobravam durante a sua 

criação. Neste momento, aponto para a o fato de não haver um consenso conceitual quanto ao 

movimento social como um todo, bem como aponto para alguns intelectuais orgânicos que 

mantém atualmente a vigência de um conceito hegemônico para a interpretação e manutenção 

do fenômeno social – ou seja, apresento quem são os autores que trabalham com a categoria 

teórica de interpretação mais usual, que resume a ES ao conjunto dos EEE. Além disso, 

aponto alguns limites de tal interpretação, bem como algumas consequências desta. Ao final 

do capítulo, refuto tal categoria como fundante da metodologia escolhida em meu estudo, bem 

como proponho e explicito as bases que adotei para a realização desta dissertação. 

No Capítulo II, apresento exclusivamente os dados coletados em campo – não tive a 

pretensão, nem intensão de articular este capítulo com o anterior: faço-o somente no Capítulo 

III, que, aliás, dedico a isto. Tal capítulo é subdividido em dois sub-capítulos (discernidos 

meramente por fins didáticos): o Território da Solidariedade e a Solidariedade do Território. 

No primeiro, aponto para os detalhes territoriais do bairro, enfatizando os aspectos estruturais, 
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como localização de instituições, organizações sociais e vias, além de descrever um pouco 

sobre os aspectos aparentes do território do bairro (como nuances de salubridade ambiental e 

social). No segundo sub-capítulo, por sua vez, apresento algumas falas das entrevistas formais 

e informais que realizei com moradores do bairro e funcionários do Banco Palmas durante os 

trinta dias que fiquei hospedado no Conjunto Palmeiras. Tais falas dizem respeito à própria 

história do bairro, contadas a partir do ponto de vista daqueles que vivem em diferentes 

localidades do Palmeiras – estes relatos, friso, se contrapõem à algumas histórias citadas 

comumente nas literaturas sobre o Banco Palmas. Além disso, descrevo um momento 

formativo que participei e que tive a oportunidade de conhecer as propostas e as histórias 

propagandeadas pelo Banco Palmas, a ver com o futuro e o passado do Bairro Conjunto 

Palmeiras. 

No Capítulo III, por fim, tento analisar as informações levantadas no Capítulo II tendo 

como premissa a teoria e o tema apresentados no Capítulo I. Assim, novamente subdivido, 

para fins didáticos, o terceiro capítulo com as mesmas sub-divisões do capítulo segundo, ou 

seja, faço analises sobre a Solidariedade do Território e depois sobre a Territorialidade da 

Solidariedade. No primeiro, aponto para os motivos teóricos que me levam a refutar o 

conceito hegemônico sobre a Economia Solidária e, ainda, apresento quem são os intelectuais 

coletivos que criaram o conceito, apontando-os como aparelhos privados da hegemonia; com 

isso, crio uma linha do tempo apresentando os processos de lutas sociais desenvolvidos pela 

sociedade civil no bairro, desde a criação aos dias atuais. Nesta análise, apresento como a 

pedagogia da hegemonia entra no Conjunto Palmeiras a partir do relacionamento do Banco 

com instituições que são representantes autênticas das ambições capitalistas. Apresento, 

ainda, uma analise sobre a oferta de crédito e a captação de recursos em uma sociedade 

capitalista, tendo como premissa algumas categorias marxianas. Na segunda parte, por fim, 

sobre o Território da Solidariedade, realizo algumas análises sobre as características 

socioespaciais do território: interpreto a produção local do Conjunto Palmeiras a partir do 

entendimento da Produção em Geral; analiso, ainda, a concentração de investimentos no 

Bairro, visando identificar em que lugar do bairro isto se dá. Além disso, viso interpretar a 

dita sustentabilidade intrínseca à ES (e, por conseguinte, dos EES) tendo como premissa o 

próprio território – em outras palavras, tendo analisar o EES vinculado à sua base territorial. 

Assim, por fim, aponto para a fala do crime que se desenrola no bairro, e relaciono tal 

informação à criação de uma identidade contrastiva, criada a partir da imagem de uma favela 

e de um bairro burguês. 
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CAPÍTULO I 

Economia Solidária em Movimento 

1.1 Da Luta de Classes à Administração de seus Conflitos: Contexto histórico da 

entrada do Capital-Imperialismo em território brasileiro. 

Dedico esta parte inicial da dissertação para levantar a literatura que trata sobre os 

aspectos sociopolíticos que se desenrolaram no Brasil nos anos em que se começou a se forjar 

uma identidade única ao movimento da Economia Solidária. Tal cenário é descrito a partir das 

lutas de classes que se desenrolam no quotidiano, através da arte do convencimento e da 

criação de consensos. A economia solidária não surge, em fim, em uma sociedade civil 

apolítica – a Sociedade Civil, afinal, é o palco das lutas sociais, onde há dominantes e 

dominados. A história da Economia Solidária, destarte, pode ser entendida a partir da 

interpretação que se segue. 

1.1.1  Sociedade Civil e os “novos movimentos sociais”: o palco da luta social pelo 

poder durante o Governo Militar (período de 1964-1985) 

Talvez o único consenso cabível à sociedade civil tenha como fulcro um paradoxo. 

Afinal, sendo a Sociedade Civil o campo de luta pelo convencimento da sociedade acerca da 

concretude e funcionamento do mundo (incluindo, aqui, o Estado) 
7
, só se poder encontrar um 

único consenso: neste espaço democrático, não há consensos. O conflito, enfim, é inerente a 

esta categoria teórica. A intenção deste tomo é, portanto, indicar algumas referencias 

históricas do cenário nacional acerca a luta de classes desde o período imediatamente anterior 

ao surgimento da ES até o presente momento, destacando instituições e ideologias que 

contribuem para a manutenção das relações sociais. 

Segundo Marx & Engels (2002: 09), “a história de todas as sociedades que já 

existiram é a história de luta de classes”. Para estes filósofos, sempre houve, no decorrer da 

história social, uma classe opressora e, em oposição, outra oprimida, sendo que o embate 

entre estas levaria, invariavelmente, à transformação revolucionária ou à ruína de uma delas. 

É durante o século XX que acontece a ampliação do Estado nos Países imperialistas. 

As cidades, cada vez mais urbanizadas, deparam-se com a incorporação de direitos sociais 

                                                 
7
 Complemento com a afirmação de Fontes (2010:291): “A sociedade civil é arena de luta de classes e, portanto, 

do embate entre aparelhos privados de hegemonia e a contra-hegemonia no sentido do convencimento, da 

formação, da educação de quadros, de sua organização segundo objetivos e projetos de classe contrapostos”. 
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pelo capital e pelos setores dominantes. Para Gramsci, afirma Fontes (2010), a sociedade civil 

deve ser pensada dentro de seu contexto histórico e social, de maneira que esta seja parte da 

totalidade da qual emerge. Neste sentido, ainda que esta categoria represente uma extensão da 

socialização dos processos produtivos, sua ação não se restringe a estes espaços – ou seja, o 

capital não se pauta apenas na superexploração, mas, também, no disciplinamento da 

população à subalternização, através da conversão massiva desta em força de trabalho. É aqui 

que entra, de maneira fulminantemente, o papel dos “aparelhos privados de hegemonia”
8
 

(Fontes, 2010: 216), responsáveis na diluição das lutas de classe. Conclui a historiadora: 

a dominação burguesa ocorre simultaneamente em múltiplos níveis, desde a 

produção do mais-valor até o Estado, passando pela cultura, pelas formas de 

estar no e de sentir o mundo e pelas modalidades de participação política” 

(Fontes, 2010: 218).  

O surgimento da economia solidária brasileira não foge desta regra. Oficialmente 

datada da década de 1980
9
, a Economia Solidária (ES) nasce em meio às agitadas turbulências 

sociais da luta antiditatorial daquela época. Deve-se ressaltar ao fato que o Brasil vivia, desde 

1964, sob um governo militar ditatorial desenvolvimentista, cujos Planos Nacionais de 

Desenvolvimentos pautados na integração nacional, na industrialização e na urbanização, 

levaram a uma dívida externa tal que, associada às revoltas sociais e a uma conjuntura 

político-econômica internacional, conduziram à queda da ditadura e ao início do processo de 

redemocratização do país. 

Cabe ressaltar, antes, que o período do governo militar brasileiro foi concomitante ao 

ápice do crescimento econômico e de expansão do modo de produção capitalista, e que, 

somado a isso, o Brasil adotava, à época, a estratégia do crescimento endógeno, apostando no 

mercado interno e, com isso, conseguindo evitar as crises econômicas internacionais (Bichir: 

2008). O começo da década de 1970, no entanto, marca a entrada do neoliberalismo no 

mundo – e, assim, a luta pelo poder passa a acontecer dentro do próprio mundo do trabalho, 

visto que o capital passa a pautar-se na superexploração do trabalhador-massa (Antunes e 

Pochmann, 2007).  

                                                 
8
 Para Martins & Neves (2010:34), os aparelhos privados da hegemonia durante o industrialismo apresentaram 

duas facetas: “1) em instâncias elaboradoras de intelectualidades integrais e totalizadoras de determinada 

concepção de mundo no interior de cada aparelho e 2) intelectuais coletivos, construtores e difusores de 

hegemonias políticas na sociedade em seu conjunto”. 
9
 Trato por “oficialmente”, pois, apesar de a SENAES, em seu mapeamento, apresentar EES anteriores à marca, 

apenas a partir desta época começa-se a confabular-se sobre uma categoria que pudesse convergir diversos 

movimentos sociais que atuavam de maneira dispersa. 
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O principio da entrada do neoliberalismo
10

 (final da década de 1960 entrada de 1970) 

no globo apresentava um cenário no qual os “países de terceiro mundo” compartilhavam uma 

série de similitudes quanto ao processo de desenvolvimento estrutural. Passavam por 

similares processo de industrialização, urbanização, massificação cultural, aumento do 

número de trabalhadores assalariados da classe média, acesso ao ensino superior crescente e, 

ainda, de eleição de Estados democráticos que não conseguiam representar fielmente as ânsias 

da população (Antunes e Pochmann, 2007: 112). 

No Brasil, neste momento, algumas especificidades são encontradas em relação ao 

cenário internacional, tais como as revoltas dos movimentos sindical e estudantil, que 

carregavam consigo as marcas da luta antiditatorial. Tanto as greves dos operários, em 1968, 

em prol das melhorias nas relações do trabalho (hierarquia e despotismo fabril), quanto as 

ocupações das universidades pelos estudantes por mais vagas e recursos à academia naquele 

mesmo ano, tinham como pano de fundo a luta contra a ditadura e, por isto, não tardaram a 

serem reprimidas - principalmente depois do decreto do Ato Institucional 5 (AI-5), ainda 

naquele ano (Antunes e Pochmann, 2007). 

A virada da década de 1970-80 é marcada pela disputa entre os próprios setores 

dominantes, sendo que os interesses desta classe sempre eram apresentados como “questões 

nacionais”; os setores como “essenciais”; a “modernização” ou o “desenvolvimento”, 

destarte, mostravam-se sempre “voltados para a expansão do capital, [sendo que sempre] 

apagavam as contradições sociais sobre as quais se gestavam” (Fontes, 2010: 219). A luta 

intra-classe dominante era dada principalmente através da propagação ideológica de duas 

entidades: SNA (Sociedade Nacional de Agricultura: grandes proprietários, voltados ao 

mercado interno, considerados atrasados) e a SRB (Sociedade Rural Brasileira: cafeicultores, 

exportadores, modernos). Estes aparelhos privados da hegemonia trataram de assuntos 

relacionados à sociedade civil brasileira, de maneira a despolitiza-lo
11

 através de discursos e 

ações que não definiam o conceito de maneira clara, de forma a criar, entre o senso comum, a 

ideia de que a sociedade civil era contrária ao Estado – e não ao Governo Militar 

propriamente dito. A modernização capitalista neste período permitiu que setores e ramos de 

                                                 
10

 Neste momento, segundo Santos (2006b:38), a forma (e não a essência) torna-se a informação oferecida à 

humanidade, e o dinheiro emerge em seu estado puro, servindo de motor à vida econômica. Para o geógrafo, 

estas “são duas violências centrais, alicerces do sistema ideológico [vigente] que justifica as ações hegemônicas 

e leva ao império das fabulações, a percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, base dos novos 

totalitarismo – isto é, globalitarismos – a que estamos assistindo”. 
11

 No sentido gramsciano, no qual a sociedade civil aparece “acoplada à socialização da política, ao aumento da 

participação popular e à democracia” (Fontes, 2010: 223). Outro conceito que acaba sendo reificado na década 

de 1980, segundo a mesma autora (p. 237), é o de autonomia, que deixa de representar a autonomia de classe 

para se tornar a autonomia de fazer uma demanda específica, à parte dos outros.  
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produção criassem e expandissem associações empresariais que duplicavam a representação 

empresarial (e da hegemonia, portanto) no palco de luta que é a sociedade civil. 

A consolidação da ideologia neoliberal no mundo apregoava a abertura de mercados e 

a desregulamentação trabalhista, como fundamentos ao desenvolvimento econômico e social; 

o país, endividado, sofrendo com uma alta inflação e com a perseguição política do militares, 

assistia a diversas revoltas e movimentos contra-hegemônicos, por parte de grupos 

empresariais, sindicais e populares, que passavam a criar representações coorporativas –nesta 

década, surgem o Partido dos Trabalhadores (PT, em 1981), a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT, em 1983) e o Movimentos dos Sem Terra (MST, em 1984). O 

proletariado nacional começava, assim, a enfrentar o capital através, principalmente, da 

organização dos trabalhadores e da luta por direitos trabalhistas.  

Estes movimentos sociais surgidos nesta época, que tinham como universalidade a luta 

contra a ditadura (e não a tomada do Estado), acabaram unificando suas lutas em uma 

campanha generalista antiestado e se autodenominavam de “novos movimentos sociais”, 

tencionando explicitar que não faziam parte de nenhuma classe social. O contato desta 

corrente com os setores populares consolidou uma visão imediatista sobre a política e a luta 

social, que não esclarecia os debates teóricos sobre como os conceitos eram utilizados nas 

universidades – perpetuava-se, na relação destes movimentos, a concepção de recusa à luta 

pelo poder do Estado pela sociedade civil. 

Essa recusa da luta universal fragmenta a luta da classe oprimida que, por sua vez, 

passava fazer apenas reivindicações imediatistas. Junto com isto, vinha embutida uma nova 

pedagogia da hegemonia
12

, que começava a transformar idealizadamente o capitalismo em um 

modo de produção insuperável. 

Para Fontes (2010:231), as ONGs são sempre aparelhos privados da hegemonia
13

. O 

critério para classificar-se assim diz respeito ao pertencimento institucional – e isso, para 

autora, envolve dois graves problemas: primeiro que esquece a contraposição entre o público-

privado (governo-empresa); e segundo porque sugere uma existência apartada da propriedade 

privada e da política. Muitos ex-exilados, de qualquer forma, abriram entidades deste tipo, 

financiando-as com recursos internacionais e não as coligando a partidos políticos. Estas 

                                                 
12

 Segundo Neves et al (2010:30) os intelectuais do século XXI são, em sua maioria, intelectuais orgânicos da 

cultura urbano-industrial. Os autores, baseados em Gramsci, esclarecem que o exercício da hegemonia é “uma 

relação pedagógica que busca subordinar em temos morais e intelectuais grupos inteiros por meio da persuasão e 

da educação” (p.24) 
13

 Devo destacar que muitas ONGs podem desempenhar um importante papel na luta contra-hegemônica, 

servindo de espaço de formação à classe trabalhadora (como, por exemplo, durante assembleias internas) – mas, 

aqui, a autora refere-se ao fato de que estas instituições não refletem diretamente os interesses da classe para si, 

mas sim de um fragmento dessa, ou seja, da classe em si (Nota do Autor). 
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entidades limitavam-se a demandas específicas, e muitas estavam ligadas às igrejas cristãs ou 

a setores empresariais – destarte, seus discursos apagavam a relação capital/trabalho, bem 

como a própria existência de classes na sociedade civil, adotando um discurso de combate à 

pobreza ou às desigualdades sociais. Mesmo que clamasse por originalidade na época, as 

ONGs surgem em uma sociedade civil já ocupada tanto por bases patronais (como a SNA e a 

SRB), quanto por setores populares (baseados principalmente no tripé PT, CUT e MST). 

Vale citar, nesta mesma década, ainda, o surgimento de duas organizações que serão 

retomadas no Capítulo III desta dissertação: primeiramente, das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs)
14

, que foram fundamentais para os movimentos sociais, através de suas 

atividades em prol da associatividade de base popular, de escopo nacional. Suas ações, afirma 

Fontes (2010: 234) variavam de um comunitarismo messiânico e redentor a uma crescente 

politização e reflexão acerca as bases sociais da dominação, e foram especialmente 

executadas pelos integrantes da Teologia da Libertação.  

A segunda organização que surge nesta década é o Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas, o Ibase, criado em 1980, e que tem como fundadores, entre outros, 

Paulo Freire e Marcos Arruda (este último é muito reconhecido, hoje, pelas atuações junto à 

ES, intitulando-se de socioeconomista). A instituição trazia consigo ideologias trazidas pelos 

que regressavam do exílio e, assim, estavam consoantes aos modos de fazer política daqueles 

trabalhadores que se organizaram na Europa, durante o Estado de Bem-estar Social, para 

reivindicar direitos iguais. O Ibase tinha, desde seu surgimento, a ideia de introduzir nos 

movimentos sociais antiditatoriais o cunho cientifico às suas reflexões e ações, através de 

apoios. A partir da década de 1980, no entanto, e até os dias atuais, foram sendo incorporados 

fragmentos do modelo estadunidense de “fazer política, baseado na proliferação de empresas 

sociais (organizações não-governamentais) voltadas para a prestação de serviços sociais a 

populações chamadas de „excluídas‟” (Neves et al, 2010: 183). Desde a sua criação, a 

organização dependeu do financiamento da igreja (que, com o fim da Teologia da Libertação, 

veio a adotar as medidas da Terceira Via) e, desde os anos 1990, depende de financiamentos 

internacionais, como da Fundação Ford (EUA), da Oxford Novib (Holanda) e de outras. Na 

medida em que o neoliberalismo veio a se desenvolver, surgem os patrocínios internos, 

principalmente com órgãos estaduais ou com eles relacionados, entre eles a Petrobr´ss, a 

Furnas Centrais Elétricas, Banco do Nordeste do Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego e 

                                                 
14

 Falar-se-á sobre estas organizações populares no decorrer deste trabalho. 
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o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
15

. Para estes autores, o Instituto 

é, hoje, compassivo aos projetos denominados de Terceira Via, onde se substitui o confronto 

de classes pela colaboração entre elas, como modo essencial de se fazer política. Concluem, 

ainda, que  

A entrada na arena política [da sociedade civil] dos institutos e fundações 

empresariais, que, em troca de isenções fiscais governamentais e de prestígio 

social, realiza a tarefa ético-política de construção e consolidação de um novo 

padrão de sociabilidade, segundo seus objetivos de classe social (Martins & 

Neves, 2010: 187) 

Assim, segundo Fontes (2010), a década de 1980 é marcada pelo aumento de número 

de ONGs e, consequentemente, da mudança do perfil dos participantes da militância, de 

forma que deixa de se ter militantes engajados na luta direta, para se ter uma militância com 

muitos prestadores de serviços a favor das lutas. Com isso, introduzia-se a separação prática 

entre a figura do “assessor” (o técnico) e o militante – ainda que todos fossem apresentados 

como militâncias. Destarte, consolidava-se a profissionalização das assessorias que eram 

prestadas aos movimentos de base popular: transformava-se parte da militância em emprego 

cujos serviços deveriam ser remunerados conforme o mercado. Com isso, surge, também, 

outra figura especializada: as agências financiadoras (nacionais ou não). Dava-se, com isso, 

um deslizamento no uso do conceito “luta social” para “estar a serviço de”. Esta se torna uma 

das facetas do capital-imperialismo
16

 que estava a se introduzir no Brasil, e que se acentua nas 

décadas seguintes. 

A expansão das ONGs, em número e em visibilidade, levou estas entidades a 

apresentarem-se como a mais adequada expressão de representação da sociedade civil em 

geral – e isto, por sua vez, permitia que as entidades empresariais atuassem corporativa e 

politicamente na sociedade civil como aparelhos privados de hegemonia, e, ainda, podia 

participar do Estado (tanto antes, quanto durante e depois do período ditatorial). 

Apresentavam-se como o quinhão da sociedade civil contraposto ao Estado – que ao ser 

tratado como ineficiente, justificava a existências das próprias ONGs.  

                                                 
15

 O Ibase, destarte, admite que as parcerias com agencias internacionais são válidas desde que estas aceitassem 

as condições “impostas” pelas ONGs. Tal retórica acaba, na verdade, invertendo o sentido das posições e, ainda, 

reificando a questão social de maneira técnica, filantrópica e, principalmente, inviável, uma vez que se propõe a 

erradicar a miséria, mas não se propõe a alterar as condições sociais de sua produção. 
16

 Segundo Netto & Braz (2006: 168) o conceito de imperialismo está ligado à nova fase do capitalismo, 

instaurada no século XIX, e foi cunhado por estudiosos de Marx, que concluíram que, nesta faceta do atual modo 

de produção, muitas alterações acontecem no interior do sistema sem, contudo, provocar mudanças em sua 

estrutura.  
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1.1.2 – A “pobretologia” da Questão Social: a despolitização da Sociedade Civil e a 

fragmentação da Luta Universalizante. 

Fontes (2010:192) denomina de “pobretologia” o discurso hegemônico propagado a 

partir da década de 1970 e que tinha como fim eliminar estudos que faziam analises 

totalizantes acerca as condições internacionais de produção da desigualdade, através de 

incentivos a estudos que tentavam mensurar a pobreza e trata-la como alvo às ações 

mercantil-filantrópicas. Isto, por sua vez, colaborou para a entrada do capital-imperialismo no 

Brasil a partir de 1985. Primeiramente através do sindicalismo, a partir do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, que passa a difundir um sindicalismo de resultados - com isso, o 

empresariamento penetrou nas entidades sindicais. Outra forma de acirramento foi 

sindicalização dos funcionários públicos – e, consequentemente, da entrada do 

empresariamento no próprio corpo do Estado. Ainda assim, temas populares vieram a se 

tornar obrigatórios na agenda política nacional a partir de então – como a igualdade, a 

solidariedade, a dívida externa, as reformas sociais urgentes e a universalização das políticas 

públicas (principalmente de educação e saúde). 

Com a nova pedagogia da hegemonia introduzida nas ONGs, nos sindicatos e no PT, 

consolida-se a reificação do conceito de sociedade civil, que passa a ser interpretado como um 

movimento puramente virtuoso, benéfico, harmônico – o mesmo acontece com o conceito de 

democracia, que é idealizado como o reino de atuação filantrópica, para a qual todos 

poderiam colaborar, sem conflitos de classe. Para Fontes (2010:255) as ONGs são uma das 

principais responsáveis pela mercantil-filantropização do movimento social brasileiro da 

década de 1980 – que, por sua vez, infletiu, na década de 1990, em direção a uma cidadania 

emergencial, voltada à miséria, onde as organizações populares foram convertidas em 

instâncias de „inclusão cidadã‟, com crescente direção empresarial e sob atuação 

governamental. Com isto, consolidava-se a subalternização da força de trabalho e, ao mesmo 

tempo, conservavam-se os elementos anteriores de manutenção social. 

Durante a década de 1990, empresários industriais criam um órgão que pode ser 

interpretado como um intelectual coletivo da hegemonia, visto que passa a propagar entre os 

trabalhadores o discurso antiestado: a Força Sindical (FS), que serviu para desmontar a 

organização dos trabalhadores pela luta pelo poder, através da criação e do financiamento de 

sindicatos. A queda da ditatura, afinal, exigia do capital novas ferramentas e pedagogias para 

reproduzir a manutenção social. Através da FS passa-se a confabular uma aparente similitude 
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entre os acionistas desta e o movimento sindical em si: cria-se um novo assistencialismo ou, 

ainda, um sindicato de negócios. 

Foi neste movimento que a CUT aderiu às práticas neoliberais, começando pela 

divisão interna de seus integrantes entre aqueles que apoiavam e os que não apoiavam as 

privatizações governamentais, através da compra de ações. Assim, tal qual a FS, a CUT, ao 

invés de tentar compreender a reconfiguração que passava a classe trabalhadora, adotou um 

comportamento de sindicalismo “cidadão”. Dava-se, com isso, continuidade ao processo da 

nova pedagogia da hegemonia de abolir verbal e retoricamente a existência de uma classe 

trabalhadora, bem como tornar o patronato parceiro dos sindicatos – estes últimos, por sua 

vez, eram apresentados como principais atores a realizar a gestão de conflitos. Este processo 

permitia que se desse continuidade à produção em massa de trabalhadores que dependem 

totalmente da venda da sua força de trabalho indiferente às condições - garantindo, com isso, 

a reprodução do próprio capital. 

A década de 1990, com isso, é marcada pelo fato das ONGS continuarem a apresentar-

se como gestoras confiáveis dos recursos públicos – abrindo, assim, caminho para a realização 

de um empresariamento da solidariedade e do voluntariado, bem como para a formação de 

trabalhadores totalmente desprovidos de direitos. Assim, desde a criação da Associação 

Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong)
 17

, ainda no ano de 1991, esta 

entidade visou legitimar-se como a principal porta-voz da sociedade civil brasileira. A 

entidade frisava que existia independente de vínculos governamentais, mas mantinha-se 

distante de qualquer referencias às classes sociais, contribuindo, com isso, para o apagamento 

retórico da classe trabalhadora e para a redução desta às instituições legais. Com isso, a 

Abong aprofunda a idealização virtuosa da sociedade civil, pautada na filantropia, sendo que a 

miséria e a pobreza apareciam como temas frequentes.  

Este é o processo de mercantil-filantropização brasileiro da luta social, que propiciou o 

desengajamento político da sociedade civil e deram margem às intervenções filantrópicas 

embasadas na institucionalização de lutas específicas, bem como à entrada do capital 

estrangeiro. Nesta configuração, fundações empresariais americanas e europeias começam a 

absorver a luta de grupos locais através do financiamento de projetos (que lhes dava a 

capacidade de supervisionar as atividades de tais grupos).  

                                                 
17

 Dentre seus integrantes estão a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Instituo de Estudos da Religião (Iser), Centro Brasileiro de 

Análise e Planejamento (Cebrap), Centro de Estudos da Cultura (Cedec), Grupo Afro Reggae e outros). 
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As ONGs, durante a década de 1990, continuaram colocando-se com uma postura 

antiestado, de maneira a denunciá-lo como ineficiente. O Ibase é um grande fulcro ao 

capitalismo neste momento, ao iniciar, em 1993, o projeto “Ação da cidadania contra a 

Miséria e pela vida” que fez com que a desigualdade pudesse se transvestir no conceito de 

pobreza. Tal sentimentalismo, por sua vez, transbordou aos sindicatos, bem como a varias 

bancadas de parlamentares. Este redirecionamento das ações dos setores populares evitou que 

elementos contra-hegemônicos denunciassem as expropriações em curso, e permitiu, ainda, 

uma administração do conflito. Afinal, se as ONGs arriscassem uma campanha contra-

hegemonica poderiam acabar ficando sem seu quinhão no financiamento de projetos. Assim, 

as ONGs prestavam-se a um amaciamento da resistência popular e a adaptação aos novos 

tempos. Logo, pode-se afirmar que ao longo dessa década a pobreza no Brasil passa a ser 

tratada de maneira reificada – quantificam-se os pobres, mas ignora-se a produção social de 

expropriados, disponíveis para qualquer atividade remunerada mercantilmente. 

Alguns aparelhos estatais chegaram, inclusive, a criar índices para quantificar a 

pobreza. Estes indicadores, contudo, reduziam e nivelavam a questão social e a pobreza ao 

retirar do fenômeno social seu caráter de classe – a já comentada “pobretologia”, uma ciência 

sobre a pobreza.  

A ideia de administrar conflitos transformou o sentido da democracia, tratando-a como 

um terreno propício à investida empresarial e das agencias internacionais capitalistas (como o 

Banco Mundial), que propagavam a pedagogia da hegemonia neste meio através da 

centralização das eleições, da garantia da propriedade e do aprofundamento do 

“gerenciamento” – isto tudo através dos nortes: “alívio da pobreza” e “segurança”. Destarte, a 

admissão da existência da pobreza, servia para incorporar entidades e associações populares 

de maneira subalterna no processo, convocando-as apenas para legitimar a ordem através da 

gestão de recursos escassos. 

Segundo a historiadora Fontes (2010), a entrada do século XXI marca o momento em 

que a nova pedagogia da hegemonia realiza-se por completo. As ONGs conseguem apagar 

retoricamente a existência de classes no interior da sociedade civil - e, sem terem mais tanta 

importância ao capital, estas instituições perdem grande parte dos financiamentos privados. 

Com isso, o Estado amplia-se, ocupando parcialmente o espaço onde as ONGs vinham 

atuando, e passa a fomentar uma “nova” relação com essa sociedade civil, através de mais 

financiamentos (e, conseguintemente, mais pedagogia da hegemonia).  

A hegemonia do grande capital-imperialista no Brasil é explicitada, hoje, através de 

programas de formação aos trabalhadores às adequações sociais e cívicas, de modo a 
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aceitarem novos formatos de assalariamento, bem como pela própria retórica do bloco 

hegemônico sobre o fim do trabalho devido ao crescimento do empreendedorismo, pela 

expansão dos financiamentos (que genericamente realizam a extração do sobretrabalho) e pela 

disseminação de aparelhos privados de hegemonia empresariais. 

A difusão da nova pedagogia da hegemonia torna-se, enfim, um dos principais 

instrumentos de dominação do século XXI – provocando aquilo que Martins & Neves (2010: 

36) denominam alegoricamente de “Pororoca do Novo Mundo”: políticas antagônicas se 

encontram e geram uma suposta Terceira Via, que, na verdade, é formada por uma “direita 

para o social e uma esquerda para o capital, a fim de constituir na prática social o 

neoliberalismo” e que é mantida através de “intelectuais de tipo americano” 
18

.  

É neste contexto, entre as décadas de 1980-2000 que a ES se forma como um 

movimento nacional, unificado pelo conceito do conjunto dos EES e incentivado diretamente 

pelo Estado, através da SENAES. Esta história é a que passo a contar no próximo sub-título. 

1.2 - Sobre o Conceito de Economia Solidária 

Passa-se, aqui, a contextualizar o surgimento do conceito e do movimento brasileiro 

denominado de “Economia Solidária”. A dinâmica e a mudança são implícitas a uma 

Economia Solidária em construção – acontece, porém, que ela se frigorifica (se reifica e se 

torna uma noção operacional, um modelo padronizado que pode ser replicado), pois a 

sociedade civil passa a estar permeada por aparelhos privados da hegemonia, nesta nova 

forma do capitalismo. Assim, tento apresentar, aqui, o processo de surgimento do movimento, 

bem como sobre o processo de entrada da pedagogia da hegemonia neste espaço de luta 

contra-hegemônica. 

1.2.1 – Economia Solidária: movimento e coisificação. 

A Economia Solidária é, como qualquer outra construção social, resultado de um 

processo histórico de interações entre diversos atores que, direta ou indiretamente, atuaram 

compartilhando de um valor simbólico sobre a temática. A Economia Solidária não é, 

portanto, um empreendimento econômico solidário ou o seu conjunto, mas, sim, um processo 

inacabado, fruto da interação dos atores sociais que estão inclusos, hoje, em um sistema 

capitalista. Algumas das experiências mais famosas da ES, como o Banco Palmas e os demais 

                                                 
18

 Os autores citados definem a categoria a partir de Gramsci e, assim, concluem que ela está associada a pessoas 

e organizações que atuam de maneira a organizar o modo de vida capitalista através da formação/propagação de 

ideias e praticas que privilegiam questões pequenas em detrimento das mais abrangentes e polêmicas. 
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Bancos Comunitários do país
19

, mesmo sendo atuantes históricos da ES, só passaram a se 

considerar como parte do movimento anos depois da confabulação deste como um movimento 

nacional, fomentado principalmente pela SENAES.  

Os caráteres genéricos e abstratos atribuídos à ES (como a sustentabilidade, a 

solidariedade e a autogestão) só existem, assim, em um campo idealizado, longe da 

concretude real. A categoria conceitual de EES não reflete, portanto, senão um aspecto do 

fenômeno social que aprisiona um processo inacabado de um projeto social em limites físicos 

que não condizem com sua prática existencial: afinal, qualquer empreendimento econômico 

solidário certamente relaciona-se com outras instituições e grupos sociais (bem como o fazem 

seus participantes) distantes da ES, que se tornam obscuros quando não se pensa o fenômeno 

em um contexto sociopolítico territorial. Não se pode fazer uma analise sobre a ES, enfim, 

descolada da sociedade e do território de onde ela emerge – o capitalismo, afinal, é uma 

relação social, e não uma forma contratual. 

É interessante, neste sentido, antes de reificar a ES, lembrar da análise de Almeida 

(2008:17) sobre a noção de “conceito” – para o autor, os conceitos não deveriam ter um 

significado “frigorificado”, dado que, na verdade, são apenas instrumentos de analise 

utilizados por autores que disputam a legitimidade de acioná-lo. Os conceitos, assim, seriam 

sempre relativos e dinâmicos, apresentando mudanças de significado de acordo com os 

interesses dos intelectuais que os utilizam. Almeida (2008:18) afirma que os conceitos 

frigorificados são, na verdade, “noções operacionais”, pois utilizam uma lógica prática com 

fins operacionais imediatistas ou de aplicação genérica e direta, não discutindo o processo 

político de criação destas. Assim posto, entende-se que os diferentes significados dos 

conceitos estão dispostos “num campo de disputas” intelectuais (p.20), onde transparece a 

construção social destes conceitos – e se tornam explicitas as intenções em utilizá-los.  

Os intelectuais da ES brasileira produzem conhecimento a partir de categorias de 

outras ciências pré-existentes, como a Economia Plural
20

 ou o marxismo. Por isso Bertucci 

(2010) acredita ser mais adequado utilizar termos como concepções ideológicas ou senso 

comum da ES para descrever a visão destes intelectuais. Neste sentido, o autor quer 

demonstrar que não existe uma teoria da ES no país. 
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 Falar-se-á mais do assunto em outra oportunidade. 
20

 Teoria defendida principalmente por Laville, para quem a pluralidade econômica é referencia às experiências 

cujo comportamento econômico passa a ser regido por princípios que não só o mercantil. Esta concepção permite 

compreender as iniciativas europeias da década de 80 que passaram a prestar serviços não mercantis em meios 

que o Estado em crise e que não dava suporte necessário (como saúde, lazer, cultura e etc) (Bertucci, 2010). Este 

mesmo autor adverte que “a teoria sobre a economia social e solidária na França não é constituída por uma base 

metodológica, epistemológica ou histórica específica à ES no Brasil e, por isso, sua aplicação para explicar tais 

experiências deve ser feita com cuidado” (p.159). 
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Em sua tese, Bertucci (2010) constatou que a ES descrita no mundo acadêmico e a 

praticada pelos participantes do movimento são muito diferentes, e, por isto, dividiu o 

fenômeno social da ES em duas vertentes complementares (e por vezes opostas) de produção 

do sentido de ES: a do mundo acadêmico e a do mundo do trabalhador. Analisando o mundo 

acadêmico, ou seja, dos intelectuais que constroem diretamente o pensamento do bloco dos 

participantes da ES na luta pela hegemônica, Bertucci (2010:146) notou que a produção 

acadêmica sobre o sentido da ES centra-se quase que exclusivamente no conceito 

frigorificado e classista de EES - em quase metade dos 256 artigos que o autor estudou, a base 

de analise era esta. 

Vale ter em vista que as análises sobre o que é a ES terão diferentes sentidos, variando 

de acordo com os conceitos e métodos empregados. Bertucci (2010), por exemplo, acredita 

que a ES é uma construção social e justifica isto utilizando o método histórico. No entanto, 

utilizando também a base histórica, mas resumindo a ES ao mundo dos trabalhadores
21

 e se 

utilizando, portanto, o conceito hegemônico (EES), Faria (2011) acaba diminuindo 

drasticamente a construção social da ES para o fenômeno da autogestão dos EES. Este autor 

chega a concluir, por fim, que a ES é uma mera economia dos gestores, ou seja, de uma classe 

capitalista vinculada às Instituições de apoio (que ele chama de “instituições da sociedade 

civil”) (p.532). Este autor ignora, claro, experiências sociais da ES que estão longe da 

autogestão de um EES, bem como os movimentos sociais ligados à luta contra-hegemônica a 

partir da construção de sociabilidades no mundo do trabalho distintas das capitalistas, e que 

existiam antes da criação do conceito hegemônico. 

Muitos outros autores adotam esta perspectiva conceitual hegemônica, que trata a ES 

como sendo o conjunto dos EES, como França Filho (2002), Gaiger (2007), Gaiger & Laville 

(2009), Coraggio (2009) e Silva & Oliveira (2009). Acontece que a tipificação de EES aceita 

como representante da ES pode levar à politicas públicas de enquadramento neste caráter, 

impedindo outras formas de existir (e até de nascer) da ES. Concorda-se, assim, com Bertucci 

(2010:81) ao afirmar que ao se tornar limitada a um grupo social (representado na concepção 

forjada na noção de EES), a ES perdeu seu caráter universal, dado que suas benesses podem 

se estender apenas para os EES e instituições correlatas, e não para a sociedade como um 

todo.  

                                                 
21

 A grande maioria dos envolvidos com a ES não partilham de um movimento de classe necessariamente, como 

demonstram os dados do Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES). Deve-se lembrar, por exemplo, 

a força das mulheres no movimento, que muitas vezes desempenham ações comunitárias. Bertucci (2010:171), 

com dados do SIES, demonstra que os principais movimentos a fazerem parte da ES são, respectivamente, o 

movimento comunitário, o sindical e o da luta pela terra/agricultura familiar. 
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Muitas concepções embasadas nos EES acabam homogeneizando o fenômeno social, 

bem como o romanceando e idealizando-o
22

. Em alguns estudos, afirma-se que os EESs não 

reproduzem o capitalismo; ou que a ES é embasada em laços puramente democráticos e 

sustentáveis – ignoram, enfim, assim, que a ES está dentro da atual configuração do 

capitalismo, e, por isso, apresenta-se, ao mesmo tempo, como produto e motor deste modo de 

produção. Estes autores acabam tentando enquadrar um fenômeno complexo, dinâmico e 

informal em um conceito objetivado, formalizado e estagnado - e, com isto, perde-se a 

oportunidade de se conhecer efetivamente quais são os limites e os potenciais que a ES pode 

apresentar.  

Deve-se esclarecer, contudo, que alguns estudos embasados na teoria sociológica 

marxiana, mesmo estando embasados no conceito hegemônico, apresentam elementos críticos 

que são resultado de uma interpretação sócio-histórica sobre o fenômeno, analisando os EES a 

partir das relações destes com a sociedade capitalista – fugindo, assim, de uma idealização do 

fenômeno. Este é o caso de Silva Júnior (2008a) e Faria (2011), que percebem ambiguidades e 

contradições no movimento da ES, provocadas justamente pelo fato desta se desenvolver no 

interior de tal modo de produção. Assim sendo, puderam perceber, por exemplo, uma tensão 

existente entre a lógica mercantil e a solidária (Silva Júnior, 2008a: 18) e uma tendência à 

reprodução da competição, do aumento da extorsão da mais-valia absoluta e, assim, a 

manutenção da lei do valor
23

 dentro de alguns EES (Faria, 2011: 450).  

O primeiro e um dos principais escritores sobre o tema e, ainda, atual secretário da 

SENAES, o economista Paul Singer, compartilha desta perspectiva e aceita a categoria EES 

pra definir o fenômeno social. Com isto, formula que a ES “é um modo de produção que se 

caracteriza pela igualdade” de direitos, de posse coletiva dos meios de produção e que é 

marcada pela autogestão (gestão e planejamento democráticos) (Singer, 2008: 289). Esta 

visão, como já afirmei, elimina a construção social e histórica do conceito de ES, que se 

consolida a partir da criação da SENAES. Como lembra Bertucci (2010: 51) existem diversas 

maneiras diferentes de compreender a ES, sendo que, por vezes, diferentes significados lhe 

são atribuídos. Em suma, não há um conceito consensual – há, porém, um hegemônico (que, 

neste caso, é o do conjunto dos EES) que resume a ES ao cooperativismo autogestionário, 

(supostamente) empregado dentro dos EES (Empresas Recuperadas, cooperativas de 
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 Este fato torna-se explícito quando se analisa, pura e simplesmente, por exemplo, o lema da cartilha para a 

mobilização social nacional para a ES feito pela SENAES/MET/FBES (2007): “Economia solidária, outra 

economia acontece” (grifo meu). Percebe-se que lema indica a existência de uma economia à parte da 

capitalista. 
23

 E ainda complementa: “e a não ser que essas experiências consigam desenvolver-se sem qualquer contato com 

as instituições capitalistas, as relações sociais de produção permanecem capitalistas” (Faria, 2011: 450) 
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produção, de consumo, de crédito, de comercialização) e às instituições que apoiam técnica 

ou financeiramente estes (Singer, 1996: 122-123). Esta visão foi incorporada pela SENAES, 

que passa a dar visibilidade ao fenômeno através desta categoria. Pode-se perceber isto lendo 

algumas informações do sitio oficial da Secretaria, como esta: 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária tem o objetivo de proporcionar a 

visibilidade, a articulação da economia solidária e oferecer subsídios nos 

processos de formulação de políticas públicas, e está realizando o mapeamento 

da economia solidária no Brasil. Para isso, foi desenvolvido o Sistema 

Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES), composto por 

informações de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de Entidades 

de Apoio, Assessoria e Fomento (EAF)
24

. 

Curiosamente, porém, percebe-se que, por um lado, existem muitas pessoas 

escrevendo sob esta base conceitual hegemônica, mas que, por outro lado, não há nenhum 

indício de que exista um consenso metodológico de como se abordar tais empreendimentos. 

Por exemplo, Silva & Oliveira (2009) analisaram a construção do capital social dentro da 

Cooperativa Univens, em Porto Alegre – RS
25

. Pensando em uma abordagem diferente, 

Gaiger (2004a) e Gaiger & Laville (2009) afirmam que o importante é apreender o objeto 

empírico (o EES) em um estudo à parte, visando identificar quais foram os fatores negativos 

(“aqueles que eliminam ou reduzem as opções de sobrevivência costumeiras e compelem os 

trabalhadores a apostarem em alternativas incomuns”) e positivos (“convencimento moral e 

de atração material, exercidos pela alternativa solidária”) que levaram ao surgimento do EES 

(Gaiger, 2004a: 17). Estes exemplos representam bem o que sugere Westphal (2008:49), que, 

estudando apenas literatura alemã, faz uma observação importante quanto às abordagens 

acadêmicas sobre a ES: os estudos relacionam a ES tanto às relações interpessoais (em um 

sentido micro social), como às ações políticas e econômicas (em um âmbito macro social) – 

de acordo com a perspectiva adotada, pode-se chegar a conclusões diferentes sobre o que é e 

como se desenvolve a ES. 

Neste trabalho, contudo, há de se concordar, em partes, com Laville (2008), que 

afirma que a perspectiva de análise através da ótica dos EES não basta para a compreensão e 

disseminação do fenômeno, visto que o exemplo, por si só, não basta para reproduzir o 

modelo (Laville, 2008: 29). Além disso, há o argumento que para além do universo das 
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 Sítio oficial do governo (http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp). Acessado em 31/08/2011. 
25

 Para Bertucci (2010) a utilização da categoria para se interpretar a ES seria errônea, visto que o capital não se 

reproduz, naquele âmbito, o capitalismo. 
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unidades e redes produtivas, o solidarismo ofereceria apenas princípios morais para o 

cotidiano (Bertucci, 2010: vi).  

Além de ser uma opção ideológica em prol da ES, deve-se lembrar que a participação 

na ES é resultado de um contexto histórico onde o capitalismo é hegemônico nas relações 

sociais, inclusive no mundo das ideias. Ao invés de pensá-la como uma outra economia ou 

outro modo de produção, neste estudo busco entender a ES como parte do modo de produção 

hegemônico, mas com nuances contra-hegemônicos. Aqui, enfim, concordar-se-á com 

Bertucci (2010): “é preciso reconhecer que tais práticas não são necessariamente opostas ao 

movimento dominante do capitalismo, mas são, em parte, produtos deste” (p.67). Desta 

forma, acredito ser mais prudente aceitar que a ES pode apresentar-se como um movimento 

que faz algumas críticas ao capitalismo (como à produção e ao lucro privados), mas não como 

o conjunto de práticas econômicas que se mantém à parte das práticas capitalistas. 

Concluo, assim, que em cada lugar que eclode uma experiência de ES, tem-se uma 

construção específica sobre os aspectos simbólicos e práticos sobre o tema. Não se tem, 

portanto, um consenso do que é a ES como movimento social. Este ideal simbólico é criado 

de acordo com as inter-relações existentes entre os indivíduos e as instituições (públicas, de 

apoio e as não solidárias), variando de acordo com o contexto investigado, bem como com a 

abordagem teórica do pesquisador. 

Cabe, portanto, avançar a discussão em dois contextos diferentes, para se compreender 

como surgiu a ES no Brasil e, ainda, como esta se resumiu à categoria EES. Feito isto, poder-

se-á tratar sobre o caso do Banco Palmas: fenômeno da ES que aparece em muitas literaturas 

como sendo díspar de outras experiências do movimento e que não poderia ser compreendido 

pela categoria teórica usual de EES, pela sua dimensão territorial implícita. Deve-se 

compreender, por conseguinte: as raízes históricas da ES no mundo e no Brasil (e, com isto, 

demonstrar a formação da categoria analítica EES no Brasil); para então discutir sobre a 

especificidade territorial e de serviços prestados por esta manifestação da ES: o Banco 

Palmas. 

1.2.2 - Raízes históricas da ES 

A ES, ainda que presente em outras partes do mundo, não é um fenômeno homogêneo, 

mas, ainda, assim, apresenta universalidades; ao mesmo tempo, adquire peculiaridades 

históricas, definidas a partir da relação político social existente no território – e, neste sentido, 

levanto rapidamente, aqui, literaturas que tratam sobre o processo de formação da ES no 

Brasil (e, consequentemente, da usualidade do conceito hegemônico, pautado no conjunto dos 
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EES). Posteriormente a isto, cabem, ainda, mais dois tópicos: o primeiro visa demonstrar as 

consequências da hegemonização do movimento social à categoria teórica de EES; e o 

segundo levantando algumas considerações acerca desta suposta ES em geral que o SIES 

apresenta. Ressalta-se, antes, que todas estas partes estão interligadas e são, assim, 

complementares, sendo impossível compreender o fenômeno total da ES sem considerá-las 

como inter-relacionadas. 

 

1.2.2.1 - A “economia subordinada”: notas sobre a ES dos países do Norte. 

 

Como afirma Faria (2011:47): “o processo que instaura o capitalismo como sistema de 

produção dominante inaugura também a resistência a este sistema”. Assim, diversos 

movimentos sociais se puseram contra o capitalismo, desde a Primeira Revolução Industrial – 

e estas são as raízes da ES. A mesma origem ao fenômeno é atribuída por Singer (1996), 

França Filho (2002), Gaiger & Laville (2009), Bertucci (2010) e Faria (2011), ou seja, suas 

interpretações veem o inicio do fenômeno como uma influencia direta das experiências 

cooperativistas pioneiras da Europa, promovidas por Robert Owen, em 1829. Owen foi um 

industrialista inglês que trabalhou no movimento cooperativista em diversas partes do mundo, 

chegando a implantar colônias cooperativistas na América do Norte e na Irlanda. Denominado 

de socialista crítico-utópico (Marx e Engels, 2002: 56), Owen e a ES têm algo em comum que 

permite uma comparação: ambos acreditavam na reestruturação da sociedade capitalista a 

partir de unidades produtivas autogestionárias. A maior diferença, contudo, consiste no fato 

de que os utópicos faziam alusões morais por meio da fé e tentavam comprová-las 

cientificamente (Bertucci, 2010: 58). Para Singer (1996:27), a partir dessas experiências 

muitas outras surgiram em diversos lugares do mundo, sendo que coincidiram com o surto do 

movimento sindicalista na Europa. 

Dessas experiências cooperativistas e autogestionárias na Europa surgiram os direitos 

dos cidadãos no continente, bem como se deu o aprofundamento da democracia, num 

movimento conhecido como Economia Social. Contudo, o Estado republicano europeu, de 

maneira geral, tratou de enfraquecer o movimento através do Estado Social que, ao 

burocratizar o movimento, acabou fragmentando-o (França Filho, 2002: 10). As organizações 

de economia social na França, hoje, resumem-se a grandes estruturas tecnoburocráticas que se 

assemelham às empresas, privadas ou públicas. 
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Se o fenômeno social da ES se concretiza de maneira diferente em cada contexto 

social em que se manifesta, dependendo da fase do capitalismo e dos processos vividos pela 

sociedade em um determinado território, a ES se desenvolve de maneira diferente. Neste 

sentido, pode-se afirmar de antemão que existem diferenças entre o fenômeno da ES no norte 

e no sul do globo. Gaiger (2004a: 11) afirma que, inclusive, as denominações do fenômeno 

mudam: no norte este movimento social denomina-se de “nova economia social” e no sul 

chama-se “economia solidária”. Consoante a esta “divisão geográfica” (onde se pode perceber 

uma ES praticada no Norte e outro no Sul) da ES, dada pelo contexto histórico social, está 

Lisboa (2003:01), que acredita que a cooperação e a solidariedade na América Latina não se 

resumem aos aspectos a serem buscados por um empreendimento ou classe isolada. A 

diferença no Sul seria nutrida, continua o autor, também pelas raízes de solidariedade e da 

socioeconomia presentes historicamente na América Latina: enquanto, por exemplo, nos EUA 

a lógica individualista e universalista é predominante, por aqui a sociedade é heterogênea, 

desigual, relacional e inclusiva (Lisboa, 2003: 19). Para o autor, justamente esta cultura 

mestiça da América Latina, que possui uma ethos comunitária, é quem torna possível a 

existência de uma ES que sobrevive às variações do mercado capitalista.  

Para exemplificar um fenômeno de ES do Norte, cita-se aqui a Rede de Redes de 

Economia Alternativa e Solidária (REAS), espalhada pela Europa
26

. Esta rede visa organizar 

empresas e organizações de economia solidária, em torno de questões voltadas ao meio 

ambiente, comércio justo, consumo responsável e outras medidas. Afirma envolver, assim, 

produção e consumo de maneira solidária, em prol das “personas desfavorecidas o poco 

cualificadas”. Todas estas ações, frisa-se, fazem-se “no tendrán por fin la obtención de 

beneficios, sino la promoción humana y social”, ou seja: não podem ter lucro. A Carta do 

grupo afirma, ainda, que o fim da ES seria subordinar a economia “a su verdadera finalidad: 

proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y 

ambiental del ser humano”. 

Para Laville (2008), o Reino Unido principiou aquilo que hoje se chama ES no século 

XIX, graças à base de seus princípios de cidadania: o altruísmo. A ajuda aos mais 

necessitados é um ranço do solidarismo anglo-saxão (do norte), denominado pelo autor de 

“solidarismo filantrópico” (p. 22), e constitui a base de incentivo ao associativismo de alguns 

países europeus e da América do norte. Outra corrente europeia vigente trata a solidariedade 

não no sentido da caridade, mas no sentido da obrigação social das pessoas com o coletivo, 
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 Informações contidas na “Carta Solidaria”, disponível no sítio: http://www.economiasolidaria.org/carta.php 

(acessado em: 04/06/2012).  

http://www.economiasolidaria.org/carta.php
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sendo esta obrigação algo supostamente inato aos humanos, onde se compreende que os seres 

humanos são naturalmente coletivos – o autor denomina esta corrente de solidariedade social 

ou “solidarismo democrático”, que foi comum na França. Ambas as experiências são 

representantes e singularizadas no conceito de Economia Social, sendo que trouxeram 

benefícios trabalhistas, bem como colaboraram no aprofundamento da democracia europeia, 

servindo de incentivo, após a queda do Estado Social e hegemonização do neoliberalismo, 

para a empreitada da ES em outros lugares do mundo, como na América Latina e na África.  

Em suma, Gaiger & Laville (2009: 167) concluem sobre as diferenças da ES do Sul e 

do Norte: 

(...) [no] sul, a questão primordial consiste em assegurar as condições materiais 

indispensáveis à sobrevivência daqueles que jamais foram efetivamente 

integrados à economia de mercado e ao gozo dos direitos sociais, mediante 

alternativas de trabalho, renda e serviços ancoradas na matriz popular 

associativa e nas suas lutas de resistência. Ao norte, trata-se, em suma, de 

enfrentar a crise do estado-providência, a obsolescência e a falta de 

dispositivos eficazes de proteção social, de reagir à exclusão a partir da 

capacidade de iniciativa e de engajamento solidário. 

Como a citação destaca, o lucro é fundante da ES no Brasil: ele motiva os 

trabalhadores a criarem e a manterem o EES. A ES brasileira nasce e mantém relações com as 

camadas pobres da população. São empreendimentos feitos pelos pobres para sanar seus 

problemas materiais. No Europa, do contrário, ela nasce e se mantém a partir da vontade dos 

envolvidos em melhorar a qualidade de vida dos pobres e, assim, sequer busca-se o lucro. A 

qualidade de vida perdida com a crise do Estado Social no Norte torna-se o foco da ES 

altruísta, e não o fim das relações sociais produção capitalista – estas que, de maneira teórica, 

são genericamente enfatizadas pelo movimento social no Sul. 

 

1.2.2.2 - A “outra economia”: a Economia Solidária do Brasil  

No Brasil, por sua vez, as influências deste movimento começaram em 1850, com o 

inicio da formação da classe trabalhadora do país (Faria, 2011: 396). Neste momento, muitos 

imigrantes chegavam da Europa já com idade avançada, e traziam consigo valores 

anarcossindicalistas, típicos de muitos movimentos de trabalhadores europeus. Neste período, 

aconteciam as primeiras formas associativas de trabalhadores, que visavam socorrer-se 

mutuamente e para resistir às duras condições de trabalho da época (Faria, 2011: 398) – este 

fenômeno persistiu pelo menos até meados de 1930. A classe trabalhadora daquela época, de 
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maneira geral, não tinha uma preocupação centrada na gestão das unidades de produção ou na 

formação de um contrapoder, muito menos através do cooperativismo. Além disso, o 

movimento operário da Europa considerava que as cooperativas integravam-se a princípios e 

valores do capitalismo e, assim, promoveriam mero reformismo – sendo que, por isto, o 

movimento euroupeu considerava as experiências de ES desconexas, poucas e efêmeras. 

Os trinta anos que seguiram à segunda guerra mundial foram de ascensão econômica 

mundial, fazendo com que o movimento social de vanguarda que originaria a ES se 

acomodasse com o pleno emprego e com o assalariamento regulado pelo Estado. O fim do 

Estado de Bem-Estar Social e o inicio das políticas neoliberais no globo, iniciadas em 1980, 

marcam o ressurgimento do movimento da ES no país, na forma de diversas iniciativas de 

autogestão. Nesta década, o mercado financeiro tornou-se hegemônico no mundo e, assim, 

tendo em vista o lucro, as empresas passaram a transferir suas sedes produtivas para países 

cuja produção fosse mais barata e cujos direitos trabalhistas inexistiam. Além disto, de 

maneira geral, passam a surgir os trabalhos autônomos e uma prevalência de oferta de 

serviços (e não de produtos) no mercado. O que significou, em outras palavras, que, a partir 

desta época, o emprego deixou de ser uma condição de estabilidade (Bertucci, 2010: 60). Esse 

autor destaca que se iniciava globalmente, com isso, a crise do mundo do trabalho europeu, 

ou, o que seria mais adequado à realidade brasileira, a era do trabalho flexibilizado. 

Justamente nesta década, o movimento sindical brasileiro cresceu, bem como os 

movimentos sociais na cidade e no campo, unidos na luta contra-hegemônica antiditatorial. 

Além disto, esta década marca o fim da ditadura militar do país - estes fatos influenciaram, 

direta ou indiretamente, na origem da ES por aqui (Bertucci, 2010: 62). Ou seja: é evidente 

que a ES surgiu em um contexto histórico-político capitalista, tanto interno quanto externo
27

, 

que era diferente do contexto que os países “desenvolvidos” passaram. 

 Assim, na década de 1990 os temas do cooperativismo e da autogestão incorporaram-

se ao movimento sindical, quando passaram a ser vistos como uma forma de resistir à 

exclusão social e ao desemprego decorrentes da crise econômica mundial, da reestruturação 

produtiva e das politicas neoliberais (Faria, 2011: 414). Bertucci, (2010: 62) afirma que é 

nesse contexto social que organizações alternativas às tradicionais se multiplicavam, 

propagando a democratização econômica através da autogestão nas decisões e da socialização 

dos meios de produção, apresentando-se nas formas de “cooperativas, associações, clubes de 

                                                 
27

 Em outro momento abordarei o contexto nacional para contextualizar o surgimento do Banco Palmas, em 

Fortaleza, no Ceará. Com isto, o reflexo do capitalismo mundial pode ser percebido através do processo histórico 

de formação socioespacial desta cidade. 
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troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades 

de produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 

consumo solidário”. O movimento, contudo, ainda não possuía um nome, mas, ainda assim, já 

começava a criar seus intelectuais coletivos em meio a um cenário despolitizado (dos 

movimentos sindicais) pelas atuações da Força Sindical e seu “sindicalismo cidadão”. 

Este rótulo universalizante ao movimento da ES começou a ser forjado em 1993, 

quando aconteceu o 1º Seminário da Autogestão em SC, onde se discutiu a temática da 

autogestão como sendo um instrumento alternativo para os trabalhadores (Faria, 2011: 420). 

Em 1994, no RJ, funda-se a Agencia Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Autogestão 

(Anteag)
 28

, cuja participação de alguns trabalhadores os levou a fundar uma das Empresas 

Recuperadas mais famosas do Brasil, a Markeli em SP – que, na prática, manteve a gestão 

capitalista, sengundo Faria (2011). A partir destas experiências, o tema da autogestão foi 

projetado nacionalmente, principalmente depois da segunda metade dos anos 1990 – logo, a 

Anteag pode ser considerada como um intelectual coletivo do movimento, que se centrou na 

discussão da autogestão de empreendimentos, segundo Faria (2011), de maneira fetichizada e 

reificada. A autogestão possui, para este autor, um significado que diz respeito à capacidade 

dos trabalhadores de gerirem suas vidas e suas lutas de forma autônoma, bem como a 

capacidade de reorganizarem as empresas e a sociedade – sendo assim, seria algo muito 

diferente daquilo desempenhado e propagado pela Anteag ou desenvolvido pela Markeli. 

O movimento das Empresas Falidas Recuperadas por Trabalhadores ficou conhecido 

como o Novo Cooperativismo e, afirma Faria (2011), não pode ser confundido com o 

ressurgimento do cooperativismo ou com a autogestão. No primeiro caso, deve-se explicitar 

que, ao contrário das experiências cooperativistas anteriores, a recuperação das empresas 

falidas pelos trabalhadores foi uma resistência às formas de empregos ofertadas – assim, o 

Novo Cooperativismo estaria ligado ao surgimento e desenvolvimento prático de experiências 

que visavam resistir ao desemprego e à falência de empresas (Faria, 2011: 421).  

Em 1998 foi criada na UFRJ a primeira Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares, sendo um marco na constituição dos intelectuais do movimento
29

. Anteag e MST, 

no mesmo ano, unem forças a diversas Instituições (ICCO (Organização Intereclesiástica para 
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 Para Faria (2011: 446) “a autogestão da Anteag não pretende inscrever-se na trajetória histórica das lutas 

sociais no Brasil (...) o que se buscou foi aproveitar a oportunidade aberta pela crise do capitalismo e pela 

quebradeira de empresas para se desenvolver um modelo de recuperação de fábricas que não vai muito além da 

propriedade coletiva dos meios de produção”, limitando a autogestão à “critérios técnicos formais de 

participação dos trabalhadores na gestão do processo de trabalho”. O autor afirma, por isto, a autogestão 

promovida pela Anteag seja “no seu ponto mais avançado (...) a cogestão” (p.448) 
29

 As universidades que possuem Incubadoras acabam produzindo mais sobre a temática que as que não têm, 

segundo Bertucci (2010). 
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a Cooperação ao Desenvolvimento, da Holanda
30

), RABOBANK
31

 (Banco da Central de 

Cooperativas, Holanda), ISS (Instituto de Estudos Sociais, Holanda)
32

, UNITRABALHO 

(Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho) e DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos))
33

 e criam um grupo 

de trabalho (GT) que dá inicio à formulação de uma politica específica para a ES para a CUT 

(Faria, 2011:488). Este mesmo grupo, no mesmo ano, cria a Agência de Desenvolvimento 

Solidária (ADS / CUT), que passa a gerenciar a Anteag. 

Ainda que muitos outros grupos praticassem ES ao seu jeito anteriormente, sem haver 

uma teorização sobre suas práticas, o nome deste movimento (e consequentemente da criação 

da categoria analítica EES) começou a ser criado com três instituições principais, sendo elas o 

MST
34

, a Cáritas Brasil
35

 e a Anteag (Bertucci: 2010): todas diretamente ligadas à luta social 

baseada na autogestão cooperativa e, assim, trataram a ES a partir destas suas experiências. 

Segundo Faria (2011: 501) a ES no Brasil passou a crescer em número de adeptos após a 

realização do I Fórum Social Mundial
36

, de Porto Alegre em 2001, onde aconteceu o 

                                                 
30

 Esta instituição aparece constantemente no universo da ES hegemônica, como apontarei no Capítulo III desta 

dissertação. Adianto, contudo, que tal instituição está amarrada às questões econômicas dos investimentos da 

Holanda aqui no país, sendo considerada por mim como um aparelho privado da hegemonia, propagadora da 

pedagogia da hegemonia através, dentre outras ações, do incentivo ao empreendedorismo e à inclusão social. 
31

 É a maior cooperativa de crédito agrícola do mundo, e o maior banco da Holanda. Atua, entre outras 

monoculturas, em financiamento de plantações de cana-de-açúcar. Neste sentido, investindo no latifúndio 

capitalista (produção de monoculturas em larga escala, como commodities), considero tal instituição como um 

aparelho privado da hegemonia, atuando principalmente na área rural. Mais informações sobre o Banco podem 

ser obtidas no sítio oficial: www.rabobank.com.br/ (acessado em 07/01/2013). 
32

 Surgida em 1950, trata-se de uma instituição de ensino que volta seu interesse de pesquisa nas necessidades 

dos “países em desenvolvimento”. Desde 1970 atua na “formação de formadores" (como ONGs, universidades, 

sindicatos, mulheres e outros). Ford e Banco Mundial financiam parte das bolsas oferecidas pela instituição. 

Além disso, esta já prestou (e ainda presta) consultorias e realiza estudos para o Banco Mundial. Mantém 

parceria estável com a ICCO. Tais ligações me levam a crer que esta instituição está amarrada à pedagogia da 

hegemonia. Mais informações sobre a instituição podem ser obtidas no sítio oficial: 

http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Research_and_projects/RPR_Webversie_10_May_2012.pd

f (Acessado em 07/01/2013). 
33

 Mantém ligações diretas com a CUT e a FS; alguns de seus projetos acontecem em cooperação com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), e a empresa multinacional Ford. Em uma nota técnica (“número 40: responsabilidade social 

empresarial e financiamento público às empresas”) posicionou-se diretamente à favor da pedagogia da 

hegemonia, ao apoiar a transferência de investimentos públicos diretamente ao setor privado. Mais informações 

no sítio: www.dieese.org.br/ (acessado em 06/01/2013) 
34

 O MST participava ativamente do novo cooperativismo brasileiro, com as experiências ligadas à Confederação 

Nacional das Cooperativas dos Assentamentos do MST (Faria, 2011: 485) 
35

 Desenvolvem “o programa dos PAC‟s, sustentado pelas comunidades eclesiais de base e pelas pastorais 

sociais por todo o país, deve, segundo a Cáritas, permitir gerar um novo modelo de desenvolvimento econômico 

alternativo ao capitalismo” (Bertucci, 2010: 68). Analisarei esta instituição no Capítulo III. 
36

 Lê-se na Carta Mundial do Direito à Cidade, disponibilizada pela ONU, desde a realização do I Fórum, a 

sociedade civil estaria organizando-se para discutir e construir ”um modelo sustentável de sociedade”, baseando-

se “nos princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da justiça social”. A Carta citada, 

escrita em 2004 durante o Fórum Social das Américas (Quito, Equador), afirmava que as cidades deveriam 

estabelecer “mecanismos de avaliação e monitoramento das políticas de desenvolvimento urbano e inclusão 

social implementadas” a partir dos princípios da carta (Carta disponível no sítio: www.onuhabitat.org/ (acessado 

http://www.rabobank.com.br/
http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Research_and_projects/RPR_Webversie_10_May_2012.pdf
http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Research_and_projects/RPR_Webversie_10_May_2012.pdf
http://www.dieese.org.br/
http://www.onuhabitat.org/
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Seminário “Economia Popular Solidária: alternativa concreta de radicalização da democracia, 

do desenvolvimento humano, solidário e sustentável”, que reuniu e foi realizado pelas 

instituições (entre outras): Anteag, ADS/CUT
37

, Cáritas Brasil, Federação dos Órgãos para 

Assistência Social e Econômicas (FASE)
38

, Instituto Brasileiro de Analises Sociais e 

Econômicas (IBASE)
39

 e a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Institucionais do Rio 

Grande do Sul
40

. Estes atores formaram um GT Brasileiro de ES e organizaram o II FSM de 

2002. Neste mesmo ano, Lula é eleito presidente e o GT o envia a “Carta ao Governo Lula”
41

, 

indicando diretrizes gerais para o desenvolvimento da ES no país, bem como orientando sobre 

o desejo de se criar a Senaes. No mesmo ano, o GT começa a organizar a Plenária Brasileira 

de ES, donde surgiu a base para a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES). Em 2003, ano do III FSM, a SENAES se concretiza e, pouco tempo depois, esta 

                                                                                                                                                         
em 20/01/2013). Friso, ainda, baseado em informações do sítio oficial do Fórum Social Mundial 

(http://www.forumsocialmundial.org.br/ - acessado em 20/01/2013), que o Comitê Organizador do I Fórum era 

composto, entre outras organizações, pela Abong, CUT e Ibase, e que a ideia surgiu na França, a partir de 

intelectuais do país que conseguiram apoio do presidente da ATTAC (Associação pela Taxação das Transações 

Financeiras para Ajuda aos Cidadãos), que também dirige o Jornal Le Monde Diplomatique, para realizar e 

organizar o Fórum no Brasil (que é, segundo o sítio, um “país de Terceiro Mundo”). Segundo o sítio do 

professor André Deak (http://www.andredeak.com.br/emcrise/entrevistas/entventura.htm - acessado em 

20/01/2013), a intenção da ATTAC é ser neutra politicamente (como se isso fosse possível), pondo-se contra 

uma possível revolução social, visto que se julgam democráticos. Outras agências internacionais que 

participaram do Comitê do I Fórum Social Mundial foram o Comitê de Justiça Global (cujo principal financiador 

é a Fundação Ford, um aparelho privado da hegemonia - http://global.org.br/sobre/apoio-institucional/ - acessado 

em 20/01/2013), a Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania - CIVES (verdadeiro aparelho privado 

da hegemonia, cujo ideal é “incentivar  e  promover  a participação dos empresários na vida política, através de 

debates dos temas conjunturais e estruturais mais importantes do país.  É fundamental  que  os  empresários  

exerçam  a  sua  cidadania  e tragam   a   visão   empresarial   à   política” – disponível no sítio: www.cdes.gov.br 

– acessado em 20/01/2013) e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz – CBJP (vinculada à Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, que reúne os bispos católicos do Brasil, tendo uma missão “evangelizadora” e à favor de 

seus fiéis – mais informações disponíveis no sítio oficial: http://www.cnbb.org.br/site/cnbb/quem-somos - 

acessado em 20/01/2013. Por fim, cito alguns dos patrocinadores do Fórum Social Mundial: Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, CAFOD (Fundo Católico para o Desenvolvimento exterior), Petrobras, Fundação 

Rockfeller e ICCO. 
37

 Considero a CUT e as instituições coligadas como aparelhos privados da Hegemonia, baseando-me em Fontes, 

(2011), como apresentei no primeiro subtítulo dessa dissertação. 
38

 Vinculada à Igreja Católica, atua desde sua fundação junto a movimentos sociais. Grande parte de seus 

recursos para a execução de projetos vem de financiamento internacional, principalmente pela ICCO (Instituição 

que será retomada no capítulo III e que, adianto, considero como um aparelho privado da hegemonia). Seus 

trabalhos envolvem o associativismo e o cooperativismo. Mais informações 

http://www.facesdobrasil.org.br/midiateca/doc_download/481-portfolio-fase.html (Acessado em 07/01/2013). 
39

 Considerado neste trabalho como um Aparelho privado da hegemonia, como bem explicitaram Neves et al 

(2010). 
40

 Devo ressaltar que o Estado era governado por Olívio Dutra neste período, coligado ao PT (aparelho privado 

da hegemonia desde meados dos anos 1990). 
41

 É inegável a influencia das instituições que lutavam em prol de uma ES baseada na autogestão dos 

empreendimentos solidários (a saber, como já dito, Anteag e Cáritas) na construção desta carta que, enfim, 

pretendia a criação de um programa governamental que fomentasse “trabalhadores organizados coletivamente, 

na forma de empreendimentos solidários”. Disponível em: www.fbes.org.br (acessado em 09/05/2011). 

http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://www.andredeak.com.br/emcrise/entrevistas/entventura.htm
http://global.org.br/sobre/apoio-institucional/
http://www.cdes.gov.br/
http://www.cnbb.org.br/site/cnbb/quem-somos
http://www.facesdobrasil.org.br/midiateca/doc_download/481-portfolio-fase.html
http://www.fbes.org.br/
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viabiliza o FBES. Para Bertucci (2010) os surgimentos dessas organizações contribuíram para 

a fixação do nome ES para o movimento
42

. 

Motta (2004:36) analisou o movimento em vários desses momentos
43

, e percebeu que, 

até o III Fórum Social Mundial (2003), os participantes do movimento da ES questionavam-se 

sobre a participação do Estado na ES, de maneira que ansiavam manterem-se autônomos. 

Mesmo que o discurso do movimento rondasse em torno da ideia do fim da hierarquia, 

durante as reuniões esta aparecia em determinados momentos através da diferenciação entre 

seus participantes (assessoria, empreendimento ou gestor), que se apresentava, segundo a 

autora, como legítima e necessária - sendo que o participante mais importante era o 

empreendedor, e o menos o gestor. De qualquer forma, a autora afirma que, antes mesmo do 

início destes eventos, os participantes eram obrigados a se separarem e se classificarem de 

acordo com estas categorias: logo, estes eventos já pré-moldavam a atual situação. 

Destarte, em 2004 a SENAES promove o primeiro mapeamento da ES, acompanhado 

da formação do Sistema de Informação em ES (SIES). Este mapeamento tinha como premissa 

construir conceitos com certa objetividade sobre o fenômeno (Bertucci, 2010: 76). Passou-se 

a trabalhar, oficialmente, então, com o conceito de EES. É importante ressaltar que o 

mapeamento não tinha a pretensão nem objetivo de dar conta de toda a realidade da ES. Ainda 

assim, faço, a seguir, algumas ponderações sobre esta pesquisa. 

1.3 - A “frigorificação” da ES: implicações da generalização pelos EESs 

Para mim, a representação da ES a partir dos EES, por si só, não permite compreender 

a ES como um fenômeno social, mas, sim, como um fenômeno ligado à autogestão de 

empreendimentos de base cooperativa. Movimentos sociais, empreendimentos comuns, 

espaços pedagógicos, de lazer, públicos e outros fenômenos e espaços que se relacionam com 

o fenômeno acabam, assim, sendo excluídos propositalmente da ES.  

A ideia unificadora que move a ES, ou seja, a possibilidade da construção de uma 

sociedade diferente da capitalista, possibilitou ao Estado enquadrar muitos movimentos 

sociais nas políticas sobre o tema, o que, por sua vez, permitiu a entrada de grupos que não 

partilhavam das lutas e dos ideais sobre a ES - o que pode enfraquecê-los, bem como 

enfraquecer a própria ES, como lembra Bertucci (2010). Além disto, a tipificação de EES 

pode levar as politicas públicas a tentarem enquadrar e resumir os movimentos neste caráter, 

                                                 
42

 Basta ver o aumento considerável de publicações sobre o tema após a aparição destas entidades, como 

demonstrou Bertucci (2010:138). 
43

 A autora participou, entre outros eventos, do III FSM e do evento que deu origem ao FBES. 
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impedindo outras formas de existir da ES. Bertucci (2010) ressalta, ainda, que apesar de 

dentro dos EES as relações sociais capitalistas poderem, talvez, inexistir, o mesmo não se 

pode afirmar quanto às relações externas. E isso porque as relações que vinculam os 

participantes da ES ao processo de produção devem ser analisadas frente ao processo social 

de produção como um todo – e não tendo em vista apenas as relações internas a este. Afinal 

A desigualdade é resultado de condições externas ao empreendimento, como a 

formação diferenciada dos trabalhadores numa macroestrutura extremamente 

injusta, e dificilmente vai ser reparada no seio da unidade produtiva (Bertucci, 

2010: 101). 

As experiências de ES brasileira, portanto, são resultado da interação da sociedade 

civil, dos trabalhadores (sejam de EES, sejam ligados a empreendimentos convencionais), das 

instituições de apoio e do Estado – é, claro, um fenômeno social complexo, resultado de 

múltiplas determinações. O EES, assim, é apenas uma perspectiva do fenômeno – e resumi-lo 

a isto trás, inevitavelmente, consequências. Afirma Bertucci (2010:80) que no atual estado do 

capitalismo, em sua fase globalizada, o Estado geralmente aplica políticas que favorecem 

grupos sociais subalternos (índios, negros, quilombolas, mulheres e outros segmentos da 

classe trabalhadora) e que retiram o foco das lutas sociais pelo fim do capitalismo, de maneira 

que os grupos sociais beneficiados passam a buscar políticas de inclusão – troca-se, com isso, 

a identidade política do grupo por uma política de identidade pré-arquitetada pelo governo e 

pelos aparelhos privados da hegemonia. Este processo tem muito a ver com o descrito por 

Fontes (2011), acerca a despolitização da classe trabalhadora no Brasil a partir da década de 

1980: Estado e aparelhos privados da hegemonia inserem dentro do bloco contra-hegemônico 

a nova pedagogia da hegemonia, onde se administra os conflitos e se ameniza a pobreza, sem, 

contudo, visar findá-los. 

Destarte, afirma Bertucci (2010:83) que a luta política da ES vêm se resumido às 

propostas de apoio aos EES. Ou seja: as ações visam um grupo social que tem uma 

organização específica, perdendo-se, assim, a noção de conjunto da sociedade bem como de 

desenvolvimento amplo. A discussão pelo viés do EES acaba sendo descontextualizada da 

história e do meio social, transformando a ES em uma questão de valores individuais, quase 

morais. Além disso, esta categoria acaba renegando outras formas de ES que não são ou estão 

em um EES. Em suma, acaba-se basicamente obrigando os interessados em participar do 

movimento a tornarem-se um EES, caso desejem receber apoio governamental ou algum 

apoio de instituições correlatadas. Bertucci (2010:90) sustenta, deste jeito, que a noção de 

conjuntos de princípios e valores da ES é diferente da sua forma objetiva de política pública. 
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Em outras palavras, o discurso apresenta ideias e ações de desenvolvimento estrutural 

(envolvendo questões sociais, ambientais e comunitárias) que os instrumentos técnicos e 

políticos da ES não podem suprir, justamente por voltarem-se exclusivamente aos EES. 

Tal qual Faria (2011), Bertucci (2010) acredita que a autogestão deveria ser aplicada 

às estruturas da sociedade - e não restringi-la às fábricas. Esta restrição imposta pelas políticas 

e pelas agências de financiamento de ES acaba descontextualizando a autogestão, pois 

enfatiza a coletivização da propriedade sem considerar que o produto social é determinado, 

antes de tudo, pelo valor de troca e não pelo valor de uso. Ou seja: o EES continua submetido 

às leis do mercado (como a Lei do Valor), devido à necessidade constante de produzir e 

consumir mercadorias para sobreviver.  

Gaiger (2007:63) argumenta, porém, que antes do Mapeamento da ES os estudo 

nacionais estavam limitados exclusivamente às abordagens qualitativas que, apesar de valiosa 

para exames particulares, eram insuficiente para identificar tendências predominantes e 

impactos sobre as condições de vida dos trabalhadores. Com um artigo estritamente 

quantitativo, o autor tentou demonstrar traços gerais do fenômeno, como a presença de 

“gestão democrática” e “a inserção em ações comunitárias ou movimentos sociais e os 

cuidados com a preservação ambiental, [que denotariam um] envolvimento com os problemas 

da sociedade” (p.70). Para o autor, isto provaria a existência de uma correlação entre a 

solidariedade desenvolvida dentro e fora do EES. Por ser generalista, a pesquisa homogeneíza 

a ES, não se podendo perceber como estes fatos se dão na prática: será, afinal, que todos os 

EES entendem de maneira igual os conceitos de “gestão democrática”, “preservação 

ambiental” ou, até mesmo, de “ES”? E será que as informações contidas na Auto Declaração 

correspondem à realidade do EES que se declarou? 

Apesar de apresentar nuances otimistas no artigo citado acima, três anos antes Gaiger 

mostrava-se muito mais receoso. Afirmava que o problema que a ES enfrentava para se 

propagar não era de ordem quantitativa, mas, sim qualitativa, uma vez que envolvia 

discussões em torno das “concepções que orientam tais práticas e os dispositivos 

metodológicos empregados” (Gaiger, 2004b: 801). Mesmo sem dados quantitativos o autor já 

percebia que para as políticas deixarem de ser “experiências de apoio à economia solidária, 

adotadas em cada segmento” e se tornarem políticas de largo alcance (a toda sociedade) não 

bastaria simplesmente universalizar um único modelo, mas dependeria da “arte de conjugar 

diferentes possibilidades de resposta para demandas variadas de direitos e cidadania, distintas 

e igualmente legítimas” (Gaiger, 2004b: 809). Afirmava que, sem conseguir se tornar um 

movimento universal, a ES poderia estar “fadada a funcionar como mais um campo de 
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disputas, entre frações e organizações mediadoras, e não de autêntico e inovador 

protagonismo social” (p.801). 

Ao engessar a ES no sentido de um EES, percebe-se como o fenômeno passa a ser 

enquadrado e traduzido a uma massa homogênea, onde se tem uma “ES ideal” a se atingir – 

como se o fenômeno fosse um plano consciente em busca de uma solução que já existe (ou 

seja, como se bastasse reproduzir estas experiências já existentes de EES para se acabar com o 

capitalismo)
44

. Bertucci (2010:121) faz um alerta quanto a isto: assim, coloca-se a 

responsabilidade e o protagonismo da mudança social em um grupo social frágil e 

heterogêneo.  

Bertucci (2010) propôs-se a fazer algumas analises quanto à produção acadêmica 

sobre a ES. Percebe que a primeira pesquisa sobre o tema data de 1998. Até 2002 a média de 

pesquisas/ano era inferior a cinco; após 2003 salta para 25/ano; e para 57 em 2007. Isto seria 

decorrente da criação da SENAES (em 2003), que motivou pesquisas na medida em que 

reconheceu e deu visibilidade ao movimento. Para o autor, isto refletiria, também, a estreita 

relação entre pesquisa e política. Como já dito, a grande maioria dos estudos acabou 

desenvolvendo uma abordagem relativa ao EES e não à ES como um todo. E mais: a maioria 

dos estudos sequer especificou o tipo de EES que se tratava, como se isto fosse indiferente à 

interpretação do fenômeno.  

Concorda-se, por isto, com Bertucci (2010): “o imaginário sobre o que é a ES tem sido 

definido através de modelos pré-estabelecidos, ou melhor, a partir de experiências modelo” 

(p.173). As analises pioneiras
45

, assim, acabam por gerar uma compreensão ideal do 

fenômeno, baseada em uma experiência e em fatos isolados, e sempre o resumindo ao espaço 

da unidade de produção: seja sobre o modelo administrativo e de gestão, seja das motivações 

individuais ou aspectos psicossociais do individuo. Este senso comum é reproduzido, por 

exemplo, por Vinholi (2011) que aceita que “os empreendimentos solidários ou de pequeno 

porte tendem a adotar a defesa do meio ambiente e do bem-estar dos consumidores” (p.38). A 

dissertação de mestrado desta autora demonstra, no entanto, diversas práticas solidárias que 

não necessariamente enquadram-se na categoria EES que ela utiliza para explicitar a ES de 

                                                 
44

 Isto fica evidente nas seguintes citações de Gaiger (2007): “EES com até 10 integrantes são em média menos 

solidários que os de médio e grande porte” (p.73), onde se percebe que, para o autor, existiria uma ES ideal ou 

melhor e outras piores; o mesmo sentido é percebido na citação “mas além de verificar o atendimento a 

requisitos técnicos, a crítica dos dados serviu para mensurar o grau de correspondência entre as experiências 

mapeadas e o conceito teórico de empreendimentos de economia solidária” (p73, grifo meu). 
45

 Para o autor há, por exemplo, um mito dentro do movimento que acaba relacionando diretamente o MST à ES: 

os dados do SIES, no entanto, demonstram que a maioria dos trabalhadores rurais que foram mapeados não fazia 

parte do Movimento dos Sem Terra. 
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Itajaí
46

. Desta forma, fica em aberto, ainda, para estudos posteriores, descobrir como a ES se 

manifesta através da Agricultura Urbana de Itajaí: Como promovem a Economia Solidária 

(através de trocas, de organizações, de protestos, de movimentos sociais reivindicatórios, de 

programas governamentais ou de incubadoras e etc)? Quais os limites, ou melhor, até onde ela 

consegue ser independente do capitalismo para existir? Em suma, questões que envolvem a 

relação entre as micro e macro-relações sociais podem, ainda, demonstrar como a ES acontece 

na prática no município, enfatizando menos as generalizações decorrentes da categoria EES. 

Aos poucos, muitos empreendimentos e atividades que outrora não se consideravam 

parte da ES passaram a compartilhar deste jargão – passa-se, tal qual descreveu Fontes 

(2010), a ocorrer uma Onguização desse quinhão da classe trabalhadora, que visava a 

reconstrução da sociedade a partir das bases produtivas autogestionárias. Como dito, o 

estigma generalizador que possui a ES permitiu a congregação de diversos movimentos 

sociais que, de alguma forma, participavam da luta contra-hegemônica. Muitos dos grupos 

sociais que Lisboa (2010:06) cita como exemplos das lutas sociais pela construção de uma 

outra globalização (como o movimento indígena, da agroecologia, da Permacultura, dos 

Quilombolas, dos Seringueiros, das Populações Extrativistas, dos Atingidos por Barragens, 

dos Sem Terra, da Agricultura Familiar, do slow food, do copyleft
47

 e da ES) partilham do 

discurso da ES, como mostra Bertucci (2010: 171). A ES parece ser, de fato, heterogênea de 

natureza, partilhando apenas esta vontade: da criação e valorização de relações sociais não 

pautadas no capital. 

De qualquer forma, cada EES é produto de um arranjo único de fatores que o levaram 

e o possibilitaram vir a existir. Os atores são sempre variados: em alguns lugares a ES nasce 

como política pública ou provém de um movimento social; em outro surge a partir de 

empresas recuperadas apoiadas pelo poder público; ou se abre uma cooperativa de compra e 

venda de produtos para um bairro a partir de uma incubadora; ou começa a partir das ações de 

um clube de trocas e etc. O caráter de homogeneidade que a categoria de EES sustenta é, na 

verdade, ilusório: a ES é fruto da interação dos movimentos sociais que reivindicavam 

                                                 
46

 Isto é percebido nas conclusões da autora, onde afirma que a agricultura urbana analisada contribuiu para 

fortalecer e promover relações sociais entre vizinhos e familiares, como a promoção de doações e trocas, bem 

como fomentou a existência de espaços produtivos (como locais de convivência) e a organização comunitária 

(como nas iniciativas de hortas comunitárias) (Vinholi, 2011: 92). Ora, trocas familiares e hortas comunitárias 

podem ser relações que fomentam a economia solidária, ainda que não sejam enquadradas como um EES.  
47

 Slow food é uma prática que visa ser contrária ao Fast Food: na primeira, os produtos são cultivados e 

colhidos na hora do preparo, sendo que o alimento é preparado apenas após o pedido ser feito; a segunda utiliza 

produtos comprados e pré-preparados, sendo que, por isto, os pedidos são entregues rapidamente. Já o copyleft 

se contrapõe ao copyright: ou seja, ao invés de propagar a propriedade privada de documentos e produtos como 

faz este último movimento, o copyleft visa compartilhar ambos de maneira grátis e ampla. 



55 

 

 

mudanças nas relações de produção com os aparelhos privados da hegemonia e o Estado – ou 

seja, a ES não tem a ver com o título de propriedade de um empreendimento. A discussão, 

portanto, se estende pra além do EES: está nas relações sociais quotidianas que formam um 

consenso, em um lugar, sobre o que é e como se pode interagir com a realidade – sendo, nesta 

realidade, possível (e provável) haver interações tanto de ordem contra-hegemônica quanto 

hegemônica. O falso consenso entre os integrantes do movimento, transmitido pelo conceito 

hegemônico sobre a ES, pode funcionar como um fator de despolitização da Economia 

Solidária – e, neste sentido, o SIES possui muita responsabilidade neste processo. Logo, 

proponho-me, a seguir, a fazer uma análise sobre esta pesquisa. 

1.3.1 - Uma generalização mobilizada: considerações sobre o SIES. 

Os EES são qualificados como tal a partir do momento que se auto-declaram desta 

forma, através de documentos que a SENAES mantém em seu sítio e que servem de base para 

as informações contidas no SIES. Acontece que toda pesquisa de opinião é, na verdade, uma 

ferramenta política, visto que a opinião pública não existe: esta nada mais é que uma opinião 

mobilizada, constituídas em torno de um sistema de interesses e disposições (Bourdieu, 1987: 

151). 

Neste sentido, ao invés de pura e simplesmente utilizar-se de dados de uma pesquisa 

como o SIES, deve-se, antes, questionar quem a encomendou e quais os interesses em fazê-lo, 

bem como de que maneira ela foi realizada. Alguns autores (Kandel,1987; Bordieu, 1987; 

Michelat, 1987; Thiollent, 1987) advertem sobre o uso das entrevistas diretivas na construção 

daquilo que se quer julgar como sendo a média das respostas (uma espécie de opinião média). 

Entre outros argumentos, deve-se lembrar que as perguntas fechadas cerceiam as respostas, 

sendo que o entrevistador é quem comanda a exploração de um assunto que desconhece – 

podendo, portanto, formular mal as perguntas, interpretar mal as respostas e etc. Além disso, 

as respostas que são apresentadas podem não corresponder às significações dadas pelo 

entrevistado (Michelat, 1987: 193). O método de questionário
48

 utilizado para o Mapeamento 

da ES pode até conseguir respostas superficiais, mas certamente enviesa questões que podem 

ser mais polêmicas
49

. Perguntas que envolvem relações problemáticas, por conseguinte, são 

particularmente inclinadas a não questionarem determinadas relações
50

.  

                                                 
48

 Denominado de “entrevistas – parte II”, está disponível no sitio da SENAES: < 

http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/sies_formularios.asp > (acessado em 07/04/2012). 
49

 Algumas pesquisas propõem que a interação entre entrevistador e sujeito geram efeitos importantes no 

resultado da pesquisa, especialmente “quando se evocam problemas diretamente ligados a essa interação ou 

http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/sies_formularios.asp
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O consenso e a imagem sobre o que é a ES, desta forma, vêm sendo construídos por 

intelectuais que compartilham deste conceito de nuance classista, que resume o fenômeno 

social a uma estrutura legal (cooperativismo e associativismo) e material (limites físicos do 

EES). Para ser reconhecido como parte do movimento, os EES devem realizar a Auto 

Declaração de Empreendimentos Econômicos Solidários
51

 da SENAES, que acontece em 

duas etapas: a primeira requer informações iniciais que resumem o EES ao CNPJ, à forma de 

organização, às atividades econômicas cooperativas e ao número de associados; na segunda 

fase, percebe-se claramente que a participação dos sócios nas decisões internas (a dita 

“democracia participativa”, onde todos tem direito a um voto e a contribuir na tomada de 

decisões, que supostamente existe dentro dos EES) pode, inclusive, ser ignorada, como 

mostram as opções da Questão 48 do Formulário de Entrevista – Parte II
52

. Neste 

questionário, alias, a única questão que dá brechas a perceber o tal caráter de “defesa do meio 

ambiente” (Vinholi, 2011: 38) da ES, a Questão 72, trata apenas dos resíduos sólidos - e o faz, 

ainda por cima, de maneira altamente superficial. Além disso, é quase impossível confiar em 

uma resposta cujas possibilidades de alternativas são apenas duas (sim ou não), mas, mesmo 

assim, o contexto da “preocupação com o bem-estar dos consumidores” (Vinholi, 2011: 38) é 

atribuído à ES por meio de uma questão fechada e pontual deste tipo (Questão 69). 

Ao utilizar-se dos dados do Mapeamento para se ter uma visão mais macro ou objetiva 

do assunto, homogeneíza-se o pensamento sobre a ES e, ainda, transforma-o em uma noção 

operacional, pronta para ser replicada (e não construída) – enfim, o conceito torna-se 

frigorificado (transformado em uma noção operacional) a partir da reificação e feitichização 

do movimento social. 

1.4 - A produção socioespacial do Conjunto Palmeiras. 

Tento, aqui, apresentar um pouco sobre o processo que desencadeou o movimento de 

criação do Banco Palmas. As características mais gerais do modo de produção incentivaram 

diretamente na criação deste bairro, bem como suas espoliações direcionaram as lutas 

coletivas. Esta é a história que se pretende traçar aqui. 

                                                                                                                                                         
problemas cuja importância para o sujeito (interesse, afetos pessoal e emocional) é elevado” (Kandel, 1987: 

179). 
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 À título de exemplificação, citam-se, aqui, as questões 28 (Dificuldades na comercialização) e 43 

(Dificuldades que o EES enfrentou na criação): as respostas levam a crer que o conflito não tenha relação com o 

modo de produção capitalista. 
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 Disponível em http://www.sies20.mte.gov.br/?ido=ees.formulario (acessado em 11/04/2012). 
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 Disponível em http://www2.mte.gov.br/ecosolidaria/sies_formularios.asp (acessado em 11/04/2012). 

http://www.sies20.mte.gov.br/?ido=ees.formulario
http://www2.mte.gov.br/ecosolidaria/sies_formularios.asp
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1.4.1 - A Fortaleza do(a) Capital: 

Como já tratei em outro estudo (Varella, 2011), os planejamentos estatais 

historicamente realizados em Fortaleza, no Ceará, levaram a uma segregação socioespacial, 

na qual a área mais central da cidade passou a concentrar uma população mais alfabetizada e 

rica, ao passo que a periferia passou a concentrar populações pobres e com poucos anos de 

estudo. Acredito que a área mais central foi historicamente ocupada por todas as classes da 

cidade, desde que esta foi fundada, sendo que esta região é uma área oficialmente planejada 

pela classe dominante desde 1818. Em 1857, um planejador da cidade percebeu que a cidade 

crescia muito (tanto economicamente quanto em número de população) e, por isto, tratou de 

criar vias que visavam conectar áreas mais bucólicas da cidade – para onde alguns ricos 

estavam indo viver. Até 1930 as áreas mais próximas ao mar eram ocupadas principalmente 

por populações pobres, dado que a cidade era portuária e, assim, na orla concentravam-se 

principalmente serviços portuários e sua respectiva classe trabalhadora. Além disto, estas 

áreas tinham um solo arenoso que dificultava a construção e a moradia. Nesta década, porém, 

uma revolução cultural aconteceu na cidade, no sentido que a partir de então generaliza-se o 

uso de trajes de banho: a praia ganha, destarte, uma função de balneário e, assim, começa a se 

valorizar, social e economicamente. 

Logo nas primeiras décadas do século XX a capital cearense já se apresentava como a 

sétima cidade mais populosa do país
53

. Em 1960, afirma Lima (2003:22), os governos locais 

passaram a destruir a memória local da cidade, através da substituição de prédios históricos 

por modernos. Neste momento, os planejamentos urbanos deixam de servir às características 

sociais e voltam-se à reformulação das características socioespaciais da cidade, ao critério do 

capital. Para Pinheiro (2005), ao final da década de 1970 a segregação socioespacial era 

visível na cidade. 

Até a década de 1970 a população concentrava-se quase que exclusivamente no centro 

da cidade, tanto os pobres quanto os ricos. Os planejamentos municipais, contudo, 

principalmente a partir desta década, serviram para modernizar (e, consequentemente, 

valorizá-la ainda mais), bem como para concentrar os equipamentos públicos nesta área. O 

governo militar, ao mesmo tempo, se engajou em retirar desta área muitos comércios, 

levando-os à periferia. A especulação imobiliária ficou ainda mais acirrada durante as décadas 

de 1960/70, quando a economia nacional cresce extraordinariamente, dado que acontece uma 
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 Apesar de não querer adentrar-se aqui neste assunto, torna-se necessário evidenciar que grande parte deste 

incremento populacional se deu por migrações internas, onde muitos fugiram da seca que assolou o interior do 

nordeste durante a década de 1930. 
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alta valorização das áreas centrais e um rebaixando a qualidade dos serviços públicos e da 

infraestrutura na periferia (Lima: 2003).  

O governo nacional do período militar contribuiu especialmente para a confabulação 

do cenário socioespacial da capital cearense: entre 1960 e 1970, 72 dos 112 projetos do 

Governo Militar Nacional destinados ao Nordeste aconteceram na cidade. Em 1972 a cidade 

já era considerada uma metrópole concentradora de população e de riqueza, sendo que sua 

influencia abrangia 52 centros, 400 mil quilômetros quadrados de área e sete milhões de 

habitantes. Neste mesmo ano, a área central da cidade, historicamente ocupada, concentrava 

57% dos comércios da cidade; 50 a 67% dos empregados formais. O governo municipal 

tentou desconcentrar a produção do centro, contudo esta continuou a instalar-se na região 

(Dantas et al: 2009). 

Como os planejamentos do período militar na cidade visaram principalmente 

embelezar a cidade, ao final do período desenvolvimentista (que coincide com o fim da 

ditadura militar), na década de 1980, a cidade possuía 24% da população vivendo em bairros 

sem infraestrutura e mais de 50% da população sem tratamento sanitário (Bento & Carleial, 

2010). As denominadas “favelas”, enfim, espraiavam-se por toda a cidade e o desemprego 

tornara-se estrutural (Lima: 2003). 

Um destes bairros pobres que surge durante o período militar é o Conjunto Palmeiras, 

em 1973. Nesta fase, como dito, a especulação imobiliária chegou a tal ponto que a ditadura 

militar sequer esperou que os caros impostos urbanos expulsassem os moradores das faixas 

litorâneas: em processos conhecidos como “higienização social”, muitos pobres foram 

expulsos de suas casas e realocados para áreas distantes de seus empregos e vida social, sem 

nenhuma infraestrutura básica. No caso do Conjunto Palmeiras, inicialmente trinta famílias 

foram levadas a mais de 20 quilômetros de onde viviam (Lima: 2003), para um lugar sem 

infraestrutura alguma, em uma área privada de 118 hectares, onde ocorriam criações de 

animais: havia apenas barro e carnaúba (espécie de palmeira nativa que deu origem ao nome 

do lugar). Sem auxilio algum do governo para construir as casas dos despejados, estas foram 

sendo autoconstruídas, o que deu “origem a uma grande favela, sem nenhuma rede de 

saneamento básico, água tratada, energia elétrica, escola ou outro serviço público” (Melo 

Neto, 2002: 141).  

Neste estado, os moradores locais começaram a se organizar para construírem suas 

casas por mutirão. Mantendo o princípio, os moradores passaram a urbanizar o bairro, através 

da construção de praças e de saneamento básico. Em 1981 a população local funda a 

Associação de Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP). Esta associação lutou e 
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conquistou importantes melhorias para o bairro, como aquisição de rede de água e esgoto, 

transporte público, rede elétrica e outros. A urbanização do bairro, contudo, acabou 

encarecendo o valor territorial, pressionando e expulsando alguns moradores.  

Em 1997 os moradores e a Associação fizeram uma pesquisa e constataram que o 

bairro possuía 90% de sua população com renda mínima menor que dois salários mínimos e 

80% estava desempregada (Melo Neto: 2002). Perceberam, enfim, que mesmo urbanizado, o 

Bairro ainda precisava de instrumentos para a geração de renda e emprego. Assim, em 1998, 

depois de eventos participativos, o Banco Palmas foi criado “com o intuito de fomentar a 

atividade de produtores e comerciantes locais, incentivando a geração de trabalho, procurando 

contrapor-se, assim, à ausência de renda que assolava os moradores do conjunto” (Garcia, 

2010: 10). 

O Banco Palmas também é interpretado como um EES por alguns autores, como Silva 

Júnior (2008a e 2008b), por exemplo, que se preocupou em analisar e confirmar isso: afinal, 

supostamente o Banco executa a gestão e o planejamento participativos
54

 e promove o 

comércio justo. Um ano antes, no entanto, o autor abordava o mesmo Banco Comunitário pela 

perspectiva do desenvolvimento territorial (Silva Júnior, 2007). Em ambos os trabalhos, tal 

qual em França Filho & Silva Júnior (2009), o autor aborda os bancos comunitários pela 

perspectiva teórica da Economia Híbrida, afirmando que, nestas experiências, acontecem 

relações mercantis (pautados nas leis do mercado, como os empréstimos produtivos), não-

mercantis (redistribuição de recursos do Estado, como os juros subsidiados dos empréstimos) 

e não-monetárias (como a reciprocidade e os laços afetivos, como no uso da moeda social). 

Faustino (2007) e Jayo et al (2009) fazem uma leitura da experiência dos BC a partir da lógica 

das microfinanças, mas Lima (2003), por sua vez, optou em uma abordagem pela lógica 

político-econômica – para este autor, a ES estaria “redefinindo as políticas públicas e sistemas 

de emprego” (p.88).  

Magalhães & Melo Neto (2006), respectivamente atuais vice-presidente e presidente 

do Instituto Banco Palmas, afirmam que apesar de muitas pessoas vincularem os Bancos 

Comunitários a teorias relativas ao microcrédito, esta nunca foi a intenção do movimento, 

sendo que os autores dizem sentirem-se obrigados a “rejeitar esta abordagem com veemência” 

(p.34). Afirmam, pois, que as instituições de microcrédito atuam tendo em vista o 

grupo/individuo que toma o crédito; os BC, por sua vez, tem o foco no próprio “território 
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 No Banco Palmas isto se dá em reuniões semanais, abertas a qualquer público, durante uma hora  na  

Associação  de  Moradores  do  Conjunto  Palmeiras.  Esta  reunião  tem  nome:  Fórum Socioeconômico Local 

ou como é popularmente conhecido no bairro, o Fecol. 
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enquanto espaço social”, ou seja, o objetivo é formar e auxiliar a rede, conciliar produção e 

consumo, onde o BC seria o elo entre estas (p.34). Ainda assim, como já citado, Jayo et al 

(2009) interpretam o fenômeno pela perspectiva teórica econômica, comparando as ações 

relativas ao microcrédito do Banco Palmas com as empreendidas por outras instituições de 

microcrédito. Chegam a afirmar que o Banco Palmas cria no Brasil um marco com relação ao 

microcrédito, pelo fato de possuir uma abordagem integralista que, segundo os autores, seria 

uma abordagem relativa ao microcrédito onde a instituição financeira não atuaria apenas com 

serviços econômicos, lançando, juntamente a estes serviços, projetos e atividades de cunho 

social.  

Para Lima (2003: 98) a ES de Fortaleza, assim, é resultado de certos fatores 

sociohistóricos, bem como político-econômicos, sendo três os principais: 1) a falta de um 

plano diretor que atendesse a população pobre que estava indo morar na periferia; 2) a 

modernização da cidade (que favoreceu a segregação socioespacial); 3) e à falta de politicas 

públicas com função social com determinadas funções sociais. Percebe-se, com isto, que o 

autor atribui a Economia Solidária de Fortaleza a fatores exógenos, exclusivamente. Chega a 

concluir que o Banco Palmas mantém uma relação dificultosa e frágil com a comunidade por 

falta de parcerias com instituições publicas e não-governamentais (p.42). Além disso, o autor 

julga, assim, que a inadimplência é um risco permanente nas ações do bairro (p.97). 

Mas alguns estudos mais recentes sugerem uma realidade diferente da que Lima 

expos. Silva Júnior (2008b) identificou que os moradores se relacionam bem com o Banco e 

que acreditam que ele tenha trazido benefícios ao bairro. Melo Neto (2002) demonstra sua 

versão de como o Banco Palmas surge a partir das experiências do bairro, e não pela 

interferência exclusivamente de fatores exógenos. O material publicado pelo Instituto Palmas 

(2010), por sua vez, demonstra que as taxas de inadimplência do banco são menores que a dos 

bancos privados. Isto, alias, não é novidade: a experiência do professor Yunus (2000), em 

Bangladesh, na década de 1980, já demonstrava que, entre os mais pobres, a combinação de 

microcrédito com controle social podia resultar em baixa inadimplência. 

Em 2003 a ASMOCONP fundou o Instituto Banco Palmas de Desenvolvimento e 

Economia Solidária, visando expandir a metodologia para outras localidades. Esta instituição, 

por sua vez, tornou-se, assim, o captador de recursos e o promotor das capacitações para 

instalação de BCs no país. Em 2004 surge o primeiro fruto: por incentivo da prefeitura de 

Paracuru, surge o Banco Par. Em 2005, a SENAES torna-se parceira do projeto e repassa 300 

mil reais para abertura de novos bancos: dois no Espirito Santo e dois no Ceará. Em 2006 o 

valor renova-se, e novos bancos são criados: três no Ceará, dois na Bahia e um no Mato 
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Grosso. Em 2006, o Banco Popular do Brasil consolida uma parceria com o Banco Palmas, 

permitindo aos BCs tornarem-se correspondentes bancários. Além disso, o Banco Palmas 

tornou-se um captador direto de parte dos recursos do Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado, auxiliando na organização das linhas de crédito dos BCs em nível 

nacional. Todos esses atributos justificaram a criação de uma Rede Nacional de Bancos 

Comunitários e seu gerenciamento pelo Banco Palmas. 

Em março de 2008, o Instituto Palmas assinou um “Memorando de Entendimento para 

a Cooperação Econômica e Social” com o Ministério do Poder Popular para implantar a 

Economia Comunal para o governo da Venezuela. Feita a capacitação, o presidente à época, 

Hugo Chávez, aprovou a Lei dos Bancos Comunais, estabelecendo que a cada 200 famílias 

organizadas poder-se-ia criar um Conselho Comunal para instalar um estabelecimento 

comunitário
55

. Esse processo já resultou na fundação de várias dezenas de Bancos 

Comunitários em diferentes lugares da Venezuela
56

. Arruda (2007) identificou o fato como 

um projeto estratégico transformador da realidade, enfatizando a sociedade organizada como 

ator central. Em 2004, a SENAES convidou o Banco Palmas para criar a metodologia dos 

BCs, a fim de torná-la um projeto nacional. 

1.4 - Do conteúdo manifesto ao conteúdo latente: notas metodológicas (e finais) sobre 

este estudo. 

Dedico rapidamente este sub-título à explicitação sobre como realizei este estudo, bem 

como quais são minhas premissas teóricas para tanto. Sem querer desmerecer ou diminuir 

outras visões científicas sobre o fenômeno, devo tornar claro que acredito que a ES é um 

movimento social, e não uma noção acabada: não quero afirmar, enfim, o que é a ES em geral 

e compará-la com a experiência prática; do contrário, pretendo partir da realidade empírica 

para discutir a própria ES. Não creio, enfim, que a Economia Solidária seja uma noção 

operacional – mas, sim, um conceito científico, que, antes de ser aplicado, deve ser discutido. 

Acredito que o conhecimento seja um processo dialético, que pode ser compreendido 

através de práticas ora empíricas, ora teóricas: e nunca como sendo exclusivamente um ou 

outro, como propunham os empiristas e os racionalistas, respectivamente. A teoria, por si só, 

fantasia a realidade de maneira subjetiva; a prática, por sua vez, é cega sem uma teoria que a 

guie (Tse-Tung, 1999: 15). Quando unidas, pode-se conhecer mais (através do acúmulo de 

experiências) e pode-se confirmar hipóteses levantadas pela teoria. 
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 Entrevista de João Joaquim de Melo Segundo ao Jornal Le Monde Diplomatique, em 4 de janeiro de 2009 
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 Entrevista de João Joaquim de Melo Segundo em Junho de 2010. 



62 

 

 

Neste sentido a categoria do “Conjunto dos EES” como representante da própria 

economia solidária mostra-se, para mim, como uma abstração reificada e fetichizada deste 

fenômeno, uma vez que ignora a prática social em si, concretamente realizada, ao mesmo 

tempo que cria uma noção operacional sobre o assunto (como se existisse uma ES em geral, 

unânime entre seus participante). Para alcançar a universalidade entre as experiências de ES, o 

conceito hegemônico abre mão da concretude dos fatos: com ele, não se discute mais o 

fenômeno/movimento social em si, mas, do contrário, passa-se a avaliá-lo (como se este fosse 

algo acabado). Neste sentido, não parto da ideia reificada sobre o fenômeno, pois acredito que 

isso feitichizaria a ES: opto, aqui, em tentar discutir o que é e como se formou a ES no bairro, 

sem levar em consideração pressupostos idealizados do movimento. Para mim, mais que uma 

noção operacional, acredito que além dos EES, a ES é uma amálgama entre estes, as 

incubadoras universitárias, as instituições de apoio (públicas, privadas e não-governamentais), 

as políticas e os espaços públicos, o Estado e, ainda, instituições comumente capitalistas e que 

mantém relações com o movimento. A ES é, enfim, para mim, um movimento social - e não 

um movimento da classe dos trabalhadores ou do conjunto das empresas autogeridas. 

Para compreender o fenômeno desta maneira, neste trabalho, busco realizar um resgate 

histórico sobre os processos de luta social desenvolvidos dentro do bairro, a fim de 

compreender como surge e se reifica a ES defendida pela SENAES e outros aparelhos 

privados da hegemonia. Tento estudar o tema a partir da própria Formação Sócioespacial do 

Conjunto Palmeiras: indivisíveis, espaço e sociedade só podem ser separados de maneira 

didática. É o que faço neste estudo: divido-o em duas categorias distintas e complementares, 

que têm como pretensão tão-somente facilitar a descrição e a análise das informações 

levantadas neste trabalho. Logo, trato por Solidariedade do Território as lutas sociais que dão 

origem à experiência de ES em si; e de Território da Solidariedade a região e os processos 

socioespaciais onde se estabelece tal experiência. Neste sentido, não estou afirmando que 

exista um território que é solidário: a solidariedade é encarada aqui tão-somente para 

expressar as lutas sociais que aconteceram e incentivaram a criação de uma experiência de ES 

em um determinado lugar. 

Com isso, pretendo adiar a frigorificação do processo em construção que se desenrola 

no Conjunto Palmeiras, ou seja: ao invés das similitudes entre o movimento, busquei estudar 

o que é a prática em si. Acredito, enfim, que com isso posso evitar uma prévia afirmação de 

que as relações sociais que se desenvolvem ali tenham se livrado totalmente das relações 

capitalistas, ou que a ES seja sustentável – como acontece com os ideólogos do movimento 

que utilizam o termo como uma noção operacional, e não como um conceito em construção.
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CAPÍTULO II 

O Território do Conjunto Palmeiras 

Preambulo 

 Durante minha estadia no Bairro Conjunto Palmeiras, tive a oportunidade de 

entrevistar, ao todo, onze pessoas – isto sem falar com tantas outras que simplesmente tive 

conversas descompromissadas, mas igualmente ricas. Em todo o caso, acredito ser importante 

falar rapidamente sobre estas pessoas as quais entrevistei, expondo, destarte, um pouco sobre 

aspectos qualitativos destes e, assim, aprofundando mais o conhecimento sobre o meu 

processo de pesquisa no bairro. Esclareço que, neste preambulo, tratarei somente sobre as 

características mais gerais dos entrevistados e moradores que conversei e cujos nomes estão 

presentes no decorrer de basicamente toda esta dissertação. Ressalto, ainda, que não utilizo os 

nomes verdadeiros das pessoas.  

Adotei a técnica da Bola-de-Neve, já citada por Assis et al (2010), na qual o primeiro 

entrevistado aponta para algumas pessoas que talvez sejam interessantes de serem 

entrevistadas, até o ponto que os nomes começam a se repetir constantemente, encerrando a 

procura, temporariamente, por novos entrevistados. Tenho que esclarecer, neste sentido, que 

não esgotei as possibilidades em minha pesquisa, visto que as dimensões do bairro, bem como 

a quantidade de atores e movimentos sociais apontados como referencias, me pareceram 

impossíveis de abordar em tão pouco tempo de pesquisa. A dinâmica imposta pela academia 

para com os cursos de mestrado se mostra tal que não me foi possível um maior 

aprofundamento em diversas questões, ao passo que, aos poucos, acabei traçando um recorte 

de pesquisa ainda dentro do bairro (que será explicitado no decorrer deste Capítulo). Aponto, 

ainda, ao fato de que minhas entrevistas visaram entender o processo de ocupação de 

diferentes fragmentos do Conjunto Palmeiras e, neste contexto, os nomes eram apontados 

como referencias neste processo – apareciam, nos relatos, pessoas que foram muito ativas 

nestes momentos, seja através de uma atuação direta no passado/presente, seja por trabalhos 

que vêm desenvolvendo atualmente. 

 Cheguei ao Palmeiras neste meu segundo momento de pesquisa de campo, conforme 

colocado na introdução, já com um contato direto à casa de uma moradora do Bairro. 

Girassol, como a chamo neste trabalho, cresceu desde criança no bairro, saindo por poucos 

anos para morar em uma região próxima. Desde muito jovem atua em movimentos sociais 
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diversos, sempre com trabalhos voltados à educação de jovens de menoridade. Há tempos é 

católica, pelo menos desde quando iniciou seu militantismo político e ideológico, através de 

um padre católico que fez história no Bairro e que foi muito citado por várias pessoas durante 

as entrevistas: o Padre Fracisco Moser, carinhosamente conhecido como Padre Chico. Este 

padre era seguidor da Teologia da Libertação (como veremos a diante) e um grande amigo, 

até hoje, de Girassol. A saída do Padre do bairro (para Girassol ele teria sido expulso pela 

Igreja Católica) desincentivou-a de continuar seus trabalhos sociais junto à Igreja, sendo que 

hoje é contratada por um órgão público, onde presta serviços parecidos com os que já fazia 

junto aos jovens. Divorciada, de pele branca, com um filho e 28 anos de idade, posiciona-se 

politicamente a favor do Partido dos Trabalhadores (PT). Trabalhadora desde cedo, teve a 

oportunidade, até a presente data, de estudar até completar o ensino médio – o sonho de 

alcançar a Universidade Pública perdura, apesar das dificuldades em se conseguir uma vaga 

nestas instituições, cujos processos seletivos são acirradamente disputados. 

 Muitas áreas que me foram indicadas pelos funcionários do Banco Palmas e por 

moradores que conversei em 2010 como sendo “perigosas” e que, por isso, eu deveria me 

manter afastado, tornaram-se rotineiras durante meu campo de 2012. O fato de eu ter ficado 

hospedado na casa de Girassol tem muito a ver com isso: conhecida no bairro, ela mantém 

contato com pessoas em diferentes áreas do Palmeiras, inclusive nas “perigosas” – e, aliás, ela 

trabalha e reside muito próximo a duas áreas vistas com tal característica (Palmeiras II e 

Piçarreira, respectivamente), como apontarei mais adiante. Assim, acabei tendo acesso a estes 

lugares, ora acompanhado com ela, ora sozinho. 

 Dona Nair foi, desta forma, minha primeira entrevistada – e a realização desta deu-se 

em frente à sua casa, na calçada. Moradora antiga de uma “área perigosa” dentro do Palmeiras 

(há trinta e cinco anos) é filha de uma antiga liderança comunitária da Piçarreira, responsável 

pela abertura da primeira creche da área, e dos primeiros trabalhos sociais da área, desde o 

inicio da ocupação muito carente de infraestrutura. Sua mãe nascera no interior do estado do 

Ceará, e, quando viva, participava ativamente da Igreja Católica, tendo sido franciscana. Os 

relatos desta entrevistada apontavam para o inicio da ocupação do bairro, e, principalmente, 

da ocupação e mobilização social daquela área em especial. Atualmente trabalha como 

servente de um Projeto financiado pela Igreja Católica, em um local onde outrora era a casa 

da sua mãe e, ao mesmo tempo, onde funcionava um projeto social na área. Tal espaço, frisa-

se, havia sido doado pela Igreja Católica à sua mãe, mas, pouco antes dela falecer, ela fora 

convencida, pelos padres que assumiram no lugar do Padre Chico, a devolver o terreno à 

Igreja. De pele branca, casada, sem envolvimento com partidos políticos e ainda católica, 
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mencionou os nomes de Ricardo (presidente do Instituto Banco Palmas), de Francisca e de 

Seô Mário. 

 Seô Mário é petista, católico, 76 anos, aposentado, estudou até o ensino fundamental, 

de pele negra, partícipe da Pastoral Operária (ligada à Igreja Católica), conhecido como 

grande poeta do bairro. Esteve presente em vários momentos emblemáticos da construção do 

bairro – onde habita, alias, há mais de 30 anos. Durante a entrevista me falou sobre Francisca 

e Dona Flor. 

 Francisca é conhecida por muitos por seus múltiplos trabalhos sociais concomitantes, 

ainda hoje ligados às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs, que falarei mais em outro 

momento). Fiz a entrevista em dois momentos distintos: o primeiro dentro de seu local de 

trabalho, em uma escola pública do bairro, após ela dar sua aula de alfabetização às crianças; 

e, em um segundo momento, em sua casa. Branca, petista, trabalha como educadora de 

crianças em colégio do bairro, mas mora fora, em um bairro muito próximo. Ainda hoje 

participa direta e indiretamente de associações de moradores, cooperativas e voluntariados 

voltados à educação e capacitação profissional. Ela me indicou conversar com Uélinton e 

Dona Anastacia. Segundo ela, ambos são moradores antigos do bairro, e atuaram muito 

próximo às lutas sociais do bairro e ao Padre Chico, sendo que poderiam contar momentos da 

luta antes do surgimento do BP. 

Consagrado pela literatura e pela mídia como uma liderança histórica do bairro (fato 

confirmado por muitos moradores), entrevistei, também, o diretor do Instituto Banco Palmas, 

o teólogo Ricardo. Como ele possui uma agenda muito cheia, com poucos momentos livres 

para conversar, tive que realizar a entrevista com ele em outro momento – isto, claro, 

aconteceu com outras pessoas, afinal o processo de pesquisa nunca foi (nem pretendeu ser) 

linear. Assim, Girassol propôs-me que conversasse com Mara, que já estivera trabalhando 

junto ao Banco Palmas, muito recentemente – de tal forma que ainda hoje é confundida com 

uma funcionária da instituição. Mara é solteira,  27 anos, militante política do PT, 

estudante universitária, funcionária pública, de pele negra. Católica, mas não frequentadora 

constante da igreja, Mara citou-me o nome de Anja e Ana, que atuam com uma Associação de 

Moradores em outra “área perigosa” do bairro. Além delas, citou-me Bento, que já foi 

presidente da ASMOCONP. 

 Conversei com Ana (48) e Anja (30) em um momento único, no local onde atuam 

como voluntárias. Trata-se de uma Associação de Moradores localizadas no Palmeiras II. 

Contaram-me sobre o processo de chegada delas ao bairro, da ocupação da região e da criação 

da Associação - que, alias, hoje trabalha com a profissionalização e educação da população do 
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Palmeiras II, através de recursos provindo de uma mensalidade cobrada aos associados, de 

doações de um vereador do bairro e do repasse de verbas direto da Prefeitura. Ambas tem a 

pele negra, não possuem estudo universitário, são petistas e evangélicas. Anja começou seus 

trabalhos sociais graças ao Padre Chico – que, a proposito, mantinha contato com diversas 

pessoas que não eram católicas, sendo considerado, por isso, um padre ecumênico. Ana, por 

sua vez, iniciou seus trabalhos no próprio processo de ocupação do Palmeiras II, através da 

mobilização social em busca de obter água tratada aos moradores da região. 

 Uélinton é um personagem antigo da história do Palmeiras. Iniciou seus trabalhos 

junto ao Padre Chico, na Igreja Católica, através da Pastoral da Juventude. Conhecido como 

um grande crítico do bairro, ainda hoje atua com a mobilização social, bem como com 

denuncias sobre a situação do bairro. Através de um movimento político do PT na cidade, que 

incentivou a criação de grupos para participar do Orçamento Participativo
57

, ele vem reunindo 

e mobilizando politicamente os moradores do bairro. De pele branca, petista, católico, casado, 

50 anos, não possui estudo universitário. Entrevistei-o em sua própria casa. 

 Dona Flor, 60 anos, aposentada, divorciada, católica, com formação universitária, de 

pele branca, sem envolvimento político e partícipe da Pastoral do Idoso. Desde jovem, 

segundo conta, atua junto aos idosos, de maneira voluntária e, ao mesmo tempo, 

profissionalizada (fora funcionária pública). Foi-me indicado conversar com ela, pois seu pai 

teria sido um dos primeiros moradores do bairro – ele, no entanto, encontrava-se muito doente 

na época de minha pesquisa, de tal maneira que não pude entrevistá-lo. Entrevistei-a em um 

local onde ela realiza trabalhos voluntários. 

 Dona Anastácia, 60 anos, de pele branca, sem estudo, trabalhadora autônoma, me foi 

indicada por ser uma das últimas pessoas bairro a trabalhar com medicina alternativa, através 

de produtos fitoterápicos (a conhecida farmácia-viva
58

). Seu entendimento desta área é fruto 

de uma capacitação financiada pelo Padre Chico, ainda na década de 1980 – o padre realizou 

diversas destas atividades, em diversas campos do saber. Parte de sua renda, hoje, provém da 
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 Fortaleza historicamente elegeu prefeitos do PT. Apesar do Orçamento participativo ter sido fundado em 2000, 

apenas em 2004, depois que a cidade elegeu Luizianne Lins, é que se implantou a lógica mais de maneira 

permanente– segundo Costa Júnior (2011: 130) a estratégia petista visava ampliar o setor da militância para além 

das dependências do partido, e que não se desse necessariamente pela formação de alguma agremiação – assim 

lançam uma tentativa de “organizar uma rede de conselhos populares em Fortaleza a partir de comitês eleitorais 

em bairros periféricos”. Estes grupos representariam as principais formas de participação da população durante o 

governo da prefeitura. Ainda hoje, mesmo sem haver mais reuniões do Orçamento, o MCP sobreviveu no 

Conjunto Palmeiras, liderado, entre outras pessoas, por Uélinton. 
58

 Segundo o sítio mantido pela UFC, a farmácia-viva é uma proposta alternativa à medicina 

convencional ocidental, de maneira que propõe a utilizar e pesquisar plantas medicinais já consagradas pela 

cultura popular. Mais informações no sítio: http://farmaciaviva-ufc.blogspot.com.br/2012_02_19_archive.html 

(acessado em Junho de 2012) 

http://farmaciaviva-ufc.blogspot.com.br/2012_02_19_archive.html


67 

 

 

venda destes produtos. Evangélica, sem participação política, partícipe de uma Associação de 

Mulheres do Palmeiras II. 

 Bento possui a pele negra, 60 anos, aposentado, contou-me que nunca se envolveu 

com partidos políticos, morador antigo do bairro, ex-presidente da ASMOCONP – assumira o 

cargo em um momento crítico da instituição e durante seu mandato o Banco Palmas fora 

criado. Católico, com ensino superior, participou de voluntário como presidente da 

Associação de Pais e Mestres de escolas públicas do bairro. 

 Ricardo, católico, 54 anos, de pele branca, teólogo, petista, casado com a presidente da 

Rede Nacional de Bancos Comunitárias (Sandra Magalhães), iniciou seus trabalhos sociais 

através da igreja católica, principalmente pela Teologia da Libertação. Atualmente, de acordo 

com os moradores e funcionário do BP que conversei, eles não moram no bairro, residindo em 

local mais afastado, em um bairro mais nobre que o Palmeiras. Visto por muitos funcionários 

e moradores como uma referencia não só na militância histórica do bairro, como também 

como grande pensador do Conjunto Palmeiras e idealizador do Banco Palmas. 

 Estas pessoas foram as que entrevistei durante minha pesquisa. Houve, no entanto, 

pessoas que me deram importantes relatos em conversas rotineiras, de tal forma que têm seus 

nomes citados neste trabalho. São elas: Eloir (27 anos), estudante universitário, de pele negra, 

envolvido com trabalhos do Banco Palmas e sem militância político-partidária, mora em área 

vizinha ao bairro; Índia (50 anos), sem estudos, trabalhadora, em bairro vizinho, com o 

movimento da medicina alternativa de fitoterápicas, associada à mesma Associação que Dona 

Flor – e tendo ganhado sua capacitação na área de fitoterápicos também da mesma forma; e 

Osório (40 anos), vizinho e irmão de Girassol. 

Introdução 

Quem caminha pela Praça Principal do Conjunto Palmeiras (localizada na Avenida 

Valparaíso) pode ler em letras vermelhas e garrafais no chão: “Deus criou o mundo e nós 

construímos o Conjunto Palmeiras”. A mesma frase está estampada em um cartaz na entrada 

da sede da ASMOCONP. Pensando sobre esta frase, a ideia deste capítulo é tentar apontar 

algumas das pessoas/instituições que compõem este “nós” (sujeito ativo da frase acima), bem 

como identificar que “Conjunto Palmeiras” é este que os atores construíram. Neste sentido, a 

intenção deste capítulo é contextualizar a formação socioespacial do Conjunto Palmeiras 

através das falas nativas sobre os processos históricos de ocupação do Bairro e da própria 

confabulação da “solidariedade” atualmente prestada pelo Banco Palmas. Além disso, 
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apresento de maneira sucinta relatos pessoais sobre três eventos que participei: a II Oficina de 

Capacitação de Gestores Públicos na Metodologia dos Bancos Comunitários; o I Festival de 

Culinária Cearense na Periferia de Fortaleza e a roda de conversa sobre Geoprocessamento 

Aplicado à Economia Solidária. 

Este capítulo está dividido em três partes: a primeira (O Território da Solidariedade) 

trata dos aspectos territoriais do bairro (localização, acessos, estruturas, infraestruturas, 

histórico de ocupação, localização e características dos empreendimentos e da ASMOCONP/ 

Banco Palmas, versões sobre os limites do bairro, territorialidades encontradas e pontos 

etnografados); a segunda (A Solidariedade do Território) aborda questões relativas aos 

sujeitos com os quais interagi em campo (impressões no retorno ao campo, a história e o 

contexto atual da solidariedade do bairro, considerações sobre a moeda social, falas nativas 

sobre o território e sobre a Economia Solidária desenvolvida pelo Banco Palmas); e, por 

último, no item Solidariedades Formalizadas, apresento uma descrição sucinta dos eventos 

que participei, mencionados no parágrafo acima. 

2.1 - O Território da Solidariedade: considerações geográficas sobre o Conjunto 

Palmeiras. 

Trato, aqui, de descrever sobre as características espaciais e regionais do bairro 

estudado, de maneira a contextualizar o leitor quanto aos aspectos estruturais e regionais do 

bairro. Neste sentido, além de mapeamentos materiais (vias, estruturas e etc), realizei um 

mapeamento de aspectos imateriais do bairro, como suas territorialidades internas dadas por 

valores simbólicos. Estes aspectos dizem respeito à própria forma de ocupação do bairro, bem 

como às lutas sociais e solidárias. Segue-se a discussão. 

2.1.1 - Palmeiras: vias, estruturas e infraestruturas. 

 A história contada sobre o inicio da ocupação do Palmeiras (tanto nas literaturas 

quanto nas falas dos moradores) aponta para uma gênese turbulenta, oriunda de despejos dos 

moradores pobres
59

 das áreas centrais (especuladas, onde hoje ficam os “bairros 

burgueses”
60

), e realocação para uma área distante, mais de vinte quilômetros das áreas 

                                                 
59

 Os moradores das áreas litorâneas que vieram habitar o Palmeiras fizeram dois êxodos urbanos: 

primeiramente, de maneira “voluntária”, em busca de melhores oportunidades na capital, muitos deixaram o 

trabalho agrícola para virarem pescadores na capital; depois, um “êxodo” por expulsão, através dos programas de 

“higiene social” do governo militar. 
60

 Os bairros mais abastados de capital foram constantemente referidos pelos moradores do bairro a mim como 

sendo os bairros “burgueses”, “playboys” ou “da alta classe”.  
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originais. Tal processo foi e é muito recorrente no Brasil: a segregação socioespacial se dá a 

partir da supervalorização e do acúmulo de capitais em um lugar em detrimento de outro, o 

que acaba encarecendo e, por isso, “expulsando” moradores mais pobres das áreas mais 

privilegiadas. Quanto a este processo, evoco duas frases que constituem a história do bairro, e 

que acredito serem emblemáticas para exemplificar o acontecimento: 

O Palmeiras fica bem aqui, no [bairro] Jangurussu – o lixão é a referencia. A 

cidade vinha até a BR [116], e nós ficamos 20 quilômetros depois da BR, onde 

não tinha nada. Só tinha bicho, mata, lama. Aqui era um lixão a céu aberto, 

porque era bem distanciado da cidade. E ao lado eles compraram este terreno, 

que era barato – por isso até hoje os terrenos não têm escritura pública de terra 

(Palestra de Ricardo durante a II Oficina de Capacitação de Gestores Públicos 

na Metodologia dos Bancos Comunitários, no dia 03/08/2012, no Centro de 

Referencia do Banco Palmas). 

 

Morei, antes em Maraponga, meus pais tinham um terreno lá – e, um dia, 

apareceu um homem dizendo que era dono do terreno. Fomos expulsos e 

viemos pra cá, no Palmera II. Quando chegamos à capital (no ano de 1967), 

muitas famílias pobres moravam mais próximo ao mar... [Anja interrompe e 

completa: “mas pra especulação imobiliária, é feio deixar os pobres ali, né?”. E 

então Ana, continua] ... mas mesmo nestes lugares era só mato. Os lugares 

mais desenvolvidos, de classe média e alta, eram o Benfica, Montese, 

Parangaba, Bom Sucesso... era onde estavam concentradas mais pessoas. Nesta 

época tinha muito pescador pobre que vivia na Praia do Futuro, Morro do 

Moinho, Mucuripe. Muitos eram do interior do Estado, e quando vinham pra cá 

pra capital, viravam pescadores. Ainda hoje tem gente que foi expulso, veio pra 

cá e continuou vendendo peixe (Entrevista formal com Anja (30 anos) e Ana 

(48 anos), moradoras e participantes de uma Associação do Palmeiras II). 

Percebe-se que as falas condizem com a literatura: a princípio, um bairro muito pobre, 

sem nenhuma infraestrutura, vendido aos moradores que foram expulsos de suas casas à beira 

mar ou próximo a elas, em regiões hoje valorizadas. Percebe-se, ainda, com relação à classe 

social, que todos os moradores que dão origem ao Palmeiras são pobres da classe proletária. 

Neste sentido, o mapa abaixo visa demonstrar alguns pontos geográficos destacados 

nas falas dos moradores, bem como outros que ajudam a localizar o leitor quanto à realidade 

descrita: 
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Mapa 1 - Localização do Bairro Conjunto Palmeiras e da Área Originalmente 

Ocupada. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Percebe-se, pelo mapa, que a região original dos moradores consiste na área central de 

Fortaleza, onde hoje ficam os grandes prédios e hotéis da cidade – toda a área litorânea da 

capital concentra investimentos públicos e privados: é por lá que estão os principais aparelhos 

do governo (como prefeitura e secretarias), bem como as residências e os comércios dos 

grandes empresários da cidade. 

 Atualmente, o Conjunto Palmeiras possui três acessos principais, sendo um pela Av. 

Castelo de Castro (pela área norte do bairro) e duas pela Avenida Valparaíso (onde pode se 

alcançar as laterais do bairro, a leste e oeste). O sistema de transporte público do Conjunto 

Palmeiras não envolve todo o bairro: fica restrito ao que alguns moradores chamam de “ruas 

principais”, compostas por partes das ruas Valparaíso, Avenida Iracema, Silvinha Telles e 
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Avenida Castelo de Castro.  Devo ressaltar, ainda, que o transporte público, apesar de ter 

recebido melhoras nos últimos anos, de acordo com os moradores, ainda me parece parco 
61

. 

O mapa abaixo tenciona demonstrar os pontos geográficos aqui referidos: 

  

                                                 
61

 Em determinada ocasião levei mais de uma hora e meia para chegar à beira mar, em região próxima 

onde os primeiros moradores do bairro moraram. Além disso, por mais de uma vez, vi Mara esperar a condução 

à Universidade por mais de uma hora, perdendo, inclusive, parte das aulas por conta disso. 
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Mapa 2 - Localização das Principais Vias do Bairro Conjunto Palmeiras. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Em entrevista que realizei com o Ricardo, ele me explicou que a cada dois anos os 

Bancos Comunitários mapeiam a produção e o consumo do bairro, a fim de conhecer estas 

dinâmicas em um nível local. Sua fala dá mais pormenores: 

A cada dois anos a gente faz aqui aquilo que a gente chama de Mapa da 

Produção e do Consumo, e é uma recomendação [do BP] para todos os 

Bancos Comunitários - mas nem todos conseguem fazer, porque tem que se ter 

uma estrutura mínima. (...) Neste mapa você basicamente (...) mapeia as 

relações econômicas: quem está produzindo, consumindo, qual o comércio que 

mais está se desenvolvendo, setor econômico que esta mais crescendo, como 

estão se dando as relações de consumo do bairro, se o pessoal está consumindo 

mais internamente ou fora. Enfim, tem uma série de dados importantes, mas 

são todos dados relativos à economia, de certa forma, à microeconomia 

(Entrevista formal com Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de 

Desenvolvimento). 

 Este mapeamento não se dá na forma de um Mapa Cartográfico: trata-se, na verdade, 

de um levantamento tabular periódico. No entanto, no ano de 2009 o Banco Palmas fez o 

levantamento geográfico de tais empreendimentos e, através de fotointerpretação das imagens 
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disponibilizadas pelo software privativo Google Earth, realizou um mapeamento geográfico 

destes. Uma imagem retirada deste software contendo a dispersão espacial da produção e 

consumo do bairro esta disposta em um banner do Banco Palmas, localizado na PalmaTech
62

. 

Estas informações foram gentilmente cedidas a mim pelo Banco Palmas, sendo que eu as 

transformei em um formato compatível com o software de geoprocessamento que usei neste 

estudo – e, assim, pude fazer a classificação destas informações em três categorias distintas: 

produção, comércio e serviços. O resultado segue abaixo: 

                                                 
62

 Segundo o sítio do BP trata-se de “um espaço, localizado na sede da Associação, que oferece oficinas e cursos 

variados na área de capacitação profissional, gestão de empresas solidárias, criação de redes e instrumentos de 

Economia Solidária enfatizando a cultura da cooperação. A escola é encarregada pela gestão do conhecimento 

do Banco Palmas, elaborando materiais pedagógicos, publicações e relatórios”. Disponível em 

http://www.bancopalmas.org.br/oktiva.net/1235/secao/10103 (acessado em 03/01/2013) 

http://www.bancopalmas.org.br/oktiva.net/1235/secao/10103
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Mapa 3 - Localização dos Empreendimentos do Bairro Conjunto Palmeiras 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

 Apenas para esclarecer os dados visuais apresentados acima, quantifico, aqui, as 

informações do mapa: o bairro possuía ao todo 590 empreendimentos; destes, 378 eram 

comércios, 130 eram prestadores de serviço e 82 eram produtores. Ressalto que estes 

empreendimentos representam a totalidade desses no Bairro, sendo que não são todos que 

trabalham junto ou fazem parte da chamada “rede de prossumatores” do BP. Não existe, hoje, 

um mapeamento geográfico desta rede.  

2.1.2 O Complexo ASMOCONP/ BP 

A estrutura física das instituições foge à regra geral das estruturas do bairro, 

chamando, destarte, em minha opinião, muita atenção no bairro. O espaço, que antes era 

exclusivo da Associação e que hoje está basicamente ocupado pelo Banco e pelos 

empreendimentos coligados, apresenta reboco e pintura novos, espaço ao ar livre, salas com 

ar-condicionado, cadeiras, dois salões para reuniões (sendo um aberto e outro fechado, ambos 

para pelo menos 60 pessoas e equipados com alguns ventiladores). Logo na entrada da sede 

há um Balcão de Atendimento, onde geralmente os seguranças ficam. Imediatamente ao lado, 

uma porta leva a uma sala espaçosa e ventilada: trata-se da Loja Solidária do Banco Palmas, 

que vende artesanato, roupas, lembranças (nem todos produzidos localmente) e alguns 
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produtos ligados ao Banco Palmas (como livros, chaveiros e roupas) – suas mercadorias 

destinam-se especialmente aos turistas, em busca de informações ou lembranças do BP.  

Atrás do Balcão de Atendimento fica o saguão principal do Complexo – trata-se do 

primeiro salão de reuniões citado. É um local bem iluminado e geralmente lotado à tarde, por 

conta dos serviços bancários que presta – neste espaço, logo quando se entra na sede, veem-se 

dois caixas eletrônicos: um do Banco do Brasil e um da Caixa Econômica Federal. Ao lado do 

primeiro, duas mesas trabalham com a questão da venda do seguro e outras coisas; à frente 

dessas, quatro ou cinco cadeiras de plástico, que ficam tangenciais às mesas, formam uma fila 

de espera. À esquerda da entrada do Saguão, mais ao fundo, ficam três atendentes que 

efetuam serviços bancários (pagamentos de contas e recebimentos de tributos) pela Caixa 

Econômica Federal, exatamente sobre um palco – as atendentes ficam dentro de uma pequena 

sala, com um computador, e falam com os clientes com dificuldade, devido não só à distância 

entre eles (atendente e cliente), mas, também, e principalmente, pelo fato de se ter um vidro 

muito grosso a separá-los. Em frente a elas (quase no palco), dois computadores ficam à 

disposição de uma pessoa que toma conta dos empréstimos. Ficam, a frente desta mesa, 

apenas duas cadeiras. Ainda que seja um banco comunitário e que a economia que se vise seja 

a solidária, percebe-se, tanto pelos seguranças que rondam o espaço quanto pelos vidros que 

dão “segurança” às atendentes, que existe um temor à violência neste espaço, teoricamente 

solidário. 

O saguão principal é enfeitado em sua maioria por cartazes do Banco Palmas e ações 

relativas à Instituição. Apenas dois cartazes são da ASMOCONP: um comemorativo, feito 

para o evento que celebrava os trinta anos de luta da associação e que aconteceu em 2010; e 

outro, onde se lê em três línguas (inglês, espanhol e português): “o Conjunto Palmeiras que 

nós construímos: (...) a partir de 1981, com a criação da ASMOCONP, deu-se inicio ao 

processo de mobilização da comunidade . Através de mutirões comunitários a ASMOCONP 

organizou a urbanização do bairro (S/D)”. À direita da fila que se forma para os pagamentos 

da caixa, uma enorme maquete, feita por um morador do bairro, demonstra o bairro quase em 

sua totalidade. Um pouco a cima e à esquerda desse, um grande quadro pintado em tinta óleo, 

em preto e branco, do rosto do Che Guevara. 

À esquerda de quem está olhando para o palco, ficam três pequenas salas: a primeira 

(próxima à entrada da associação) pertence à ASMOCONP; a segunda (onde se lê “Banco do 

Brasil – fechado”) não vi nenhuma vez sendo utilizada; e a terceira pertence à administração 

do Banco Palmas. Em frente à segunda porta, uma novidade para mim (dado que não havia 

isto em minha primeira visita ao bairro): um pequeno stand de uma empresa internacional de 



76 

 

 

telefonia, onde algumas meninas vendem aparelhos celulares (apesar de nunca os deixarem à 

vista). 

À direita de quem olha em direção ao palco, fica a porta que leva à área aberta do 

lugar. Imediatamente à esquerda desta (ainda no salão principal), outra novidade para mim: 

uma máquina paga de café. 

Atravessando esta porta, tem-se à esquerda uma cozinha (com água mineral, geladeira, 

pia, balcão e uma mesa) e a frente um banheiro – as condições de higiene nem sempre estão 

boas, e o assento sanitário encontrava-se quebrado. À direita desta porta, tem-se, de maneira 

uniforme (em tamanho e posição, estando os três justapostos e separados por pouco mais de 2 

metros entre cada um) ficam outros dois galpões semiabertos, onde ficam as costureiras da 

PalmaFashion
63

 e um galpão completamente aberto, utilizado para reuniões tanto pelo Banco 

quanto pela Associação. 

À esquerda dos citados galpões, uma grade de bambu separa a Associação da 

administração do Banco. Este portão fica aberto – pelo menos foi o que pude notar durante 

minha pesquisa. Ainda assim, ouvi boatos de que ele já foi, há algum tempo atrás, fechado, 

discriminando os funcionários do Banco dos demais usuários da Associação. Não pude 

confirmar esta informação. De qualquer maneira, devo ressaltar a placa disposta no banheiro 

que se encontra imediatamente após o portão: “banheiro exclusivo para funcionários: evite 

transtorno”. Este banheiro é mais novo e asseado que o outro. 

À direita do portão, por entre muitas bananeiras, flores e arbustos, a sala onde 

trabalham os funcionários da Administração do Instituto Banco Palmas, equipada com ar-

condicionado e internet. 

Voltando ao portão de bambu, pode-se seguir em frente e virar à esquerda: é lá onde 

fica a antiga sede da Palma Limpe
64

. Pode-se, ainda, continuar reto e encontrar: uma sala de 

reuniões (a Palmatech); e a sala do Projeto ELAS (ambas também possuem ar condicionado e 

internet). 

Acredito ser importante dar ao leitor uma dimensão da evolução da estrutura do 

Complexo ASMOCONP/ Banco Palmas, do seu surgimento até a presente data. Segue a 

representação: 
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 Trata-se de um EES da rede de prossumatores do BP. Não possuo (nem busquei informações em campo) 

quando à fonte de recursos, status legal da empresa ou formas de pagamento às funcionárias. 
64

 Atualmente ela não executa mais trabalhos, salvo extraordinariamente, quando se têm recursos para realizar 

capacitações profissionais. Mas é, ainda hoje, uma microempresa legalmente constituída (informações colhidas 

em campo). 
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Mapa 4 - Localização do Complexo ASMOCONP/ Banco Palmas. 

 

(Autor: Marcelo Varella)

 Percebe-se que os empreendimentos ligados diretamente ao BP e à rede por ele 

fomentada, acabam aglomerando-se em torno da ASMOCONP – como se ela atraísse para 

próximo de si tais investimentos. O mesmo poder-se-ia inferir sobre as ruas principais, visto 

que estes ficam próximos a ela. De toda a sorte, no capítulo III analisarei 

pormenorizadamente este fato, visando identificar se há alguma relação entre a 

ASMOCONP/Banco Palmas e a proximidade de suas ações – e, destarte, analisar se forma-se 

ou não uma macrocefalia em torno das instituições e/ou das ruas principais. 

2.1.3 Território do Palmeiras: um espaço plural. 

Quando encontrei com Ricardo a primeira vez em meu campo de 2012, eu comentei 

rapidamente sobre meu estudo e sobre minha intenção de mapear algumas características do 

bairro. Ao me ouvir falar isso, ele comentou: “Procure pela Lei do Guilherme Sampaio. Tem 

uma lei que oficializa o bairro” (Diário de Campo, 30/07/2012). 
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Oficialmente, o Conjunto Palmeiras é bairro desde 2007 – no dia 13 de novembro 

daquele ano isto foi publicado no Diário Oficial do Município
65

. Em sua tese, Paulino 

(2008:55) relata como um morador estava “radiante, orgulhoso”, pois com a oficialização 

finalmente haveria “mais clareza no direcionamento de serviços e políticas públicas para o 

lugar”. Tive esta mesma impressão de contentamento quanto ao fato, quando conversei com 

alguns moradores – como lembrou Francisca (52 anos, líder comunitária), durante a entrevista 

formal: 

Teve toda uma festa quando isso aconteceu! A gente diz pra todo canto isso! O 

Augusto Barros tem esse mapa! Houve o evento oficial na câmara. O mapa 

mostrava o limite – que ia até a Perimetral e os outros limites. Ficou 

oficializado. 

Em conversas com Girassol, em sua casa, enquanto ela me ajudava a fazer o 

mapeamento do bairro, ouvi pela primeira vez sobre a grande festa que o bairro havia dado na 

ocasião em que isto aconteceu, quando o vereador Guilherme Sampaio (PT) foi apontado 

como um dos grandes responsáveis pela consumação do fato. Mesmo existindo a lei como me 

diziam os moradores com quem conversei e como apontava a própria literatura, eu não a 

encontrava. Não consegui o documento nem na própria Asmoconp, nem na ABVV 

(Associação Beneficente de Valorização da Vida, instituição coordenada pelo Seô Augusto 

Barros
66

) e nem no Plano Diretor Participativo de Fortaleza
67

.  

Como queria dar inicio logo ao processo, comecei a fazer o mapa com a ajuda de uma 

imagem de satélite disponibilizada gratuitamente pela empresa Google. Minha anfitriã me 

ajudou neste momento, apontando-me onde seriam, para ela, os limites do Conjunto 

Palmeiras. Depois que terminamos, ela concluiu que alguns trechos ela desconhecia, pois 

tratavam-se de invasões e, por isso, ela não sabia se faziam ou não parte do bairro. 

A verdade é que com todas as pessoas que conversei e entrevistei, nenhuma tinha a 

noção exata das dimensões do bairro – ainda que julgassem a informação importante. O 

próprio Paulino (2008) que realizou o estudo de sua tese exatamente na época em que o fato 

se deu não conseguiu obter tais informações, como se nota na seguinte frase: 

(...) [Espero] que nos próximos levantamentos demográficos a serem realizados 

pelo IBGE seja possível obter informações desagregadas que revelem a real 
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 Trata-se do Decreto Municipal Nº 290/2007. 
66

 Não falei com o Seô Augusto diretamente, mas sim com uma funcionária da Instituição. Vale frisar que o Seô 

Augusto é militante do PT e um grande cabo eleitoral de Guilherme Sampaio – em uma das passeatas do PT que 

participei, ele estava presente vestido à caráter: boné, camiseta, bandeira e muitos adesivos de Gulherme 

Sampaio. 
67

 Disponível no sítio oficial da prefeitura: www.fortaleza.ce.gov.br (acessado em 01/07/2012). 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/
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delimitação do bairro e os números referentes à sua população. Determinadas 

lideranças consideram que a população local abrange uma área ampla formada 

pelo Conjunto Palmeiras, Palmeiras II e Planalto Palmeiras, totalizando, 

aproximadamente, entre 42.000 e 45.000 moradores (Paulino, 2008: 58). 

Quando as literaturas ou discursos falam do Conjunto Palmeiras a parir das 

experiências da ASMOCONP e do Banco Palmas, o bairro apresenta um limite específico; 

quando se fala com os moradores, estes tem outra ideia de limite do bairro; quando se 

compara estes limites com os descritos no Decreto 290/2007, percebe-se a existência de outro 

Conjunto Palmeiras. Depois de buscar na Internet de maneira exaustiva, consegui localizar o 

tal documento que aponta os limites oficiais do bairro. Com esta primeira informação 

mapeada, fui me encontrar com o Ricardo para lhe mostrar como estava ficando o 

mapeamento que eu estava realizando (dia 22/08/2012). Mostrei, assim, também o polígono 

que representava o “Aglomerado Urbano Subnormal” que o IBGE havia mapeado dentro do 

bairro. Ao vê-lo Ricardo comenta-me: “Mas este não está no Palmeiras, está no Palmeiras II”.  

Percebi estas dissonâncias entre os limites do bairro durante o processo de 

mapeamento que estava realizando na época. Destarte, o mapa abaixo tenta sintetizar estas 

três territorialidades diferentes que encontrei para o bairro Conjunto Palmeiras: 
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Mapa 5 - Versões dos Limites do Bairro Conjunto Palmeiras. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Como se percebe, os espaços compreendidos como sendo o Conjunto Palmeiras 

variam muito conforme os diferentes sujeitos. A menor territorialidade do bairro é aquela que 

encontrei em um mapa preso à parede da Administração do Banco Palmas. Neste, o Conjunto 

Palmeiras apresenta as dimensões apontadas no mapa acima (convenção denominada de 

“Mapa encontrado no Banco Palmas”) e coincidem com a área em que atua o Banco Palmas
68

 

- esta região se discrimina simbolicamente do restante do bairro por ter sido loteada nos 

primórdios da ocupação do bairro, e é popularmente chamada de Palmeiras I
69

. A 

territorialidade que Girassol me ajudou a mapear era maior, e englobava muitas outras áreas – 

como o Palmeiras II e a Piçarreira – áreas estas que Paulino descriminaliza daquilo que 

denomina de “Conjunto Palmeiras”. Por fim, a territorialidade disposta na lei apresenta 

limites que não são reconhecidos pelos moradores que entrevistei ou conversei, englobando 

uma área ainda maior e que apresenta ao extremo sul do bairro um enorme vazio urbano. 

Existe, enfim, um mosaico de territórios dentro do Território do Conjunto Palmeiras – apesar 
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 Paulino (2008:58) afirma que “É importante ressaltar, porém, que a atuação intensiva do Banco Palmas 

concentra-se na área habitualmente denominada Conjunto Palmeiras” – ou seja, não se daria no bairro todo, mas 

prioritariamente nisso que o autor chama de “Conjunto Palmeiras”. 
69

 Tratarei pormenorizadamente sobre este assunto em outro tomo deste trabalho. 
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de representarem oficialmente o mesmo bairro e de terem parte de suas histórias 

compartilhadas, não apresentam necessariamente o mesmo limite. 

O Conjunto Palmeiras ganhou fama externa devido ao Banco Palmas, que o lançou 

para o Brasil e o Mundo através da mídia, da academia e da participação em diversos 

movimentos da ES (como os promovidos pela SENAES). O Diretor do Banco Palmas possui 

diversos textos publicados em jornais, revistas e livros, onde descreve o Conjunto Palmeiras a 

partir da experiência da ASMOCONP/ Banco Palmas: e este “Conjunto Palmeiras” mais 

famoso, não é necessariamente o que representa o bairro como um todo (oficial e 

extraofialmente falando). Foi neste sentido que Ana me falou que: 

Aqui [no Conjunto Palmeiras] é como se existissem dois bairros: o Palmeira I 

e o Palmeira II. A ASMOCONP atua apenas da Iracema pra lá [em direção ao 

Palmeira I]. Os projetos dela nunca chegam aqui. O [Projeto] Bairro Escola, 

por exemplo, eu só via as crianças andando, pra lá e pra cá, com o uniforme do 

projeto. O Palmeira I veio primeiro: é o pessoal que foi removido da área 

litorânea; o pessoal aqui do Palmeira II veio do interior e de bairros vizinhos 

(Entrevista formal com Ana, 48 anos, moradora do Palmeiras II). 

Nota-se uma divisão interna no bairro, dada por características socioespaciais que 

condizem como o momento de ocupação e as lutas por urbanização (ainda que esta seja, 

sempre, em todo o bairro, incompleta). A versão do Conjunto Palmeiras para ela coincide com 

a de Girassol: não apenas o Palmeiras I faz parte da história deste lugar. De toda forma, 

quando as histórias do bairro são contadas pela perspectiva do Banco Palmas (ou seja, 

tratando o bairro com uma territorialidade menor do que a que ele possui), acabam eliminando 

determinados fatos, conquistas, processos e atores que são fundamentais para a compreensão 

do processo de desenvolvimento social do Conjunto palmeiras. Em uma conversa com uma 

moradora que participa de uma associação no Palmeiras II, ela me disse: 

Lá em cima [Palmeira I] já tinha água e aqui [Palmeira II] ainda não - e aí a 

gente tinha que ir com um balde na cabeça lá buscar. Um dia, me indignei, fui 

de casa e casa e disse: “vamos puxar essa água pra cá! Cada casa dá uma 

vara de cano, aí a gente emenda tudo e trás pra cá. Quem não tiver condições 

de dar, ajuda com a mão de obra”. Aí o pessoal ficava até de madrugada 

trabalhando. Fizemos um trabalho ruim e, assim, esperávamos forçar a 

CAGECE
70

 a resolver o problema - porque a gente não deixou eles retirarem os 

canos até que resolvessem a situação. Três meses depois disso, a CAGECE 

veio pra cortar nossa água ilegal. Eu mesma disse aos técnicos: “olha, se vocês 

colocarem água pra gente, eu mesma, que inventei isso tudo, cavo e tiro todos 

os canos”. A água funcionava bem, vinha até a minha casa – de lá e por toda a 

extensão do cano, as pessoas puxavam água para suas casas. Mesmo nas nossas 
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 Companhia de Água e Esgoto do Ceará 
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condições, algumas pessoas não me incentivaram – e essa situação de ir buscar 

água lá em cima, já vinha se arrastando por dois anos (Entrevista formal com 

Ana, 48 anos, moradora do Palmeiras II). 

  

Como a fala demonstra, nem sempre a história que é contada sobre o bairro apresenta 

processos que foram/são protagonizados pela ASMOCONP/Banco Palmas. Os moradores 

apontam para diferentes divisões regionais internas do bairro, dadas pelo momento de 

ocupação dessas. Percebe-se, com isso, que a urbanização do Conjunto Palmeiras (da 

construção de certas infraestruturas, repetidamente afirmada pelas instituições supracitadas) 

deu-se não no bairro como um todo, mas em partes dele – contrário, portanto, ao que conta a 

história oficial das literaturas que tive acesso. Deve-se se ter claro, novamente, que a lei que 

define o Conjunto Palmeiras como bairro surgiu em 2007 - e esta abarca diferentes lugares 

que possuem um histórico de ocupação tardio em relação ao Palmeiras I e, somado a isso, os 

próprios moradores consideram o Conjunto Palmeiras como algo maior que esta região.  

 Durante meu estudo, pude perceber mais que os “dois bairros” citados pela Ana: 

localizei seis territorialidades diferentes, mas ouvi falar, no total, de oito - o mapa abaixo visa 

ilustrar isso. 
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Mapa 6 - Territorialidades Identificadas em Campo 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Apesar de todos estes lugares pertencerem ao bairro, os moradores dão a cada uma 

dessas regiões nomes próprios, sendo generalizadas pelo termo “favela”, “favelinha” ou 

“ocupação”. Possivelmente existem muitas outras territorialidades que não pude identificar 

espacialmente. Ouvi falar com a Francisca de um lugar no Palmeiras II que os moradores 

antigos denominavam de “Quadras Novas”; o Ricardo comentou comigo sobre a “Ocupação 

Aldaci Barbosa”; o Bento, 60 anos, falou-me da “Vila dos Padres”. A identificação destes 

lugares permite perceber, por sua vez, um histórico e um processo socioespacial diferente 

daqueles desenvolvidos na região mais famosa do “Conjunto Palmeiras”, o Palmeiras I. 

Dessas “favelas” que ouvi falar, pude conhecer melhor a Piçarreira, tida por muitos 

moradores como residência dos bandidos que habitam o bairro. Sua localização dá-se na 

continuação sul da Rua Iracema, nas três ultimas ruas do bairro. As casas são, em sua grande 

maioria, casebres pequenos, não assistidos pela coleta de lixo e sem calçada. No chão, a 

piçarra: rocha mole, parecida com o saibro, cujos moradores jogam alguns cascalhos (pedras, 

tijolos, brita...) para facilitar a locomoção; em outras partes, a terra fica à mostra mesmo. 

Algumas ruas foram abertas manualmente, dando origem, em alguns trechos, a barrancos de 

mais de dois metros que beiram as trilhas do lugar. Atrás da última rua, de nome Cantinho 
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Verde, há um campo de futebol – e é onde se marca o fim da ocupação do Palmeiras
71

. Neste 

mesmo lugar, o lixo se acumula e se mistura a crianças que brincam e animais que brigam 

pelos restos de alimentos.  

Sobre a história da Piçarreira, não consegui coletar dados muito precisos. É certo que 

se deu depois do surgimento do Palmeiras I. Existem disparidades entre a história que ouvi de 

uma antiga moradora e a que Ricardo me contou – logo, deixa-se algumas questões sobre o 

lugar em aberto. Ainda assim, salvei os ditos: 

Em 1982 uma grande chuva atingiu a cidade: nunca mais choveu tanto! 

Pessoas se feriram, casas caíram. Umas 450 famílias foram retiradas pelo 

exército das margens do rio Cocó e levadas para a Piçarreira, lugar mais alto 

do bairro. Lá elas ficaram morando em barracas improvisadas do exército: 

cada barraca tinha duas famílias, indiferente ao tamanho da família. Uma 

instituição chamada de Asa Branca
72

, que recebia apoio internacional (França), 

forneceu, nesta época, muitos remédios – muitos dos quais sequer os 

moradores ou os funcionários do posto de saúde do bairro sabiam pra que 

serviam. A UFC se fez presente, então, neste momento, auxiliando a descobrir 

pra que serviam (Entrevista formal com Dona Nair, 50 anos, no dia 

31/07/2012). 

A Piçarreira fomos nós que ocupamos na época. Deu uma enchente lá, e a 

gente ocupou! Foi legal, porque como eu era presidente do Centro Social e 

Urbano (CSU), eu tinha uma relação com a prefeitura legalmente, e aí eu 

ocupei na marra! Eu mesmo loteei na marra aquele lugar! (Entrevista formal 

com Ricardo, no dia 07/08/2012). 

 Em 1980, a parte que hoje chamamos de Palmera II, possuía várias casas 

habitando a Mata Ciliar, sendo que a cada chuva, as casas eram inundadas. 

Numa delas, a Defesa Civil retirou os moradores e lhes deu lonas para 

construírem casas em um lugar mais alto: só tinha a possibilidade de ir para a 

Piçarreira. Por muito tempo essas casas de lona perduraram e, aos poucos, as 

pessoas foram construindo suas casas apenas de um lado da rua. O outro lado 

fomos nós, eu e uns amigos, quem limpamos e nos apossamos do terreno: eu 

mesmo tinha duas casas ali, que agora eu já vendi (Conversa informal com 

Osório, 30 anos, no dia 30/07/2012). 

Percebe-se que as versões variam: por um lado, Ricardo e Osório assumem a liderança 

da ocupação; por outro, os moradores que conversei sobre o assunto contam outra história, 

mas também se contradizem: ouvi que a ocupação tinha relação com a habitação de 

moradores em área de risco e a realocação destes a uma área mais alta pelo Estado; e outra 
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 Esta área possui uma trilha por onde alguns moradores caminham para pescar, caçar, colher frutas ou sair do 

bairro – este caminho liga o bairro ao seu limite, na Av. Quarto Anel Viário. 
72

 Não consegui maiores informações acerca a instituição. 
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que aparentemente complementa esta versão, somando a ela invasões clandestinas dos 

moradores.  

De todo jeito, ao contrário do Palmeiras I, cuja história e origem são conhecidas por 

muitos pesquisadores e moradores, as outras áreas permanecem ainda com suas dinâmicas e 

processos obscuros. O princípio da ocupação da Piçarreira aparenta ter duas origens 

socioambientais: 1) a localização da moradia anterior dos habitantes, que ficava na mata ciliar 

do Rio Cocó; 2) concentração de chuvas fortes em poucos dias. Ainda assim, não há certeza 

quanto à iniciativa de ocupar a região: teria sido uma ocupação feita pelos moradores, pelo 

CSU ou pelo Exército (Estado)? 

O termo “favela” apareceu constantemente para mim nos discursos dos moradores, 

principalmente quando falavam sobre a questão da violência – as “favelas” eram tratadas 

como as residências dos bandidos. Outras vezes, o termo se referia à falta de infraestrutura de 

um conjunto de habitações. A primeira vez que ouvi o termo foi durante meu primeiro campo, 

quando ocorreu a II Conferencia Temática de Finanças Solidárias, na sede do Banco do 

Nordeste, em Fortaleza - CE. Nesta ocasião, tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez o 

grupo musical Bate Palmas
73

, vinculado ao Banco Palmas. Durante a apresentação do grupo, 

um dos integrantes, morador do bairro, dirigiu-se à plateia com os seguintes dizeres: “Cia 

Bate Palmas, representando a periferia, representando a favela, representando o Palmeira!”. 

Ressalto, então, que nesta fala (e em muitas outras que ouvi) o Conjunto Palmeiras aparece 

como uma favela.  

Acontece, porém, que durante meu segundo campo ouvi conversas que contradiziam a 

afirmação acima: o Palmeiras discursivamente às vezes não aparecia como uma favela. Cito 

como exemplo uma conversa que tive com minha anfitriã e uma amiga sua, quando a primeira 

me disse: “para gente que mora aqui no bairro, a minha rua já não é uma rua de favela. Favela 

é lá na Piçarreira, onde as pessoas não têm documentação” (Diário de campo, dia 

11/08/2012). A Mara (27 anos, moradora do Palmeiras I), por sua vez, não demonstrava ter a 

mesma compreensão que Girassol, como se vê nesta fala dada em entrevista formal:  

A favela, pra mim, é um aglomerado de casas sem nenhuma infraestrutura 

básica garantida. É uma questão estrutural. Por exemplo, eu não acho mais 
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 Trata-se de “Um grupo de arte, educação e cultura, formado por jovens do Conjunto Palmeiras, sob a 

coordenação do cantor e compositor Parahyba”. Mais informações http://ciabatepalmas.blogspot.com.br/ . O 

grupo conta com o “Estúdio do Banco Palmas”, que grava músicas do projeto Bate Palmas e demais grupos 

culturais que visitam o Banco. É apoiada (e foi adquirida) através da ONG Strohalm, de onde vieram os músicos 

que colaboraram para a criação do projeto, ao formarem o Grupo Banda Mudança, composto de músicos 

Holandeses e Brasileiros. Informações disponíveis no sítio: 

http://www.bancopalmas.org.br/oktiva.net/1235/nota/54513 (Acessado em 09/01/2012) 

http://ciabatepalmas.blogspot.com.br/
http://www.bancopalmas.org.br/oktiva.net/1235/nota/54513
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que a Piçarreira seja uma favela. (...) Para mim, aqui do lado de cá, sim é 

favelinha [referia-se à Favela Canguru]. Por que não tem nada. Eles utilizam, 

ainda, manilhas. Eles fazem suas necessidades básicas direto em um buraco. 

Percebe-se que Mara trata a favela de maneira fetichizada e, portanto, reificada – a 

favela aparece como sendo um espaço sem infraestrutura, simplesmente. Quanto ao uso deste 

conceito, ressalto que o termo me era tantas vezes repetido que logo no principio da pesquisa 

de campo acabei anotando: 

Atualmente, ele [o bairro] possui diversos trechos que são invasões, sem 

loteamento ou regularização da prefeitura e, em alguns casos, sem 

infraestrutura alguma. Isso é o que me disse minha anfitriã. Ela afirma que 

dentro do Palmeiras existem várias „favelinhas‟. Este trecho atrás de sua casa é 

um desses casos, sendo popularmente denominada de Piçarreira – piçarra, para 

os moradores locais, tem a ver com um barro vermelho que se elevava no lugar 

onde hoje fica a „favelinha. Outra “favelinha” é o Palmeira II, que surgiu 

depois do Palmeiras I, que não possuem escritura. Localizam-se ao leste do 

bairro, próximos ao Rio Cocó (mas não só). Para minha anfitriã, sua 

localização é imprecisa, visto que é dada pela existência ou não das escrituras 

– e esta informação só quem poderia dar, portanto, seria alguma instituição do 

Estado (Diário de Campo, 26/08/2012). 

Cabe, por fim, ressaltar que não caminhei por todos estes espaços do bairro, 

justamente por falta de tempo. Pude conhecer realmente o Palmeiras I e II e a Piçarreira – em 

especial o primeiro lugar. O mapa abaixo visa elucidar os principais pontos etnográficos
74

 

onde realizei minha pesquisa. 
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 A fim de manter o anonimato de alguns dos envolvidos em meu estudo (como comércios e residências), optei 

por não representar os pontos etnográficos na forma de pontos, pois estes revelariam a localização exata destes e, 

consequentemente, poderia levar à identificação de meus informantes. Desta forma, adotei um índice qualitativo 

neste mapa, visando demonstrar não a quantidade de tempo que fiquei em um ponto específico do bairro, mas, 

sim, tencionando demonstrar as regiões por onde estive mais presente durante minha estadia no bairro. A 

densidade deste mapa de Kernel foi construída através de quatro índices que eu mesmo estipulei, meramente 

para fins representativos: as regiões com cores mais quentes (cujo ápice seria a cor vermelha) estipulei que 

frequentei diariamente; e as mais frias (culminando com a transparência) marcam as regiões que eu não fui. 
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Mapa 7 - Kernel dos Pontos Etnografados no Bairro Conjunto Palmeiras. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Como pode se perceber, não caminhei nas partes do bairro que não eram ocupadas (ao 

extremo sul do bairro), nem nas áreas a noroeste do Banco Palmas. Do ponto de vistas dos 

entrevistados, melhor dizendo, não caminhei pela Favela do Circo, nem pelo Planalto 

Palmeiras e, ainda, conheci muito pouco do Palmeiras II. Este mapa evidencia, destarte, um 

limite da presente pesquisa, que deve ser ressaltado: o próprio estudo faz um recorte da 

realidade e, desta forma, resume e fragmenta a realidade do Bairro. Muito possivelmente estas 

áreas trariam dados importantes para se ter uma compreensão mais fidedigna da realidade do 

bairro como um todo – no entanto, dadas as dimensões do Conjunto Palmeiras, acabei 

focando o estudo nas áreas apontadas pelo mapa acima. 

2.1.4 A “não-cidade” – descrições e impressões do campo após dois anos. 

Acredito, mesmo, que existem barreiras geográficas no mundo: como se pode 

falar em igualdade se o menino da favela não tem condições de acessar as 

melhores escolas? Tentei estudar no centro uma vez, no meu primeiro ano do 

ensino médio (...): morria de fome toda vez que ia pra aula – era muito longe e 

meu deslocamento muito caro, aí tinha que gastar o dinheiro que eu tinha com 

a passagem (Conversa informal com Eloir, 28 anos, em 30/07/2012) 
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 A frase expressa bem um sentimento que percebi como sendo compartilhado por 

alguns moradores do bairro: para eles, existe uma segregação socioespacial na cidade em que 

vivem
75

. Existe a Fortaleza da beira mar, da Praia de Iracema, onde se concentra grande parte 

da riqueza da cidade; e existe a periferia. São como duas cidades diferentes, embora 

conectadas. Bento comentou comigo: “é como se houvesse um rio no meio: pra lá eram os 

rico, pra cá eram os pobre. Os pobres não têm direito a nada, e os ricos têm direito a tudo” 

(Bento, 60 anos, liderança comunitária atuante pela ASMOCONP e morador do Palmeiras I). 

De maneira ainda mais emblemática, Ricardo me expôs isso em uma rápida conversa que 

tivemos no Banco Palmas, no primeiro encontro que tivemos em meu segundo campo. O 

coordenador do Instituto Banco Palmas comentou rápido sobre uma das ações do Banco 

Palmas:  

Existe a cidade da Copa [que é a região de Fortaleza que recebe investimentos 

públicos para realizar a Copa do Mundo de Futebol de 2016] e existe, também, 

a „não-cidade‟, que fica aqui. Estamos discutindo, assim, como trazer a Copa 

pra cá, pro bairro. Existe, na cidade, um grupo de grandes empreendimentos 

que discute a otimização do lucro durante o evento – e nós conseguimos 

colocar um representante nosso lá, para falar do nosso bairro (Conversa 

informal com Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de Desenvolvimento). 

Esta “Não-cidade” a que se referia Ricardo, seriam os espaços da cidade que não 

receberiam investimentos da prefeitura: “do Castelão pra lá [em direção à beira mar] é a 

“linha verde”, onde vai ter policiamento e investimento. De lá pra cá não vai ter nada”, 

completou o coordenador. A intenção deste subtítulo é tentar demonstrar como os moradores 

que conversei percebem a própria história do bairro, a fim de tentar compreender um pouco 

da história desta “não-cidade”. 

Acredito ser importante destacar duas conversas basicamente idênticas que 

aconteceram exatamente no inicio de meus dois campos – ou seja, logo quando desci do 

avião. Ressalto que ambas se deram com uma lacuna de dois anos e que ocorreram com os 

taxistas que me levaram ao Conjunto Palmeiras. Da primeira vez, cheguei acompanhado com 

um amigo, às seis horas da tarde; da segunda vez, cheguei sozinho e às três horas da manhã. 

Em ambas as ocasiões eu estava apinhado de bagagens. Logo quando sai do saguão principal 

do aeroporto, entrei em um taxi e pedi para ir ao Conjunto Palmeiras. Em 2010, o taxista nos 

perguntou de supetão, cem metros depois de ter ligado o carro: “O que vocês estão indo fazer 

lá? Vieram lá do Sul até aqui pra ir lá? Vocês estão indo aprontar alguma coisa, não é?”. 
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 Varella (2011) faz tal menção em seu estudo, quando utiliza dados do IBGE para demonstrar a segregação 

socioespacial da cidade, denunciada pelas características sociais de seus habitantes – como renda, anos de estudo 

e presença de esgoto, todos descriminados por setores censitários. 
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Dissemos que éramos estudantes e que queríamos conhecer o Banco Palmas. Depois de ouvir, 

ele completou “Olha, se você tivessem chegado aqui no anoitecer e tivessem pedido pra 

qualquer um dos taxistas que levassem vocês lá, eles não o fariam! Lá é muito 

perigoso!”(Diário de Campo, 04 de junho de 2010). Nesta segunda visita ao campo, outro 

taxista demonstrou a mesma preocupação ao me levar ao bairro – mas, ao contrário do que o 

primeiro taxista havia dito, fui levado à noite ao Palmeiras. 

O Bairro é historicamente tratado como um lugar violento e pobre, desde sua criação. 

Os primórdios de ocupação do bairro são relatados pelos moradores como sendo um período 

de extrema violência e pobreza (principalmente esta última) – o que é reafirmado pelas 

literaturas acadêmicas sobre o assunto, como se percebe nas seguintes frases publicadas por 

João Joaquim de Melo Neto, em um jornal virtual da França e em um livro em português: 

Os primeiros habitantes, a maioria pescadores, chegaram em 1973, expulsos 

da orla para deixar o campo livre para a construção de complexos turísticos. 

Eles foram construindo seus barracos, dando origem a uma grande favela sem 

sistema de tratamento de esgoto ou de água, energia, escola ou qualquer outro 

serviço público
76

 

O bairro possui trinta mil moradores, na sua maioria semianalfabetos, vivendo, 

economicamente, no mercado informal. O bairro era no inicio uma grande 

favela que, através da luta dos moradores, urbanizou-se (Melo Neto & 

Magalhães, 2003:09). 

O discurso de alguns moradores também dá a entender que, nos primórdios do bairro, 

a realidade era muito próxima a que é descrita na literatura. A título de exemplificação, cito a 

versão de Ana:  

Na década de 1980 aqui era conhecido como um ponto de „desova de corpos‟. 

Ainda em 1981, esta área era só argila e quando chovia muito o rio vinha até 

aqui – a água batia no tornozelo. Em 1982 eu comprei uma casa aqui, no 

Palmera II. Minhas amigas diziam: „tá doida? Lá não tem nada!‟. As favelas, 

nesta época, não só aqui, mas de um modo geral, eram chamadas de barracal, 

que era como as pessoas que vinham do interior chamavam suas casas, feitas 

de barro (Entrevista formal com Ana, 48 anos, moradora do Palmeiras II). 

Pude notar que as falas nativas condizem em mais um ponto com as literaturas no que 

diz respeito à história do bairro: ele urbanizou-se. Isto fica claro, por exemplo, na frase de 

Melo Neto (2000: 02): “o bairro se urbanizou e se tornou mais habitável” e na fala do Bento: 
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 No original: “Les premiers habitants, en majorité des pêcheurs, étaient arrivés en 1973, expulsés du littoral 

pour laisser le champ libre à la construction de complexes touristiques. Ils construisirent des baraques, donnant 

ainsi naissance à une grande favela, sans réseau sanitaire, ni traitement des eaux, ni énergie électrique, ni école, 

ni aucun autre service public”. Disponível em: www.ceras-project.com (acessado em 31 de julho de 2012). 

http://www.ceras-project.com/
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“nas eras de 1978 pra cá (...) houve uma invasão aqui e fizeram as favelas. Então começaram 

a reformar as casas e hoje aqui é uma cidade, isso tudinho, do jeito que tá” (Entrevista formal 

com Bento, 60 anos, morador do Palmeiras I). Deve-se ter em mente que a palavra 

“urbanizar”, nestas falas, tem um sentido restrito à implantação de infraestrutura e que isto 

não significa que o bairro não apresente, hoje, problemas com isso. Apresento, abaixo, a 

descrição que fiz sobre a parte do bairro conhecida como Piçarreira em meu diário de campo: 

Quem vira a Avenida Valparaíso e segue pela Rua Iracema, deve seguir reto 

até as três ultimas ruas perpendiculares a esta, na parte sudeste do bairro. Lá, 

está a Piçarreira. São casebres pequenos, não assistidos pela coleta de lixo, 

sem calçada. No chão, a piçarra: rocha mole, parecida com o saibro. Alguns 

cascalhos (pedras, tijolos, brita...) foram jogados e compactados ao solo. É a 

parte mais alta do Bairro. O desnível faz com que alguns moradores sejam 

obrigados a colocar canos de PVC atravessando suas casas, indo de um lado ao 

outro das ruas – numa espécie de drenagem. Muitas casas são de madeira e 

algumas de pau a pique. Na última rua (Cantinho Verde), há um campo de 

futebol – e é o fim do Palmeiras. Neste mesmo lugar, o lixo se acumula e se 

mistura às crianças que brincam e aos animais que brigam pelos restos de 

alimentos. O lugar é famoso como sendo residência dos ladrões do bairro 

(Diário de campo, dia 10/08/2012). 

A fim de subsidiar esta minha observação quanto à infraestrutura do bairro, menciono 

a fala de Uélinton, 50 anos, quando menciona a “falta de saneamento no bairro (que você pisa 

em esgoto em alguns lugares, e que ele entra nas casas)” (Entrevista formal com Uélinton, 50 

anos, líder comunitário e morador do Palmeiras I). Situação similar é apresentada em um 

vídeo
77

 do Movimento dos Conselhos Populares (MCP), que mostra imagens gravadas na Rua 

José Linhares em condições deploráveis de saneamento, bem como depoimentos indignados 

dos moradores. Segue o trecho de uma das entrevistadas mostradas no citado vídeo: 

Faz mais de vinte anos que eu moro aqui nesta rua, a José Linhares. A situação 

deste canal aqui é esta que vocês estão vendo. E as crianças estão todas 

doentes; muita muriçoca; rato. Já faz uns dez ou doze anos que a gente vem 

lutando junto ao MCP pra ver se faz alguma coisa aqui. E os políticos nada: só 

vem em período de eleição pra pedir voto. Então está aí: todo mundo doente; as 

crianças caem aqui dentro! Eles vem não sei de onde e jogam aí animais 

mortos. E a gente está aí lutando pra ver se traz alguma melhoria pra cá 

(Luciana, moradora da Rua José Linhares) 

 Sobre este aspecto da infraestrutura, anotei em meu diário de campo, também, a 

seguinte impressão:  
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 “Documentário do MCP: Movimento dos Conselhos Populares”. Produção: TV Cultura de Rua. Realização: 

Projeto Fala Favela; Fundação CEPEMA; Ministério da Cultura (Governo Federal). S/D. 
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Em diferentes regiões do bairro que passei, notei valetas de esgoto a céu 

aberto. Pequenas valetas encontram-se bem próximas ao meio fio. Em alguns 

lugares, o esgoto escorre para o meio da rua, formando poças nos sulcos 

irregulares da rua, e espalhando-se de um lado ao outro da pista. Acontece, 

também, de alguns moradores esconderem estas valetas, seja com canos, seja 

com pequenas rampas (Diário de Campo, 10/08/2012). 

 

 Assim, os moradores reconhecem melhoras nas condições de infraestrutura do bairro 

quando o comparam com ele próprio no seu passado. Mas deve-se ressaltar que ainda existem 

muitos problemas estruturais no Conjunto Palmeiras. Cito, por exemplo, que a coleta de lixo, 

o tratamento de esgoto, a drenagem urbana e os aparelhos públicos não chegam a todo o 

bairro
78

. Neste sentido, os lugares que já estão urbanizados no bairro apresentam, ainda, uma 

infraestrutura precária; mas estão melhores servidos que determinadas espaços, onde sequer 

há a presença de alguma infraestrutura
79

. 

 Percebi que algumas coisas mudaram, desde meu primeiro campo, nesta questão da 

infraestrutura - ainda que seja pouco. Cito três que me foram bem tocantes: algumas ruas que 

foram asfaltadas pela iniciativa privada; algumas casas de dois andares que foram construídas 

na Rua Valparaíso; e a construção do Centro de Referencia do Banco Palmas (arrisco a dizer 

que é um dos maiores prédios desta Rua). As maiores mudanças vêm se dando, de acordo 

com alguns moradores que conversei, na questão da violência, crescente a cada dia. Durante o 

mês que passei lá, escutei diversos relatos que davam a entender que o bairro era muito 

perigoso, e que eu estava em perigo andando por lá. Recebi este “conselho” de conhecidos e 

de desconhecidos, como, por exemplo, no dia 07/08/2012, enquanto voltava às dez horas da 

noite de uma palestra que assisti em um Colégio (localizado na Avenida Valparaíso) e Eloir 

comentou-me em conversa informal que “aqui [no bairro] a gente fica olhando pra trás (...) 

[com] medo de ser assaltado. E também não dá pra ficar parado de bobeira por aí, que senão 

podemos ser roubados”. De maneira ainda mais espantosa fui abordado durante uma passeata 

do Partido dos Trabalhadores
80

 que se deu no bairro, no dia 28/07/2012, quando uma moça 

que eu nunca havia visto na vida me confundiu com um empregado do partido – sendo que 

quando neguei isto, abismada ela me perguntou: “homem! Se você não mora aqui, o que é que 
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 O IBGE, por exemplo, identificou três Aglomerados Urbanos Subnormais no Palmeiras II, assim denominados 

por apresentarem problemas principalmente de infraestrutura. 
79

 Paulino (2008: 98) afirmou que o bairro encontrava-se, durante a década de 1990, “semi-urbanizado”. Joaquim 

faz menção semelhante em entrevista dada a ONG Museu da Pessoa, quando diz que “a gente tinha conseguido 

urbanizar o bairro antes de 10 anos (...) com todos os problemas que tem qualquer periferia, esgoto entupido, 

praça quebrada, mas o básico estava lá, nós tínhamos urbanizado” (Disponível no sítio da ONG: 

http://www.museudapessoa.net/ , acessado em 05/08/2012). 
80

 Girassol e algumas lideranças do bairro participaram deste momento, que fazia parte da campanha eleitoral do 

PT para tentar eleger o candidato da legenda, chamado Elmano. 

http://www.museudapessoa.net/
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você tá fazendo aqui? Aqui é muito perigoso!”. Cito, por fim, uma pesquisadora que também 

estava realizando um estudo sobre o Banco Palmas, que me comentou em conversa informal 

no dia 13/08/2012:  

Todo mundo fala que é muito perigoso. As meninas (pesquisadoras) saem com 

muito medo: nada no bolso, celular no sutiã e identificação enorme [no 

crachá]. Na quarta-feira passada (08/08/2012) morreu um rapaz, logo pela 

manhã, com dez tiros no Palmeiras II e as pesquisadoras estavam a duas ruas 

do lugar. Ouviram tudo. Foram elas uma das primeiras a espalharem a notícia. 

(...) mas eu estou tranquila, nunca me abordaram, nunca vi nada. Só evito sair 

às onze horas da manhã, meio dia, ficar na rua, porque dizem que é pior... 

 Assim, sobressaia, em alguns momentos, um clima de medo que refletia, na minha 

opinião, nas próprias estruturas das casas e comércios. No dia 10/08/2012 em meu diário de 

campo enquanto escrevia sobre os aspectos estruturais de algumas lojas do bairro, anotei que: 

O medo dá-se especialmente com o roubo e, por isso, a maioria dos 

Empreendimentos (inclusive os pequenos) mantém grades ou até mesmo portas 

trancadas com chave. Algumas lojas atendem apenas por pequenas portinholas 

ou janelas, por onde mal se passa uma mão. Outras atendem como se 

estivessem dentro de uma cela. 

 Como não levantei dados quantitativos relativos à violência do bairro, não posso 

afirmar se esta vem ou não aumentando – mas para alguns moradores, a realidade do bairro 

vem mudando já há algum tempo, como expressa Francisca nesta fala: 

Hoje essa realidade mudou: ela já não é tanto aquela história (ainda tem, mas 

não é tanto) da moradia, do esgoto. Ainda tem essa questão, mas hoje é mais a 

questão da violência, da educação, da formação. É outra realidade e tem que 

se ver isso (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, líder comunitária e 

atuante da CEBs). 

Ainda que a violência me tenha aparecido como um tema em comum em várias 

conversas e entrevistas que fiz com os moradores, devo ressaltar esta nota que escrevi em meu 

diário de campo, no dia 15/08/2012: 

Na volta, viemos a pé, o trajeto todo (...) Estava bastante escuro – eram, pelo 

menos, umas sete horas. Atravessamos, eu e minha anfitriã, metade do bairro, 

desde a rua Catolé (primeira rua do bairro), até a casa onde estava hospedado. 

Nenhum momento me senti ameaçado ou senti medo. Viemos pela Travessa 

Canguru, que sai de fronte a duas favelas: a do Canguru e a Piçarreira.  

Devo ressaltar, ainda, que em meu segundo campo tive acesso a muitos lugares (e, 

consequentemente, a pessoas e informações) do bairro que em minha primeira experiência 
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não tive. Acredito que isto se tenha dado justamente pelo modo como entrei no campo em 

cada uma das vezes: em meu primeiro campo, me hospedei na PalmaTur
81

 (pousada que 

funciona como um empreendimento econômico solidário), ligada ao Banco Palmas, bem 

como conversei com pessoas e fui a lugares que me foram indicados pelo banco; nesta 

segunda visita, fiquei hospedado na casa de uma moradora, tendo acesso à rotina dela – ou 

seja, tive contado com pessoas e lugares que um morador tem. E mais: a pessoa que me 

recepcionou neste segundo campo cresceu no bairro e, por isso, conhecia muitos moradores: 

isto, claro, influenciou de alguma forma (positiva ou negativamente) no modo como os 

próprios moradores locais me receberam e se relacionaram comigo - e, ainda, isto me deu 

acesso a territórios e informações que até então não havia podido perceber. 

2.2 - A solidariedade do território: considerações sobre os moradores do Conjunto 

Palmeiras. 

 Trato, aqui, sobre o processo das lutas sociais que levam à criação do Banco Palmas. 

O surgimento de lideranças e de instituições locais têm grande influencia neste processo. As 

entrevistas me permitiram notar uma visão extra-oficial sobre a história do bairro - 

considerando como oficial aquelas que traçam a história do bairro a partir do discurso 

promovido pelo Banco Palmas. 

2.2.1 Solidariedade x Economia Solidária: a “história da solidariedade” do Conjunto 

Palmeiras. 

 Apesar de a Economia Solidária ter uma definição oficial, objetivada e frigorificada, a 

prática da solidariedade mostra-se muito mais abrangente do que qualquer conceito possa 

abranger. O que hoje se denomina de Economia Solidária dentro do Conjunto Palmeiras (fato 

que se dá principalmente através do Instituto Banco Palmas, que é a maior instituição a 

trabalhar com a temática no bairro) é, na verdade, apenas uma faceta daquilo que há anos já 

acontecia no bairro e que, ainda hoje, acontece sob várias denominações e sob o controle de 

várias instituições e atores: uma conscientização de classe entre os moradores do bairro, em 

prol da luta contra-hegemônica. 

 A história dessa solidariedade tem origens que remetem aos primórdios da ocupação 

do Conjunto Palmeiras. Deve-se ter em mente que não necessariamente a solidariedade que 
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 Trata-se de um empreendimento que, segundo a coordenadora pedagógica, é fruto do espírito empreendedor 

das mulheres do bairro. Tal EES ligado ao BP desenvolve trabalhos nas áreas de turismo e varejo. Informações: 

http://diariodonordeste.globo.com/m/materia.asp?codigo=738072 (acessado em 09/01/2013) 

http://diariodonordeste.globo.com/m/materia.asp?codigo=738072
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aqui se fala, apresenta correlação com aquilo que algumas literaturas chamam de “EES” – 

atores e instituições muito diferente desse conceito lançaram mão de trabalhos que (tal qual a 

concepção de ES oficial apresenta) continham nuances de comunitarismo, participação e de 

ajuda mútua. Acontece que outrora os atores não trabalhavam com os conceitos de ES e não 

se concentravam nas ações referentes a um empreendimento em si – ainda que algumas ações 

tivessem como resultado a criação de um. 

 Outra característica importante que pude perceber em campo foi o fato de que a 

própria solidariedade não possui um único conceito - apesar de o sentido sempre expressar 

comunitarismo, participação e ajuda mútua. Em meu campo, ouvi algumas histórias que 

diziam respeito aos processos históricos que ocorreram dentro do bairro e que tinham este 

caráter solidário, mas que eram contados a partir de outros conceitos – que, a meu ver, podem 

ser vistos como sinônimos de solidariedade. Assim, tanto o sentido quanto o conceito da 

solidariedade dentro do bairro variam de acordo o sujeito que narra a história e, ainda, de 

acordo com o contexto espacial: afinal, como os processos de ocupação e de “urbanização”
82

 

de cada lugar se deu em um momento histórico diferente, então possuem histórias diferentes – 

e, como exposto no final do tomo 2.1.3, nem sempre esta história possui dados muito claros 

ou precisos. 

 Conto, por exemplo, a história que ouvi sobre a Piçarreira. Falando sobre a 

solidariedade que existia ali, Dona Nair comentou-se sobre os primeiros trabalhos que tinham 

como objetivo um produto coletivo e que beneficiasse a comunidade, realizados naquele lugar 

do bairro. Contou-me sua versão da história: 

Na década de 1970 a Diocese Católica, logo nos primeiros anos do Bairro, 

juntou um dinheiro para construir uma granja comunitária, em uma área aqui 

perto [referia-se a uma área junto à Piçarreira], que, hoje, é cercada, mas não é 

utilizada. Além do dinheiro, a Diocese ainda conseguiu alguns frangos através 

de doações de uma granja privada. Depois disso, organizou 12 pessoas, e 

impôs apenas uma regra para aqueles que quisessem se beneficiar com o 

projeto: que tudo fosse construído com mutirão. Nesta época, um político de 

nome Gonzaga Mota também ajudou muito, fornecendo comida e água às 

pessoas envolvidas (Entrevista formal com Dona Nair, 50 anos, moradora da 

Piçarreira) 
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 Utilizo as aspas aqui, pois acredito que o bairro não está inteiramente urbanizado – faltam coleta de esgoto, 

regularização fundiária, coleta de lixo e outros aspectos de infraestrutura. Ainda assim, reitero que as “favelas” 

dentro do bairro são ocupações irregulares, surgidas após a ocupação Palmeira I, e que hoje muitas dessas ruas 

possuem água encanada e energia elétrica – e isto é tratado como sendo a “urbanização” alcançada pelos 

moradores. 



95 

 

 

 Em sua fala, a solidariedade na Piçarreira começou com os padres católicos e com os 

moradores que se organizavam de maneira informal, a fim de construir um empreendimento 

comunitário. Friso que não existiu participação popular para a proposição da granja (já que 

fora um projeto da igreja), apenas na execução (quando os moradores construíram o espaço 

por mutirão). 

Anos depois, alguns moradores que se envolveram neste primeiro projeto 

formalizaram uma instituição: uma Associação de Moradores (na década de 1980)
83

 e uma 

creche comunitária. É interessante notar, também, a palavra êmica utilizada pela entrevistada 

para denotar a ideia de solidariedade. Segue uma de suas falas: 

A PROCOCONP (Projeto Comunitário do Conjunto Palmera), a qual era 

mantida através de doações e da renda provinda das costuras que a minha mãe 

fazia. A granja comunitária teve o prédio concluído, mas nunca foi utilizado. 

Assim, a minha mãe começou a lutar pra que se fizesse uma Creche 

Comunitária naquele espaço. A Principio, as mães se revezavam: cada dia uma 

ficava com os filhos. Estas mães faziam isso de maneira solidária, sendo que 

todas eram católicas (Entrevista formal com Dona Nair, 50 anos, moradora da 

Piçarreira) 

“Luta”, aqui, assume um sentido metafórico: não se trata de uma luta literal, de um 

conflito armado ou de um combate corpo a corpo. Assume justamente o sentido de representar 

o processo ocorrido naquele lugar para se alcançar um benefício comunitário, a partir da ajuda 

mútua e da participação direta dos moradores.  

Não apenas esta entrevistada utilizou o termo “luta” para se referir a estes tipos de 

processos sociais, aqui denominados de solidários. A palavra era utilizada constantemente 

entre os moradores que conversei, sendo utilizada, inclusive, como um adjetivo, tal qual se 

pode notar nesta frase de Uélinton: “muitas pessoas eram lutadores antigamente, mas hoje se 

venderam e se calaram, não falando mais dos problemas do bairro” (Entrevista formal com 

Uélinton, 50 anos, líder comunitário). 

Assim, as “lutas” representam momentos em que a comunidade se organizou e 

conseguiu algum benefício coletivo através da ajuda mútua - seja através de manifestações, de 

mutirões ou de projetos executados na comunidade. Isto fica mais claro na fala de Uélinton, 

na mesma entrevista citada acima: 

Em pouco tempo, as matas sumiram e a população cresceu – e, com isso, as 

necessidades também cresceram e as lutas começaram. Uma das primeiras 
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 Tratava-se da PROPOCONP (Projeto Comunitário do Conjunto Palmeiras), que funcionava na casa de uma 

das moradoras da Piçarreira e que, hoje, foi comprada pela igreja católica pra a execução de projetos religiosos e 

sociais. 
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lutas foi pela água – afinal, o cano que servia para abastecer as casas dos 

burgueses passava (e ainda passa!) aqui pelo bairro. Aí, a comunidade se 

reuniu, fez protesto, acampou, fez greve de fome – tudo isso foi puxado pela 

igreja católica e pelo Jucrispa (que era um grupo de jovens da igreja católica) 

e, neste embalo, a ASMOCONP entrou na luta. Fizemos ameaças de quebrar o 

cano de abastecimento, e só aí vieram as ligações... Estou simplificando tudo, 

mas as lutas aqui foram muitas (...) Outra luta foi pela luz – e esta começou 

aqui, nesta rua. A gente se mobilizou (o pessoal desta rua, só) e conseguiu 

reivindicar – e aqui, na Rua do Pensamento, o bairro teve instalado seus três 

primeiros postes. Depois vieram as lutas por escolas – a primeira funcionava 

em uma vacaria! Hoje, somos bem assistidos quantitativamente pelo número 

de escolas – mas não qualitativamente. Elas estão todas quebradas! Olha, dá 

pra escrever ainda muitos livros sobre este bairro... (Entrevista formal com 

Uélinton, 50 anos, líder comunitário) 

Quando entrevistei a Francisca, que é uma militante da igreja católica seguidora da 

teologia da libertação, percebi que ela também incorporava a palavra “luta” com o mesmo 

sentido exposto acima. Contudo, ela e minha anfitriã (que trabalhou muitos anos com os 

jovens do bairro na mesma igreja e na mesma época que Francisca) utilizavam 

constantemente também outra palavra: “caminhada”. A palavra apresentava-se a mim também 

como um sinônimo de solidariedade, como se percebe na seguinte fala:  

As pessoas que eram da caminhada não deixaram a caminhada. E isso é um 

fato importante, porque hoje a gente tem uma resistência e uma memória, e 

tem uma continuação da luta a partir dessas pessoas que tinham uma 

convicção (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança comunitária). 

Nesta mesma entrevista, Francisca expõe como entende que surgiram estas “lutas” e 

“caminhadas” bairro: 

Depois que começou esse período de construção inicial [do bairro], junto com 

os padres dessa época (que eram da CEB‟s
84

, da Teologia da Libertação
85

, 

eles começaram a organizar o povo pra lutar pelas benfeitorias do bairro. E 

foi tudo: escola, centro de nutrição, creche, igreja, casas... Tudo! Antes não se 

tinha transporte: era um caminhão que levava as pessoas; depois só tinha um 
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 Comunidades Eclesiais de Base. De acordo com Pinheiro (2007) o movimento teria surgido no Pernambuco na 

década de 1960, e teria se espalhado pelo Brasil nas décadas de 1970-80. Em seu estudo, a autora aponta, ainda, 

que o movimento pode ser interpretado a partir de quatro etapas: motivação religiosa (cuja ideologia baseia-se na 

Teologia da Libertação); surgimento de movimentos populares participativos; fortalecimento do movimento 

operário; e, por fim, com a confluência das três etapas anteriores, começaria a inserção das CEB‟s nas disputas 

político-institucionais. 
85

 Pinheiro (2007: 459) define que a Teologia da Libertação como “tendência progressista da Igreja Católica que 

surge num momento de crise desta instituição, nos anos 1960 e 1970. Com a ideia de libertação dos oprimidos, 

alguns setores da igreja católica, frente a um crescimento grande das religiões evangélicas entre os pobres, 

começam a se preocupar em trazer os olhares da igreja católica para os mais necessitados e seus problemas, coisa 

que não ocorria. “A opção pelos pobres”, lema já consagrado pelos estudiosos da religião católica, implicava em 

discutir e trazer soluções para essa população, que passava além dos meios espirituais”. Souza (2007:159) afirma 

que as bases práticas da ideologia se davam através das Pastorais Sociais e da CEB‟s. 
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ônibus... E toda essa luta, por transporte, água, escolas, tudo que se tem aqui 

hoje (são oito escolas municipais dentro do bairro, creche...), todos estes 

equipamentos públicos, todos foram lutas do povo. Esse povo que foi se 

organizando na associação de moradores do bairro - e também começaram a 

surgir outros movimentos que continuaram sempre nestas lutas (Entrevista 

formal com Francisca, 52 anos, liderança comunitária) 

Ricardo me falou algo muito similar, utilizando o termo “história da solidariedade” 

para elucidar como se deu o processo de construção desta solidariedade existente no bairro: 

Nos anos 1990, quando começa a urbanização do Palmeiras, existia uma 

relação muito forte entre a Igreja Católica, a escola pública e a Associação. 

Acho que isso deu uma interação muito grande entre os atores. Acho, também, 

que dois elementos da conjuntura favoreceram muito a história da 

solidariedade daqui (fora o aspecto mais antropológico, que tem a ver com o 

fato do povo ter sido expulso de outro lugar, de ter sido basicamente uma 

população rural que morava na praia – ou seja, que tenha feito dois êxodos): 

existia uma interação muito grande entre os polos Igreja/ Escola/ CSU e 

ASMOCONP. Pelo fato de termos atuado um pouco em cada um destes espaços 

no bairro, foram se criando relações muito fortes entre as pessoas. Na década 

de 1990, os mutirões pela construção do bairro são a expressão maior dessa 

solidariedade: nós vamos construir o Conjunto Palmeiras. Estes atores 

estavam muito antenados, e tinham uma relação muito forte: poder público, 

poder religioso, escola e associação (Entrevista formal com Ricardo, Diretor do 

Instituto Palmas de Desenvolvimento). 

A forma como a Igreja Católica atuava na época da ocupação do bairro, ou seja, a 

partir da Teologia da Libertação, acabou influenciando muito nas lutas sociais do bairro. A 

comunidade passou a se organizar e a reivindicar por melhorias coletivas (comunitárias) a 

partir da mobilização (participação e ajuda mútua) que faziam a Igreja e seus seguidores – 

que, por seguirem a Teologia da Libertação, acabavam conseguindo congregar religiões e 

movimentos sociais diferentes. Isto influenciou na mobilização destes atores em tempos mais 

atuais, quando as “lutas” já não têm mais esta influencia católica.  

A fala de Ricardo sobre a história de sua vinda para a capital do Ceará é emblemática 

para demonstrar como era a atitude da Igreja Católica em Fortaleza, ainda na década de 1980: 

Eu entrei no seminário. Só que era um seminário muito conservador de Belém 

do Pará (...) enquanto eu estou no seminário, surge muito fortemente o MLPA 

(Movimento de Libertação dos Povos do Araguaia), que era um movimento 

anti-ditadura. (...) Desse meu movimento com o MLPA (de participar das 

reuniões) e com a paróquia, eu trago pra dentro do seminário conservador 

toda a literatura do Leonardo Boff e outros autores que escreviam sobre isso. E 

era uma literatura quase que proibida no seminário (...) O meu contato com a 

Teologia da Libertação propriamente dita, foi porque no seminário tinha uma 

obrigatoriedade que: no fim de semana, os jovens tinham que sair pra ir ajudar 
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algum padre em alguma paróquia. E a paróquia onde eu morava tinha um padre 

que era da Teologia da Libertação. Através dele eu tomo conhecimento. E as 

missas já eram diferente. Era tudo diferente (...) E aí eu começo a bagunçar o 

seminário com a Teologia da Libertação, o que me leva à expulsão do 

seminário (...) E justamente nesta época eu conheço o Dom Frei Aloísio 

Lorscheider (que na época era o cardeal daqui de Fortaleza), que estava 

querendo exatamente o contrário [do que o Seminário de Belém do Pará]: ele 

buscava por jovens que quisessem ser padres, mas que não quisessem morar 

nos seminários, mas, sim, que quisessem morar nas favelas. E eu venho pra cá 

pra terminar meus estudos pra me ordenar padre (Entrevista formal com 

Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de Desenvolvimento). 

Como se percebe, o inicio da luta política de Ricardo se dá através do seu contato com 

a Teologia da Libertação, dentro da própria igreja católica. Como esta teologia propunha 

ações políticas em prol dos mais pobres e como o Conjunto Palmeiras é ocupado por pessoas 

estas características, esta proposta logo se espalhou pelo bairro. Outra fala que julgo ser 

importante para demonstrar a capacidade de aglutinar pessoas que possuía a Teologia da 

Libertação é a de Ana: 

Eu mesma sou evangélica, mas sempre tive contato com o Padre Chico
86

. Ele 

falava com todo mundo e não se importava com a religião: ele era ecumênico. 

Ele lutava muito pelo bairro, ia sempre no meio da gente. E sempre que tinha 

alguma reunião, convocava os pastores. Na rádio comunitária que ele fez, tinha 

programa evangélico e católico (Entrevista formal com Ana, 48 anos, liderança 

comunitária). 

  Destarte, ainda que a igreja fosse católica, a ideologia agregava pessoas de outras 

religiões, uma vez que a prioridade da teologia da libertação era atuar em prol dos pobres, de 

um modo geral. Os trabalhos ditos solidários que aconteceram no bairro e que foram 

desenvolvidos por seguidores/simpatizantes da Teologia da Libertação apresentavam um 

caráter comunitário, participativo e de ajuda mútua. Pra além dos trabalhos materiais que estes 

padres promoveram, cito, ainda, que eles realizaram capacitações técnicas em diversas áreas 

do saber para os moradores do bairro. Conheci cinco pessoas que receberam cursos pagos 

pelo Padre Chico, durante o final dos anos 1980 e começo de 1990: minha anfitriã, que 

recebeu um curso de massagem; Dona Anastácia, Índia (50 anos) e Francisca que receberam 

um curso de farmácia-viva; e Uélinton, que recebeu (como outros) um curso para ser locutor 

de rádio. As falas abaixo falam por si: 

Quanto à rádio, ela surgiu com os padres Luís e Chico, ligados à teologia da 

libertação , que, ao chegarem, fizeram a OCA (Oficina de Comunicação 
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 O Padre Francisco Moser, ou Padre Chico como é conhecido pelos moradores do bairro, é natural da Itália e 

foi o padre responsável pela Igreja Católica do Conjunto Palmeiras por mais ou menos 10 anos, sendo o último 

padre católico da teologia da libertação a atuar no bairro. 
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Alternativa) e, além disso, ajudaram a fundar o Jornal Antena da Comunidade e 

o Jornal Mural, a fazer vídeos populares, teatros (de bonecos e convencionais) 

– essas ações se deram em vários bairros e, aqui no Palmeiras, aconteciam 

dentro da igreja (Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, líder comunitário). 

Muita gente que hoje ganha dinheiro vendendo pão aprendeu a profissão ali, 

graças ao Padre Chico (Entrevista formal com Dona Anastácia, 60 anos, 

moradora do Palmeiras II). 

O Padre Chico deu curso de corte e costura, de serigrafia, todas estas coisas... 

ele investia muito! A padaria comunitária, farmácia-viva, cozinha 

comunitária... (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança 

comunitária). 

Acontece, porém, que a história do bairro ganhou novos atores com o enfraquecimento 

da Teologia da Libertação dentro da Igreja católica
87

. Muitos moradores relataram que a 

relação da igreja com a comunidade começou a mudar logo após a saída do último padre 

adepto à teologia da libertação que morou no bairro: o Padre Chico, em 2004. Cito algumas 

falas que dão a entender isto: 

Os [padres] que chegaram depois sempre nos falavam que a igreja antes [na 

época do Padre Chico] só fazia ações sociais porque tinha ajuda de fora. E a 

gente “caía na onda”! Depois a gente entendeu que não era bem isso: 

entendemos que era, também, porque se tinha esse espírito de conjunto como 

prioridade. No que é que se investe hoje e em que é que se investia antes? 

Porque hoje a gente vê uma igreja com cerca elétrica! Quer dizer: lá na igreja 

tem recurso, mas ele é investido em que? Em cerca elétrica? Numa igreja? 

Então naquela época os recursos eram investidos na gente! Realmente o 

recurso foi investido em nós: em formação, em encontros... E isso ninguém 

pode negar! (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança comunitária) 

Os padres novos não têm solidariedade (Entrevista formal com Dona 

Anastácia, 60 anos, moradora do Palmeiras II) 

Os padres novos são muito conservadores. Só fazem ações sociais ao estilo 

deles, a partir do que eles acreditam (...) Enquanto os padres estavam aqui 

[Padres Chico e Luís], a polícia não batia neles (ameaçava, mas eles encaravam 

e a polícia se intimidava) – os padres atuais, em compensação, não fazem nada 

(Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, líder comunitário e morador do 

Palmeiras I). 

Assim, como as ações eram propostas, executadas e mobilizadas principalmente pela 

Igreja católica, alguns serviços acabaram fechando, bem como alguns moradores se sentiram 
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 Souza (2007:159) explica que “a abertura política com o fim da ditadura militar, o conservadorismo eclesial 

desencadeado pelo pontificado de João Paulo II e a crise do pensamento de esquerda com a queda do bloco 

socialista capitaneado pela União Soviética são os principais fatores do processo de despolitização católica”. 
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impotentes, com o desmantelar das CEBs e a saída dos padres da teologia da libertação. Isto 

pode ser notado em duas falas: 

A rádio modulada só funcionou por quatro anos, sendo que a ANATEL chegou 

a fechar uma vez a rádio – mas, aí, reabrimos na marra (os padres tinham muita 

força). Desde que isso aconteceu, passávamos o dia trancados dentro da rádio: 

tínhamos medo que eles [a polícia] chegassem e fechassem a rádio de novo. 

Em 2004, menos de um ano depois que os padres foram embora (e a gente 

ficou fragilizado), a polícia veio, arrombou a porta, quebrou os portões e 

levou todos nossos equipamentos (Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, 

líder comunitário). 

Ainda tinha as padarias comunitárias, a do Padre Chico e a da pastoral 

operária: por falta de recursos elas fecharam (Entrevista formal com Seô 

Mário, 76 anos, líder comunitário). 

Por outro lado, a atuação da teologia da libertação rendeu ao bairro lideranças locais 

que passaram a atuar de maneira mais autônoma à Igreja, sendo que passaram a atuar 

principalmente através de instituições não-governamentais. As falas de Ricardo e Uélinton 

são, neste sentido, exemplos que podem ser dados: 

Em 1988 quando eu termino o estudo de teologia, quando eu deveria me 

ordenar padre, eu já estava tão engajado nos movimentos sociais e partidos 

políticos, que pra mim não tinha mais sentido me ordenar padre. O clero de 

Fortaleza era (e ainda é) um clero altamente conservador. A igreja católica já 

vinha fazendo um processo de endurecimento muito grande. A teologia da 

libertação começava a perder forças pela perseguição toda que houve. Então 

não havia mais espaço pra aquilo tudo, e, assim, eu achava que entrar na igreja 

e virar padre seria um retrocesso naquilo tudo que eu vinha fazendo (Entrevista 

formal com Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de Desenvolvimento). 

Atualmente eu faço parte do MCP (Movimento dos Conselhos Populares) que 

é uma organização social informal que se reúne para discutir os problemas do 

bairro (...). Como os padres são muito conservadores, hoje em dia eu ouço as 

missas pela televisão e não frequento mais a igreja. Tenho tentando organizar 

algumas pessoas para tentar reabrir a rádio comunitária (Entrevista formal com 

Uélinton, 50 anos, líder comunitário). 

Assim, muitas lideranças surgiram e continuaram a fazer trabalhos ditos solidários 

após a despolitização da igreja católica no bairro que se deu, como já dito, com a saída do 

Padre Chico do Palmeiras, em 2004. Ressalto, ainda, que neste ano, a ASMOCONP já 

possuía muito respeito
88

 no bairro (dado seus 20 anos de estrada, suas lutas
89

 e o pelos 
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 A fala de Marinete presente no livro “Memórias de Nossas Lutas – Vol. II” representa bem isso: “Quando 

terminou [a construção do] canal [de drenagem, entre 1990-95], a Associação saiu respeitada entre os moradores 

e com bagagem para realizar outros projetos” (ASMOCONP, 1998:25). 
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recursos que foram investidos nela por pelo menos oito anos, desde 1990, pelo 

PRORENDA
90

), e que já havia protagonizado alguns trabalhos importantes para o bairro – ou 

seja, já propunham e atuavam sem a intervenção direta da igreja; além disso, o Banco Palmas 

já tinha seis anos de prática e pelo menos desde 2000 já começava a construir uma fama 

nacional, como se vê na seguinte fala de Ricardo: 

Quando a gente criou o Banco Palmas em 1998, a gente não tinha nenhuma 

informação, nem nunca tinha ouvido falar deste nome de “Economia 

Solidária”. Esta história começa com o Professor Armando Lisboa
91

. Isso em 

2000, em janeiro. Eu li na internet sobre um evento, um encontro, que ia 

acontecer lá na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre moeda social, 

com o professor Armando Lisboa. Seria o “Primeiro Encontro Universitário 

sobre Moeda Social”. Eu achei aquilo fantástico! A gente não tinha ainda, 

naquele tempo, a moeda social e eu achei aquilo fantástico, a ideia de se ter 

uma moeda paralela! (...) E naquela época eu ainda viajava muito pouco. 

Imagine: ainda era líder comunitário somente, não era diretor de banco. 

Nessa época tinha o PRORENDA
92

 ainda, e aí eu fui lá e pedi uma passagem 

para ir ao encontro em Santa Catarina. Eles me deram (...) e fui pro encontro. 

Fiquei os dois dias lá. E tinha o Marcos Arruda, do PAC‟S – que era o instrutor 

lá. Ele fez o seminário, explicou as moedas sociais e tal, e fez as oficinas. E eu 

fiquei muito curioso. (...) No final da oficina, tinha uma dinâmica que era das 

pessoas se apresentarem –isto já no último dia. Aí o microfone ia passando, e 

quando eu peguei e falei (e imagina, eu não conhecia ninguém assim como 

ninguém me conhecia!) “eu sou o Ricardo, de uma comunidade chamada 

Conjunto Palmeiras, e lá a gente criou um Banco Comunitário, tem um cartão 

de crédito e tal...”. E o pessoal achou aquilo fantástico. (...) Então eu vim 

embora. Seis dias depois, houve o Primeiro Encontro Brasileiro de Cultura e 

Economia Solidária, que foi no Rio de Janeiro, que o PAC‟s coordenou e 

promoveu – e o Marcos Arruda me ligou: “oi, eu sou o Marcos Arruda que fez 

aquela apresentação em Florianópolis e tal...”. Eu achei aquilo a coisa mais 

fantástica do mundo: ele me ligando! Ele disse: “Vai ter um encontro no Rio de 

Janeiro sobre o futuro da Economia Solidária, e a gente queria que você viesse 

pra falar do Banco Palmas”. E eu fui - e lá foi onde eu conheci aquela 
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 Deve-se ter em mente, aqui, os trabalhos que eram desenvolvidos não só pela Associação de Moradores, mas, 

também, pela extinta UAGOCONP (União das Associações e Grupos Organizados do Conjunto Palmeiras), que 

reunia 26 organizações sociais. Só para dar alguns exemplos, cito que estas instituições criaram seminários de 

discussão local (Habitando o Inabitável I e II, em 1991 e 1997, respectivamente), realizaram mutirões de 

urbanização remunerados (por drenagem urbana, esgotamento sanitário, construção de praças e pavimentação de 

ruas) e estudos técnicos (como o Plano de Desenvolvimento Comunitário Integrado em 1992, e o Plano Local de 

Investimento Estratégico em 2003). Além disso, a Associação fundou uma das maiores referências nacionais e 

internacionais no campo da Economia Solidária: o Banco Palmas, em 1998. 
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 “Desde 1990 o projeto PRORENDA dá suporte a ASMOCONP com fundos de autogestão, projetos de 

infraestrutura e acompanhamento no inicio e no funcionamento do Banco Palmas” (ASMOCONP, 2000) 
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 Professor titular do curso de graduação em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e grande 

defensor, entusiasta, intelectual e militante da ES. 
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 De acordo com a ASMOCONP (1998:05) o PRORENDA foi um “programa de viabilização de espaços 

econômicos para a população de baixa renda”. Entre as instituições envolvidas neste programa estava a GTZ 

(Sociedade Alemã de Cooperação Técnica), SEPLAN (Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado do 

Ceará), a Prefeitura Municipal de Fortaleza e a COMHAB (Comissão de Implantação de Projetos Habitacionais 

de Interesse social e de infraestrutura Urbana).  
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multidão de gente da Economia Solidária (...). Isso era em junho de 2000
93

. 

Foi a primeira vez mesmo que eu ouvi falar em Economia Solidária. Foi um 

encontro longo, de quatro dias. E tinha muita gente, pelo menos 200 pessoas 

(...) e eu apresentei o Palma. Foi o primeiro momento que o Palmas foi para o 

mundo. Depois daquele encontro só se falava do Banco Palmas - porque ele 

tinha todas as características: era um banco com autogestão (gestão da 

comunidade), cartão de crédito popular, produção e consumo. Dali pra frente 

foi meu batismo na Economia Solidária. Quando eu voltei, estava com todos os 

conceitos: Economia Solidária, prossumidores... mas quando a gente começou, 

não tínhamos nem noção disso (Entrevista formal com Ricardo, Diretor do 

Instituto Palmas de Desenvolvimento) 

Foi neste momento, então, entre a fundação do Banco Palmas (1998) e a saída dos 

padres da teologia da libertação (2004), que a solidariedade passou a ser outra: as “lutas” não 

tinham mais a participação direta da Igreja
94

, tampouco tinham o foco nas conquistas 

comunitárias. A Economia Solidária passou a ser a solidariedade mais comentada na “história 

da solidariedade” do bairro e, neste contexto mais atual, o Banco Palmas ganhou enorme 

destaque. 

Este momento de transição da história da solidariedade é bem contado por Melo Neto 

& Magalhães (2003:10): 

Durante os anos 1980 o Palmeiras passa por um forte processo de organização 

e mobilização social (...) principalmente pela rede de água tratada e pela 

drenagem (...). Os anos 1990 foram caracterizados pela construção do Conjunto 

Palmeiras (...). Uma série de parcerias foi firmada pelas organizações locais, 

com o poder público e agencias de cooperação técnica. Através de um sistema 

de mutirão remunerado totalmente administrado pela Associação de 

Moradores, foi construído o canal de drenagem, implantou-se o sistema de 

esgotamento sanitário, construíram-se praças, pavimentaram-se ruas. A favela 

se urbanizou e se tornou um grande bairro popular. Em 1997 (...) [acontece] o 

II Seminário Habitando o Inabitável (...) decidiu-se elaborar um projeto de 

elaboração de trabalho e renda que pudesse garantir melhores condições de 

vida para os moradores. 

Assim, a partir de 1997 a ASMOCONP volta-se ao trabalho de geração de renda (com 

o Banco Palmas) e em 2000 incorporam a lógica da economia solidária. Neste sentido, a 

própria noção de solidariedade muda, dado que deixa de ter o contexto local e ganha o 
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 Melo Neto & Magalhães (2003:16) afirmam que é nesta data que “é criada a Rede Brasileira de 

Socioeconomia Solidária e o Banco Palmas passa a integrar a equipe nacional de animação da mesma. A partir 

desse momento são incorporadas nas atividades do Banco Palmas toda a metodologia da economia solidária, 

voltada para a concepção de rede de prossumidores, pautada na articulação direta entre os produtores e 

consumidores do bairro”.  
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 A fala de Marinete presente no livro “Memórias de Nossas Lutas – Vol. II” representa bem isso: “Quando 

terminou [a construção do] canal [de drenagem], a Associação saiu respeitada entre os moradores e com 

bagagem para realizar outros projetos” (ASMOCONP, 1998:25).  
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contexto da economia solidária – que é coordenado e gerido pela SENAES. Ainda que alguns 

defensores da Economia Solidária afirmem que esta deveria manter alguma autonomia frente 

ao Estado, a partir do momento que esta se formaliza ou recebe auxilio de alguma politica 

pública da referida temática, logo passa a ser tutelada pelo Estado, de alguma forma.  

Deve-se lembrar que a percepção de solidariedade do Banco Palmas é correlata à 

noção da ASMOCONP, como disse Ricardo: “Elas [ASMOCONP e Instituto Banco Palmas] 

ainda têm uma relação muito forte, porque a Economia Solidária é uma coisa que junta uma a 

outra” (Entrevista realizada pelo autor com Ricardo, no dia 22/08/2012). Assim, quando 

aconteceu a II Oficina de Capacitação de Gestores Públicos na Metodologia dos Bancos 

Comunitários e Sandra Magalhães denominou de “Bíblia dos BC
95

” um documento que 

define que este tipo de instituição visa alcançar o desenvolvimento territorial através do 

fomento de uma rede de “prossumatores”, ela falava sobre uma concepção que seria 

consensual entre as instituições. Nesta mesma oficina, Ricardo explicou que prossumatores 

(...) é um conceito que a gente tem que define que todos nós que estamos no 

bairro formamos uma rede que se chama de prossumatores. Seria uma 

maneira de considerar todas as pessoas como produtores, consumidores e 

atores sociais ao mesmo tempo. Documentos mais antigos do palmeiras tratam 

a mesma ideia pelo conceito de “prossumidores”. Então pode ser o produtor do 

caldo de cana individual aqui da frente - ele vende sozinho porque ele é assim 

mesmo e não tem mais ninguém pra fazer com ele. Mas ele participa das 

reuniões, vem no fórum, paga em dia, aceita a moeda social... Ele é dessa rede. 

A rede, então, é no território: o bairro é o grande empreendimento. Neste 

lugar, tem gente mais coletiva e gente mais individual, mas todo mundo aceita 

a moeda, paga o crédito, usa os produtos do banco. 

 Para a ASMOCONP/Banco Palmas, as pessoas que participam desta rede 

(consumindo ou produzindo no bairro e utilizando os serviços do banco e a moeda social) 

agem solidariamente – e, por isso, são, ao mesmo tempo, produtores, consumidores e atores 

sociais (que vão às reuniões da comunidade, participando dos projetos desta). Neste sentido, a 

solidariedade que roda em torno dessas instituições é relativa às ações econômicas (crédito, 

moeda social, seguro de vida...) e sociais (como capacitações, cursos, palestras...) que se 

estendem para além das dependências físicas destas. É uma solidariedade aplicada, segundo 

Ricardo, ao território, como explica na fala abaixo: 

Este conceito da Economia Solidária [voltado ao EES] restringe muito e deixa 

fora a maioria das pessoas. Para além disso, eu acho que tem que se ter como 

                                                 
95

 Ela referia-se ao livro “Bancos Comunitários de Desenvolvimento: uma rede sobre controle da comunidade” 

(Melo Neto & Magalhães, 2006). 
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base o território: o verdadeiro empreendimento é o território; a verdadeira 

solidariedade é do território. Mas, para nós, tem que ser assim: tem que ser o 

território da solidariedade – onde um compra do outro, a moeda social 

circula, onde o crédito é só aqui dentro, onde um participa da vida do outro, 

ou vem para uma reunião. Então este é o território da solidariedade. A grande 

luta, o grande foco, não é como fazer o empreendimento: mas, sim, como se 

torna um território solidário. Porque é ali dentro que as relações se dão todas. 

Onde o econômico se junta com o social – e aqui eu vou falar do instituto que 

financia a ação dos moradores – isso tudo é Economia Solidária! Onde a 

associação busca melhorar as condições de saúde, de educação (...) É uma 

visão meio egoísta também, essa de Economia Solidária que parte do ESS: se 

eu tenho 4,5,6 que trabalham juntos, eu até tenho uma economia solidária, mas 

ela é solidária pra dentro, pra mim. Nós, por exemplo, nos juntamos pra 

trabalhar e ganhar dinheiro e, assim, nos damos bem na vida – isso é bom. Mas 

é pouco: é pra mim. Não entra, por exemplo, neste conceito de Economia 

Solidária, se nos participamos da vida da escola, se a gente participa da 

comunidade, se a gente vai pro FECOL, se aceita moeda social. Só é analisado 

se as pessoas trabalham juntas e se dividem o dinheiro. Mas se for assim, a 

Brahma se juntou com a Antártica! Sem querer desmoralizar a questão, mas 

nem tudo que está junto é autogestionário ou solidário! (Entrevista formal com 

Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de Desenvolvimento) 

Nesta mesma entrevista, Ricardo me disse que acreditava que o bairro beneficiava-se 

do banco através das ações econômicas que esta instituição promove, como se vê nesta fala:  

Gerar trabalho e renda. Gerar emprego. Gerar a economia do bairro. Esta é a 

maior contribuição dele, concretamente (...). O propósito de um banco, mesmo 

um Banco Comunitário, é gerar o econômico: que senão ele não é um banco, e 

ele não faz bem o seu papel. A gente tem plena consciência de que se a gente 

fracassar enquanto banco, ou seja, acabar com os serviços financeiros (crédito, 

correspondente, seguro, curso profissionalizante das mulheres) vai ser uma 

derrota para o bairro muito grande! As pessoas vão sofrer muito com isso.  

Ele explicou-me, ainda, que esta inclinação às ações econômicas não tirariam, para 

ele, o lado social do banco, uma vez que  

Primeiro: O conceito [de economia] como eu falo diz que a economia é social; 

e segundo: [o banco] está junto com os movimentos, e tenta conseguir 

recursos para bancá-lo. Que se você vai para uma passeata hoje, você precisa 

ter dinheiro para o transporte, para fretar um ônibus, para fazer a faixa... E nos 

financiamos! Haja deus que todas as associações e movimentos sociais 

tivessem alguém, um banco ou alguma coisa, que financiasse a luta. (...) O 

nosso patrocínio é para luta: a associação pega o recurso e faz o que ela 

quiser. Não presta conta, não faz nada: é pra luta social. Ela não precisa fazer 

nenhum serviço pra nos comprovar o que fez. Então este é o melhor recurso 

que se tem pra se financiar as lutas (Entrevista formal com Ricardo, Diretor do 

Instituto Palmas de Desenvolvimento). 
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Assim, como o Banco Palmas atingiu um sucesso muito grande, tanto no Brasil quanto 

no exterior, Ricardo e alguns moradores criaram o Instituto Palmas de Desenvolvimento. 

Neste sentido, ele esclarece qual é a finalidade do Instituto: 

Criamos o Instituto Palmas que, entre outras coisas, deveria criar uma porta 

para os bancos comunitários e iria absorver as questões econômicas, liberando 

a ASMOCONP para fazer a luta urbana propriamente dita. (...) Ao abrir o 

Instituto Palmas (...) pôde-se gerar mais esse processo de desenvolvimento 

econômico, de Economia Solidária e tudo o mais, cabendo a ASMOCONP as 

outras questões (Entrevista formal com Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de 

Desenvolvimento). 

Nesta fala pode-se perceber que as instituições estão unidas em um campo mais 

teórico, visto que na prática assumem papéis diferentes: o Instituto Palmas divulga e propaga 

a metodologia, além de tratar das questões econômicas do bairro; a ASMOCONP, por sua 

vez, deveria encarar as outras “lutas”, de cunho mais socioespaciais.  

Curiosamente, em meu campo descobri que há alguns meses não existe a participação 

social na controladoria do Banco Palmas, uma vez que as reuniões deste tipo (que em 2010 

aconteciam todas as quartas-feiras à noite), chamadas de FECOL, não estavam acontecendo. 

Ricardo explica isto: 

Olha, se você pegar todo o jornalzinho nosso vai estar lá embaixo: “participe 

do FECOL”. Ele precisa existir. Ele se desorganizou: era de noite, foi pra de 

manhã; aí o pessoal não teve tempo; depois não sei o que. Tem momentos em 

que ele retoma, nos altos das crises (segurança, violência, não sei o que), passa 

um tempo e esvazia de novo. Mas ele é imprescindível. Se você perguntar pra 

mim se ele vai existir, eu digo que sempre vai existir. Pode até não ter reunião, 

mas tem o FECOL: é toda quarta-feira, às três da tarde. Eu vou estar aqui. Se 

as pessoas não vierem, paciência, mas eu vou estar aqui.(...) é ele [FECOL] 

quem faz a controladoria social do Banco Palmas, que deve prestar conta e 

acatar ao FECOL. Ele é a instância máxima de participação do Banco: se ele 

se acabar, tem que se criar outro. Na metodologia dos Bancos Comunitários 

tem: esta instituição precisa ter um corpo local de funcionários da comunidade 

e precisa ter um espaço para além dos diretores, que seja um espaço aberto para 

a população. Em cada Banco Comunitário se tem um formato diferente: tem 

uns que elegem um conselho, que preferem as entidades e tal. Aqui foi o 

FECOL a vida inteira, que é esse fórum aberto. Então ele precisa existir. (...) 

No momento ele está em baixa. (...) Agora, eu coloco um peso muito grande 

disso em cima da ASMOCONP: eu acho que ela deveria fazer o papel de fazer 

a reunião, de estar constantemente idealizando, convocando, realizando o 

FECOL. Mas eles reconhecem isso também. Talvez esteja sendo um momento 

muito difícil pra eles. Mas o FECOL é tudo e tem que voltar, precisa 

(Entrevista formal com Ricardo, Diretor do Instituto Palmas de 

Desenvolvimento). 
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Ainda que não estejam havendo as reuniões, a teoria se mantem desta forma: a 

“participação popular” existe, independente se, na prática, as pessoas participam ou não. Sem 

a gestão comunitária o banco acaba sendo igual a outro banco qualquer. De toda a forma, a 

fala deixa claro que como está não é o ideal.  

2.2.2 O contexto da solidariedade no Conjunto Palmeiras hoje. 

 O Banco Palmas, hoje, detém uma enorme fama dentro bairro: é visto como uma 

instituição comunitária que gera emprego e renda e que trabalha com economia solidária. 

Acontece que toda esta fama gerou uma cobrança cada vez maior dos moradores, a ponto de 

alguns moradores demonstrarem desapontamento quanto à instituição – e, pelo fato de muitos 

considerarem o banco e a associação uma coisa única, a ASMOCONP acaba sendo cobrada 

igualmente. Ainda que esta tenha sido uma constatação minha durante o campo, devo deixar 

claro que este fato já havia sido notado pela Associação de Moradores (ASMOCONP, 2000: 

28). 

Ouvi alguns discursos (transcritos abaixo) sobre o banco que apresentavam um 

desconhecimento quanto às propostas da Instituição – tanto as críticas quanto alguns elogios 

pautavam-se em vagas ideias sobre os trabalhos e as propostas do BP. Transcrevo, aqui, 

algumas falas nativas que dão a entender isto: 

As notinhas [referia-se aos palmas]? Começaram há uns 10 anos, mas só 

duraram uns quatro anos. Só podia usar nos mercantis – e, por isso, acabou, 

porque não tinha muito lugar para gastar. Agora não tem mais. Era certinho: 

cada uma valia um real. O nome delas era „euros‟. Agora lá só tem os reais 

(Entrevista formal com Dona Anastácia, 60 anos, moradora do Palmeiras II). 

Eu uso o Banco para fazer pagamentos e saque. Sei que é muito envolvido com 

a comunidade – mas eu ainda não participei. Até conheço pessoas que fizeram 

empréstimo (o juros é menor!) e que usam a moeda social, palmas - mas 

também nunca a usei. Sei que a moeda tem vantagens, mas não sei explicar 

quais são! (Entrevista formal com Dona Flor, 60 anos, moradora do Palmeiras 

I). 

 

Não sei quantos comércios usam [a moeda social], mas não a vejo como 

popular. Sei que alguns aceitam, como o frigorífico (...) e o mercadinho (...). 

Mas, se ela fosse popular, eu diria que, em números, ela seria usada por 50% 

da população. Só que pra poder usar ela, você tem que estar cadastrado no 

Banco através de um empreendimento. O uso da moeda se dá em razão da 

falta da moeda oficial pra emprestar (Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, 

líder comunitário). 
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Cabe ressaltar, aqui, que a primeira fala, de Dona Anastácia, vêm de uma usuária 

constante do Banco Palmas. A entrevistada não só utiliza constantemente os serviços 

creditícios do Banco do Brasil (prestados dentro do banco comunitário), como frequenta o 

ambiente para pagar suas contas e retirar seus benefícios sociais (aposentadoria). Seu 

desconhecimento sobre a nota demonstra que não basta a participação às atividades 

econômicas do Banco Palmas para se ter uma ideia do funcionamento e das propostas de tal 

instituição.  

Quanto à segunda fala, destaco que a usuária do banco e entrevistada não conhecia o 

funcionamento da moeda, e que, como dona Anastácia, dizia-se usuária constante da 

instituição – deu-me, inclusive, indícios de que era convidada a participar das reuniões 

ordinárias desta, como o FECOL. 

Uélinton, por fim, adota uma perspectiva crítica sempre, visando melhorar as 

condições de infraestrutura e de mobilização do bairro. O teor às vezes extremado de seus 

comentários não podem ser lidos de maneira literal, ou seja, não há como afirmar se a 

informação por ele levantada atinge, de fato, este índice. Além disso, muito de seu 

desconhecimento quanto à utilização da moeda e funcionamento do banco se dão justamente 

por ele não ser um usuário desta instituição, e, ainda, por não ser um entusiasta do 

movimento. 

 Devo destacar que em 2010 tive a impressão de que a moeda estava em alta: eu fazia 

compras com a moeda em alguns mercados e lanchonetes – a maioria me deu, inclusive, o 

desconto de 10%. De acordo com Mara, que já esteve envolvida com ações do Banco, em 

meu primeiro campo a moeda estava, naquele tempo, de fato, muito mais vigente. Ela 

explicou-me: 

Logo no começo do uso da moeda, por volta de 2000, o transporte do 

Palmeiras era feito por apenas dois ônibus registrados na prefeitura - e o resto 

era feito por topiques
96

, que eram irregulares. Nesta época, ainda não existia o 

“Passe Cart
97

” e a gente usava muito vale transporte. A prefeita Luizianne, no 

entanto, em 2004, anunciou que iria abolir os vales pra iniciar a usar os 

cartões. Os donos das topiques queriam se registrar (para poderem utilizar a 

catraca e regularizar seus preços) e, assim, fizeram um convênio com o Banco 

Palmas, onde passaram a aceitar os Palmas como pagamento – eles esperavam, 

assim, chamar a atenção da prefeita e, ainda, aumentar o número de usuários 

deste transporte. Para os topiqueiros era vantagem, pois havia uma parceria do 

Banco com o posto de gasolina, e quem pagava com Palmas ganhava desconto. 

Mas, logo depois que as topiques se regularizaram, pararam de aceitar – hoje 
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 Micro-ônibus (Nota do autor). 
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 Cartão magnético utilizado no transporte público municipal de Fortaleza. 
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não aceitam, mesmo. (...) E quando você veio da primeira vez, a Associação 

ainda tinha o projeto Escola do Trabalho – e, aí, os meninos ganhavam uma 

bolsa que era paga metade em palmas, o que fazia a moeda circular ainda mais 

(Conversa informal com Mara, 27 anos, anotada no diário de campo do dia 

08/08/2012). 

 Quanto à “solidariedade egoísta” que tratou Ricardo, ou seja, aquela solidariedade que 

acontece apenas para dentro de um empreendimento, devo ressaltar que em muitos 

empreendimentos do bairro o que vi em funcionamento foi o modelo convencional de 

organização: a hierarquia organizacional, a gestão e o lucro eram pré-estabelecidos pelo 

detentor do capital investido. Neste sentido, não pude verificar nem autogestão (gestão e 

planejamento participativos e democráticos) e nem solidariedade entre as pessoas. Percebi, no 

geral, empresas que concorriam entre si a fim de obterem mais compradores – tanto o é que os 

maiores mercados correntemente promovem sorteios para angariar mais clientes. A ideia da 

“sustentabilidade ambiental”, também muito atrelada à concepção hegemônica da Economia 

Solidária, também não pode ser aferida a estes empreendimentos, uma vez que, como já dito, 

o território que acolhe tais comércios não possui esta característica: logo, o próprio 

empreendimento está sujeito a destinar seus resíduos sólidos e líquidos de acordo com o que o 

território oferece. Em outras palavras: como falar de sustentabilidade em um bairro em que 

nem todos os moradores estão assistidos pela coleta de lixo e pelo esgotamento sanitário?  

 Além de não serem solidários de forma egoísta, também não o são solidários entre si, 

ou seja, os empreendimentos não agem solidariamente entre si. Cito, por exemplo, que o 

Banco Palmas e uma Associação com mais de 10 anos localizada no Palmeiras II ofereciam 

simultaneamente e sem se comunicarem um curso de Educação Financeira para as mulheres. 

Não havia um intercambio entre estas instituições, ainda que ambos focassem e agissem em 

cima do mesmo público: as mulheres pobres que moravam no bairro. 

 Como o Ricardo é o diretor do Instituto Palmas e como é o grande propagador da ideia 

no âmbito nacional e mundial, ele acaba sofrendo a mesma pressão que o Banco sofre: é 

cobrado e vigiado pela população. Alguns moradores, neste sentido, acabam afirmando que  

Nós não vemos estas entidades [ASMOCONP/ Banco Palmas] lutando pelas 

necessidades do bairro – pois elas entraram muito no empreendedorismo 

neoliberal e deixaram de lutar pelo Palmeiras. Assim, posso dizer que essas 

instituições não são representadas por uma liderança comunitária que está 

lutando pelo bairro – trata-se, na verdade, de alguém que fundou um 

empreendimento (que hoje é internacionalmente famoso) e que hoje está bem 

financeiramente à custa do Palmeiras. (...) A verdade é que o Ricardo é o dono 

do Banco Palmas e da Associação – elas [instituições] podem ter diretor, 

presidente e etc, mas nada é feito sem o aval dele. (...) Respeito muito o 
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Ricardo, como uma pessoa inteligente, estudada, com universidade (Entrevista 

Formal com Uélinton, 50 anos, líder comunitário). 

 Percebe-se nesta fala que Ricardo é visto como o dono das duas instituições não-

governamentais: do banco e da associação – e, por consequência, tal qual as instituições, a 

fala revela que o diretor do Instituto Palmas não “luta” mais “pelas necessidades do bairro”, 

bastando-se com o cargo de diretor e, por isso, “lutando” apenas pela manutenção, ampliação 

e divulgação destas instituições. Quando entrevistei Ricardo (dia 22/08/2012) e lhe perguntei 

sobre o que ele imaginava que eram as maiores reclamações dirigidas ao Banco Palmas, ele 

me disse: 

Vou fazer uma separação do Ricardo e do Banco. Então eu fui tudo neste 

bairro que uma pessoa pode ser: fui padre, diretor do centro comunitário, fui 

presidente da associação, professor por muitos anos em escola pública... Então 

eu acho que as pessoas sentem um pouco de saudades. Os mais antigos, 

principalmente, acho que tem um saudosismo do tempo que eu era somente 

isso: o tempo que eu era só o Palmeiras, que foi por muitos anos. Eu era só o 

Palmeiras: na minha casa, já amanhecia com muitas pessoas, com lideranças 

dentro dela e a gente ia dormir à meia noite, a gente saía à noite (...). Eu era 24 

horas só Palmeiras. O Banco Palmas tem só 15 anos; eu tenho 50. Então por 

quase 25 anos eu fui só o Palmeiras. Eu era muito perto das pessoas e elas 

eram muito perto de mim. Hoje eu não faço só isso. Hoje eu viajo muito, hoje 

vem um bocado de gente conversar comigo, hoje tem que marcar na agenda. 

(...) E quanto ao banco, eu não sei o que eles reclamam mais. Sinceramente, 

não sei. Talvez alguma questão mais técnica, dos juros. Não sei. Mas no geral, 

as pessoas sentem saudades do tempo em que tinha mais participação, que elas 

vinham mais pra cá, que tinha mais reunião... E por que é que não tem hoje? 

Porque é mais difícil de reunir, porque o bairro já se urbanizou e, então, a luta 

é outra. O Banco Palmas tem um certo papel – não vou dizer “culpa”, porque 

dizer “culpa” é como se fosse errado – ele leva o papel disso, porque ele trilhou 

o caminho e o Ricardo foi pro mundo: não está mais só aqui. E eu não posso 

negar, e devo reconhecer, que já há tempo que eu desenvolvo uma luta política 

muito maior que não é só as lutas sociais (Entrevista formal com Ricardo, 

Diretor do Instituto Palmas de Desenvolvimento). 

O coordenador afirma que as pessoas que o conheceram nos tempos em que ele era 

“apenas uma liderança comunitária” (como ele mesmo se auto-intitulou em outra fala), 

acabam sentido falta dele no cotidiano do bairro. Ainda assim, devo ressaltar que Ricardo 

mesmo não morando mais no bairro como antigamente, frequenta o Palmeiras quase 

diariamente – exceto aos sábados e domingos, quando o Banco fecha.  

 Quando conversei com algumas pessoas a respeito do Banco, ouvi outras críticas que 

não diziam respeito necessariamente a saudosismo. As falas abaixo apresentam a visão destes 
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moradores sobre o Banco Palmas – e, por considerarem uma coisa só, acabam citando 

também a ASMOCONP.  

A única coisa que eu acho errado é terem feito ele [Banco Palmas] dentro da 

Associação. É um banco histórico, uma experiência que pode dar certo em 

qualquer lugar - mas agora estão confusas as questões financeiras com as 

questões do bairro (Entrevista formal com Seô Mário, 76 anos no dia, líder 

comunitário). 

De certa forma, [a ASMOCONP e o Banco Palmas] estão buscando a mesma 

coisa: continuam na luta, buscando projetos, continuam vendo possibilidades. 

Não se nega. Mas tem deixado muito a desejar em termos de “povo”. Porque 

Palmeiras cresceu muito e ficou muito difícil mesmo. [Essas instituições] tem 

feito muitos trabalhos com grupos, com cursos e projetos. E eu entendo 

perfeitamente quando eles dizem que só fazem determinada ação se tiverem um 

projeto para aquilo. Mas, assim: há um grito maior, principalmente agora, 

com esta história da juventude - porque a associação de moradores, a essa 

hora, era pra estar discutindo sobre isso com os moradores, mas não consegue 

porque tem outros trabalhos, projetos e outras coisas. A gente sabe que são 

importantes, mas como a associação de moradores (moradores!), mesmo, 

tinha que chamar as igrejas, os grupos, e fazer uma discussão sobre a 

realidade dessas famílias que estão perdendo seus filhos e, juntos, buscar 

saídas para isso. (...) E o Banco tomou tudo: tudo era ele. Enquanto a gente 

sabe que existem as duas coisas: a associação de moradores e o banco palmas. 

Mas com o avanço do banco, confundiu todo mundo como se fosse a mesma 

coisa: é no mesmo canto, no mesmo prédio, no mesmo espaço. E aí parou um 

pouco o trabalho que deveria ser da associação de moradores, e deixou o povo 

pra lá, e investiram muito nas iniciativas do banco. (...) Esse é um risco que 

correm as entidades e os movimentos quando crescem muito. Acaba-se fugindo 

dos objetivos, porque precisa cuidar de projetos e mais projetos. E vai 

crescendo muito, e como outras iniciativas, se isola. (...) Só que pra eles 

poderem ter todo aquele espaço que tem – aquilo ali tudo era casa do povo! Só 

que o projeto cresceu tanto que foi comprando mais esse pedacinho, mais esse 

pedacinho...e infelizmente é na mesma proporção que os latifundiários fazem! 

O quadro é o mesmo. A gente denuncia isso, porque isso não se deve acontecer 

(Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança comunitária). 

A história desse bairro merece ser contada – pois o povo aqui merece ser bem 

falado! É um povo de luta – mas o FECOL e o Banco Palmas não merecem 

destaque (Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, líder comunitário). 

As falas expõem mais que um saudosismo, como havia dito: há o fato de a Associação 

ter-se desdobrado sobre as questões e projetos do banco e, por isso, ter abandonado as “lutas”; 

há o fato de perceberem o Ricardo como dono das Instituições; há o fato de acharem que as 

instituições agem isoladas e que cresceram demais, a tal ponto de só poderem desenvolver 

ações quando possuem um projeto (leia-se: recurso) para isso; além do fato do banco estar 
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crescendo muito em tamanho e, por isso, estar comprando casas e espaços dos moradores 

(diga-se, ainda, em um dos lugares mais valorizados do bairro). 

2.2.3 Palmas: moeda social e circulante local (?)  

 Este sub-capítulo serve para descrever uma pesquisa que realizei no bairro no dia 

10/08/2012. Já havia quase duas semanas que eu perambulava o bairro e, de maneira 

insistente, perguntava todos os dias à caixa de um dos maiores mercados do Palmeiras: “você 

recebeu algum palmas hoje?” – ela sorria e respondia que não. No dia 09/08/2012, depois que 

fiz a pergunta, ela me disse: “Olha, você vai ter que ir lá na sede do banco pra ver uma nota, 

que aqui a gente não recebe muito mesmo. Isso é mais para o pessoal de fora que vem aqui 

visitar...”. Isto me motivou a ir procurar os palmas no bairro. 

 Adotei algumas medidas para fazer esta mini-pesquisa de opinião: 1) tentei não 

influenciar na resposta dos comerciantes: da primeira vez que vim ao bairro e entrevistei 

alguns empreendedores sobre a moeda, eu estava acompanhado de um empregado do banco – 

e, assim, ouvi apenas relatos positivos sobre a instituição. Além disso, eu era visto como uma 

pessoa de fora e, assim, recebia uma resposta diferente da que se daria a um morador do 

bairro. Nesta pesquisa eu não queria ouvir a resposta dada a alguém de fora: queria saber se a 

moeda circulava por lá, e de maneira qualitativa, queria saber com qual periodicidade isso se 

dava. A fim de tentar não influenciar na resposta que seria dada a pergunta da aceitação da 

moeda, fiz a pesquisa através de dois moradores do bairro: eles entravam no empreendimento 

e perguntavam se ali aceitava palmas – se a resposta fosse afirmativa, eu entrava e conversava 

com o atendente; 2) fiz um recorte do bairro: como o bairro é muito grande e eu não daria 

conta de tudo, selecionei as ruas principais e os comércios que a margeiam para fazer a 

pesquisa; 3) apliquei a pesquisa em todos os empreendimentos, e não só aos cadastrados no 

Banco Palmas: eu não tinha em mãos a lista dos empreendimentos que aceitavam a moeda, e, 

por isso, acabei indo em todos os comércios que ficavam nas margens destas ruas. 

 Assim, ao todo visitei 45 empreendimentos das mais variadas modalidades: de 

lanchonetes a lojas de material de construção, de bares a mercados, de padarias a farmácias. 

Destes empreendimentos, cinco apenas declararam que tinham a moeda (e me mostraram) e 

que a aceitavam – sendo que dois tinham pouca rotatividade e os outros três tinham uma 

rotatividade considerada boa. Ainda assim, ressalto que nenhum deles dava desconto para o 

pagamento em palmas. 

Do número total, oito declararam que não tinham a moeda consigo, mas que a 

aceitavam nas comercializações. Neste grupo, devo destacar o que aconteceu em alguns 
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empreendimentos: em um localizado na Avenida Castelo de Castro, o proprietário me disse: 

“olha, eu nem sei como anda esta história de palmas: já tem uns dois anos que eu não recebo 

aqui” – ao lado do balcão de atendimento, lia-se em uma placa padronizada: “Aceita-se 

Palmas”; em quatro me disseram que havia uma baixa rotatividade – sendo que em um desses 

a entrada da moeda se dava por uma funcionária, cujo esposo trabalhava no banco (e, por isso, 

recebia parte do salário em palmas); um destes oito (que, à propósito, me foi indicado pelo 

banco, em minha primeira visita ao bairro, como uma referencia no recebimento de palmas), 

durante todo o mês que fiquei, recebeu apenas um real em palmas. Ressalto que nenhuma 

dessas lojas dava o desconto de 10% (algo muito propagado pelo Banco Palmas). Desses 

empreendimentos, destaco a própria Loja Solidária localizada
98

 dentro do espaço da 

associação: ainda que receba em palmas, também não dá o desconto. 

 Por fim, a grande maioria, totalizando 32 empreendimentos, não aceitava a moeda e 

nem a tinham em posse. Desses, ressalto falas ou acontecimentos interessantes que percebi: 

dois não aceitavam nem tinham a moeda, mas, ainda assim, negociaram e perguntaram o que 

eu gostaria de comprar; um proprietário de uma loja localizada na Avenida Castelo de Castro 

me disse: “isso aí só funcionou no começo. Agora as pessoas não usam mais”; outro que fica 

localizado na Rua Valparaíso, relativamente próximo ao Banco, e que possui a placa 

padronizada “Aceita-se Palmas” me indicou: “eu não aceito, mas o rapaz ali aceita”.  

 O mapa abaixo visa apresentar os resultados dessa pesquisa, apontando os lugares em 

que realizei a pesquisa.  

                                                 
98

 A Loja comercializa mercadorias produzidas dentro e fora do bairro, em sua maioria artesanais, como 

roupas, souvenires, livros e livretos.  



113 

 

 

Mapa 8 – Localização dos Empreendimentos Visitados durante Trabalho de Campo 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

O mapa permite perceber que não visitei todos os empreendimentos do Bairro – a 

pesquisa concentrou-se na região onde há maior concentração de empreendimentos (como 

apontarei no Capítulo III) e que coincide com a área de maior atuação do BP (o Palmeiras I), 

ou seja, em torno das ruas principais. A baixa rotatividade de moedas nesta região onde se 

concentram tais atividades me leva a crer que em áreas mais afastadas desta instituição (onde 

há menor concentração de empreendimentos e de ações do Banco) a rotatividade seja ainda 

menor – de toda a forma, isto é uma especulação e não uma constatação, visto que não realizei 

a pesquisa em áreas mais distantes. Contudo, friso, há indícios de que isto esteja acontecendo 

no bairro: a moeda social está circulando menos que em 2010 – e, ainda, talvez, esteja 

deixando de circular em determinadas áreas.  

2.2.4 As marcas da luta no Conjunto Palmeiras. 

A história do Conjunto Palmeiras apresenta alguns momentos específicos que são 

contados pelos moradores do bairro a fim de demonstrar e exemplificar a união, a 
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mobilização, a coragem e a esperteza existentes entre eles. Talvez a história mais 

representativa neste sentido seja a “história da água”, ou melhor, da falta dela. 

 Muitos moradores, ao contarem sobre a história dos primórdios do bairro, referiam-se 

a esta “luta”. A literatura traz isto muito bem, bem como as falas apresentadas no item 2.1.3: 

ainda que o Palmeiras I e o Palmeiras II apresentem diferentes versões sobre esta história, por 

exemplo, ambos casos foram solucionadas com a organização e mobilização da comunidade. 

A mesma história da água me foi contada na Piçarreira, com o mesmo intuito, ainda que seja 

com outra versão, diferente das outras duas citadas acima. Isto fica evidente na fala abaixo: 

A Piçarreira foi loteada pela prefeitura. Ainda no tempo em que o Bairro não 

possuía água encanada, minha mãe conseguiu solicitar um caminhão-pipa com 

água potável junto à prefeitura pra vir abastecer esta parte do bairro. Os padres, 

minha mãe e outros moradores daquela época, sabiam que o cano da água que 

abastecia a cidade passava pelo Bairro – isto foi bem na época que o Ricardo 

chegava ao Bairro. Estas pessoas então se juntaram, cavaram e descobriram 

por onde o cano passava. Como o bairro não possuía linha de ônibus que 

levassem os moradores ao centro, tiveram que se organizar junto às empresas 

da época para conseguir um ônibus que os levassem à CAGECE. Lá chegando, 

não foram recebidos e, assim, decidiram acampar lá no lugar. Levavam 

consigo uma carta de reinvindicação por água encanada. No outro dia, a polícia 

foi chamada para dispersar os manifestantes: Ricardo, Seô Augusto e minha 

mãe foram presos por uma tarde. Ao serem liberados, voltaram para o Bairro, 

foram até o cano que haviam descoberto, quebraram-no e puxaram água às 

casas. Aí, assim, logo a CAGECE viu que aquilo não ia dar certo por muito 

tempo e acabou cedendo. Puxamos água lá de longe até as casas, através de 

vários canos emendados. (Entrevista formal como Dona Nair, 50 anos, 

moradora da Piçarreira) 

 Quando a história é contada a partir do Palmeiras I, a história revela que os moradores 

apenas ameaçaram quebrar o cano, sendo que nunca teria sido necessário se fazer isso: para os 

moradores do Palmeiras II e da Piçarreira, no entanto, a água levada de forma clandestina às 

casas foi um fato consumado.  

Quando entrevistei a Francisca e ela me contou sobre a história do bairro, ela também 

citou este momento de “luta”. No momento da entrevista, dois alunos ficaram ouvindo, 

quietos, de longe, tudo que ela me contava. Ao final, perguntei-os se eles conheciam esta 

história – eles me disseram que não. Eram jovens, com idade entre 15 e 17 anos. Na entrevista 

que realizei no dia 19/08/2012 com ela, ela me disse: 

Hoje ela [a ASMOCONP] está retomando devagar a questão do esgoto – mas 

a mobilização já é mais fraca, não consegue envolver todo mundo. Esta 

memória parece que está começando a ficar esquecida: do povo que lutou, que 

se juntou e conseguiu tudo isso, com muito suor. Os jovens hoje desconhecem 
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esta história. (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança 

comunitária) 

Os personagens que construíram estas histórias de luta vêm mudando historicamente 

no Palmeiras. Além do fato de terem se mudado (alguns no princípio da urbanização do 

bairro, quando os impostos encareceram), há, ainda, o surgimento de novos atores, dado com 

a abertura de novas associações e instituições, bem como com a saída das lideranças que 

postulavam ideais da teologia da libertação de dentro da igreja católica.  

Apesar de se falar muito da Associação de Moradores e de suas lutas, deve-se ter claro 

que a história da solidariedade do bairro foi construída por personagens que atuavam de 

diferentes formas no bairro, que não só por esta entidade. Deixou-se claro, aqui, tal qual 

Paulino (2008), que as CEB‟s e a Igreja Católica tiveram papéis importantíssimos neste 

processo e que atuavam até mesmo antes da criação da Associação de Moradores – esta fala 

de Francisca (entrevista realizada no dia 15/08/2012) demonstra a impressão dela sobre a 

história: 

O Centro de Nutrição foi algo bem do início mesmo. Surgiu com a Pastoral da 

Criança, que percebeu que as crianças eram bem desnutridas. Este equipamento 

eu acredito que tenha sido até antes da Associação. Porque o bairro já esta 

quase com 40 anos e a igreja, nos anos 1980, foi de grandes manifestações do 

povo por melhoria (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança 

comunitária) 

 Mas devo destacar, também, que a história contou com outros atores, que atuaram por 

outras instâncias. Alguns trabalhos ditos solidários surgiram devido a empregos públicos - 

como foi o caso de Dona Flor, 60 anos, que é tida por alguns moradores como referencia na 

mobilização dos idosos do bairro, e que começou seu trabalho através de um emprego 

público. Há, também, alguns que se deram devido à atuação da Universidade, que contribuiu 

em momentos difíceis (como já abordado no tópico 2.1.3) e que continua realizando estudos 

no local. Por fim, deve-se ter claro, também, a atuação de Instituições Internacionais (como a 

GTZ e a Ashoka
99

) e o próprio Estado. A relação de todos estes personagens (e possivelmente 

outros, que não pude identificar) compõem a história da solidariedade do bairro: e, por isso, 

deixaram marcas simbólicas e físicas no lugar. 

                                                 
99

 Trato da relação destas instituições com o bairro pormenorizadamente no Capítulo III. 
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2.2.5 Por que o Banco Palmas merece Palmas? 

 Atualmente, o Banco Palmas é a instituição mais referida pelos moradores no bairro. 

A ASMOCONP é vista por muitos como uma entidade que “estava parada” e que só este ano 

(2012) voltou a atuar. Estas falas representam isto: 

E com a história do Banco Palmas surge a proposta de trabalhar com a 

Economia Solidária, que leva muito pra essa luta das condições econômicas e 

que é muito importante (a questão dos produtos, da moeda no bairro). Mas a 

Associação de Moradores, que deveria continuar, mesmo que não fosse com 

aquele mesmo fervor, ela dá uma parada. Porque muitas ruas e famílias ainda 

precisam de condições, mas ela para. E o Banco Palmas avança na questão dos 

comércios do bairro – que já começam a aderir à proposta de receber a moeda 

– e é muito importante, também. Mas a Associação fica a desejar. Muita gente 

já reclama (Entrevista formal com Francisca, 52 anos, liderança comunitária). 

 

Francisca enxerga uma divisão entre as instituições, mas, na verdade, o BP surge como 

um projeto da Associação: os trabalhos de ambas as instituições seriam unidos/rotulados pela 

luta da ES. Assim, os trabalhos deveriam se complementar – mas a Asmoconp, de acordo com 

a entrevistada, parou suas lutas – mas parou porque voltou-se ao projeto do Banco, de maneira 

que chegou a ser obrigada a desvincular parte da gestão dele devido ao porte que ganhou 

(tanto de recursos quanto de responsabilidades frente a editais, projeto e agências 

financiadoras). 

A Associação eu vejo que está só evoluindo e que o povo não passa mais a 

necessidade que passava antes na periferia (...) que você vê um monte de 

pessoas que se formaram por cursos aí da Associação, um monte de gente que 

é comerciante e começou por aí – eu digo pela Associação porque o Banco 

Palmas era parceira da Associação. Hoje o Banco Palmas já tem condições de 

caminhar com seus próprios pés – só que se ele fizer isso deixa a Associação 

de lado, e aí a associação vai ter que trabalhar também com seus próprios pés, 

coisa que hoje ela não pode fazer. (...) Mas, rapaz, eu vou te dizer uma coisa: 

este ano a Associação me surpreendeu, porque (...) ela conseguiu um asfalto 

também, e muitas outras reinvindicações ela vem conseguindo. E vem 

impressionando a gente, porque tiveram muitos presidentes anos atrás que 

faziam reinvindicação, mas não adquiriam tanto quanto ela já adquiriu 

(Entrevista formal com Bento, 60 anos, morador do Palmeiras I e antigo 

atuante da ASMOCONP). 

Para Bento, Associação e Banco eram parceiras, mas atualmente não são mais: a 

Asmoconp, que já capacitou profissionalmente muitas pessoas do bairro em outro momento, 

agora se escora nos recursos do BP. Ainda assim, para ele, a Associação voltou, em 2012, a 

fazer algumas reinvindicações sociais, bem como obteve algumas conquistas que, em tempos 

passados, não estavam acontecendo. Ainda que ambas as instituições tenham se desenvolvido 
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e contribuído para melhorar a vida das pessoas, atualmente o BP é muito mais próspero e 

responsável pela sobrevivência da ASMOCONP – que não já pode mais se manter 

financeiramente sem a ajuda do BP, por falta de recursos. 

Na verdade, a Associação é mais conhecida fora do bairro que aqui dentro. Eu 

mesma fiquei um bom tempo sem vê-la nas lutas pelo bairro, desde que o 

Banco Palmas surgiu. Só agora este ano é que a tenho visto participar das 

reuniões com a prefeitura. Durante as reuniões do Orçamento Participativo 

várias associações iam se reunir – nós aqui íamos sempre. Mas nunca vi o 

Ricardo, a Sandra, enfim, não via ninguém da Associação ou do Banco Palmas. 

As nossas lutas, no entanto, eram sempre para o bairro, não só para cá, para o 

Palmeiras II (Entrevista formal com Ana, 48 anos, moradora do Palmeiras II). 

 Para Ana, como já demonstrado, as ações da Asmoconp e do BP nunca chegaram ao 

Palmeira II. Além disso, a Associação a qual ela participa foi criada a partir de mobilizações 

dos moradores do Palmeiras II, durante o processo do Orçamento Participativo, pelo 

asfaltamento da continuação da Rua Valparaíso (que foi conseguido, diga-se de passagem) – 

por isso ela utiliza a participação nessas reuniões como um indicador de participação ou não 

nas lutas sociais. 

 Especificamente ao Banco Palmas, ouvi algumas “coisas boas”, a maioria relativa ao 

aspecto econômico do banco (como o fato de funcionar como correspondente bancário) e às 

capacitações que ele oferece. Seguem algumas falas: 

O mais legal do banco é poder pagar as nossas contas aqui, sem ter que ir pra 

outro bairro (Entrevista formal com Dona Anastácia, 60 anos, moradora do 

Palmeiras II) 

O comentário de Dona Anastácia foi repetido por outros entrevistados. Não há como 

negar que a consumação de um serviço atualmente necessário às populações em um lugar de 

mais fácil acesso é considerada como um dos maiores benefícios aos usuários da instituição. 

A diminuição do espaço-tempo gasto pelos moradores do bairro com pagamentos de contas, 

saques e transações financeiras é visto como um benefício em comum a todos.  

Outro benefício, também de ordem financeira, diz respeito aos serviços creditícios do 

banco, como se explicita na fala abaixo: 

O banco ajudou alguns estabelecimentos pequenos com empréstimos. Mas o 

melhor é que o pessoal acredita (Entrevista formal com Seô Mário, 76 anos, 

líder comunitário). 

Para Seô Mário, os benefícios do banco estão ligados também ao aumento de 

empreendimentos no bairro. Ainda assim, não seria este o principal bem que a instituição 
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produziria: este seria de uma ordem muito mais simbólica, imaterial. O fato de as pessoas 

acreditarem e, assim, se unirem em prol da ideia de banco comunitário, seria, enfim, o maior 

benefício ao bairro. 

A utilização dos serviços financeiros, no entanto, e a utilização do banco pura e 

simplesmente como um instrumento que presta estes serviços unicamente, não garante o 

entendimento do projeto social como um todo – ou seja, as pessoas compreendem os 

instrumentos financeiros, e entendem estes benefícios, mas não necessariamente entendem a 

proposta como um todo. Isto é reforçado pela fala abaixo (já citada anteriormente, mas que 

julgo pertinente retomá-la): 

O banco ajudou bastante! Mudou muita coisa, facilitou a vida. Deu muito 

emprego! E tem uns Projetos, como o Projeto ELAS. Eu uso o Banco pra fazer 

pagamentos e saques. Sei que é muito envolvido com a comunidade – mas eu 

ainda não participei [de nenhuma ação]. Até conheço pessoas que fizeram 

empréstimo (o juros é menor!) e que usam a moeda social, palmas, mas 

também nunca os usei. Sei que a moeda tem vantagens, mas não sei explicar 

quais são (Entrevista formal com Dona Flor, 60 anos, líder comunitária). 

Dona Flor compreende e até utiliza as funções financeiras do banco comunitário, mas 

não usa ou compreende a utilização e a função de uma das principais ferramentas propostas 

pela Instituição: a moeda solidária. Outros comentários demonstram a valorização da 

instituição como sendo do tipo quase que exclusivamente financeiro, como esta abaixo: 

A gente paga a água e a luz. Meu marido às vezes vai lá, fazer isto (Entrevista 

formal com Ana, 48 anos, moradora do Palmeiras II). 

O fato de Dona Ana utilizar a Instituição exclusivamente para fazer estas ações é outro 

exemplo da construção simbólica e prática que vem se construindo em torno do banco. Os 

benefícios de economia de espaço-tempo e os serviços creditícios são vistos como positivos 

até mesmo por alguns que se colocam como críticos dos processos sociais internos do 

Palmeiras, como mostra a fala de Uélinton abaixo:  

o banco, como instituição financeira, é muito bom para o bairro. Não 

precisamos mais nos deslocar até bairros vizinhos – economizamos passagem 

e tempo. Mas acho que não é toda a população que sabe que pode fazer isso lá. 

Mas eu pago as minhas contas ali (Entrevista formal com Uélinton, 50 anos, 

líder comunitário). 

Uélinton, que em sua fala trazia muitos conceitos do discurso da contra-hegemonia 

(como burguesia, neoliberalismo e empreendedorismo vistos, todos, de maneira negativa), 

não se contrapunha a estes benefícios da instituição, e os considera necessários, inclusive. 
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Mas, como ele mesmo afirma, o Banco Palmas é somente benéfico enquanto instituição 

financeira próxima (espacialmente) às pessoas. 

Percebe-se que as falas enquadram-se em dois grupos distintos, mas que possuem, 

ainda assim, semelhanças em comum: para as pessoas que entrevistei, os serviços financeiros 

do Banco Palmas trazem benefícios à população, como acesso ao crédito e economia de 

tempo-espaço para a realização de atividades financeiras (saques, pagamentos e acesso a 

crédito, basicamente), não necessariamente ligadas à solidariedade. Outra semelhança que se 

evidencia nas falas é a falta de conhecimento do projeto social como todo, que vem 

resumindo-o a uma instituição que presta serviços financeiros e outros serviços 

desconhecidos.  

Por outro lado, algumas especificidades dividem este grupo: nas falas acima citadas, 

demonstra-se que nem todos são a favor do projeto, ou o veem de maneira positiva (como 

Uendel, que singulariza o banco comunitário como uma instituição financeira); já outros 

buscam encará-lo como sendo um benéfico à população em geral, ainda que isto não seja 

materialmente explicitado (como Seô Mário, que enxerga benefícios no ato comunitário de 

“acreditar” no projeto, ou Dona Flor que apoia os “projetos” que a instituição realiza). 

 Além dos fatores econômicos, devo citar os eventos que o Banco Palmas promove e 

que parecem ser bem vistos pelos moradores (como o atual “I Festival de Culinária 

Tradicional” (agosto de 2012) e o evento “1000 Jovens e 10 Ideias”), bem como os cursos e 

as capacitações (como o cursinho pré-vestibular (Escola Popular Cooperativa Palmas) e o de 

espanhol que acabaram há alguns anos). Quanto aos eventos supracitados, comento, 

rapidamente, que o “I Festival de Culinária Tradicional” será tratado no próximo subcapítulo, 

e foi o único evento do qual participei. Dentre os outros, ouvi falar apenas sobre o cursinho 

pré-vestibular, em conversa formal com Mara – ela me disse que foi uma das responsáveis 

pela idealização do projeto, juntamente com Ricardo, e que o curso custava simbolicamente 

cinco reais por mês, que custeavam a locomoção dos professores (que eram voluntários). Ela 

me disse que o cursinho lotava, e que a procura era permanente. Em 2008, o cursinho recebeu 

um prêmio do Banco Santander de 60 mil reais – hoje, no entanto, não sei dizer o motivo, não 

existem mais aulas. 

Por fim, destaco que o banco colabora para a melhora da autoestima dos moradores, 

como se vê na seguinte fala de Bento, 60 anos, em entrevista formal, quando destacou uma 

visão sobre o processo social do bairro: 



120 

 

 

[Antigamente] os pobres não tinham direito a nada, e os ricos tinham direito a 

tudo (...) Hoje a separação é pouca: o pessoal de lá, que se isolava da gente, 

hoje corre pra cá pra ver e pra estudar pra ver como é que a gente faz (...) Hoje 

nós não estamos mais isolados diretamente, como vivia antes, não! Porque 

antes nós éramos separados!  

 Para Bento, o Banco Palmas teria chamado a atenção dos ricos, e, com isso, esses 

pararam de ignorar e isolar o Conjunto Palmeiras, passando a respeitá-lo e copia-lo. Essa 

aproximação dos ricos diz respeito às Instituições internacionais, à mídia e à academia, que 

passaram a estudar, divulgar e financiar o projeto.  

2.3 – Solidariedades Formalizadas 

 Vale à pena lembrar Martins & Neves (2010:33): os Congressos Científicos são, ao 

mesmo tempo, “instâncias de formação de intelectuais e de disseminação de concepções de 

mundo”. Segundo os autores, neste e em outros espaços correlacionados à educação têm-se a 

oportunidade de “concentrar e multiplicar a influência dos intelectuais”. Neste sentido, 

apresento, aqui, alguns relatos sobre a minha participação na II Oficina de Formação de 

Gestores Públicos na Metodologia dos Bancos Comunitários (2 e 3 de agosto de 2012). 

Apresento, ainda, um segundo momento, quando ministrei uma palestra sobre 

Geoprocessamento a pedido do diretor do Banco Palmas. 

2.3.1 - II Oficina de Formação de Gestores Públicos na Metodologia dos Bancos 

Comunitários (dias 2 e 3 de agosto de 2012). 

 Neste evento, destaco as falas de intelectuais presentes: dois são do âmbito acadêmico 

(Professor Genauto França Filho e Professora Juliana Braz); um do aparelho estatal (Haroldo 

Medonça, da SENAES); e dois eram intelectuais do local (João Joaquim de Melo e Sandra 

Magalhães). Trataram, enfim, de transmitir uma ideologia
100

 sobre a Economia Solidária, 

conformada entre o Estado, os intelectuais locais e a academia, e centrada, subjetivamente, a 

discussão nos EES. 

 Em sua tese, Paulino (2008:33) se propôs a estudar as performances ritualísticas 

realizadas pelo Banco Palmas (que ele denomina de “eventos-rituais”). Para o autor “o Banco 

Palmas se apresenta diante do público do próprio bairro e de instituições externas de forma 

espetacular” (p.34). O sociólogo, assim, afirma: 
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 Segundo Gorender (1996: 11), a “ideologia é uma consciência equivocada, falsa, da realidade”, pois os 

ideólogos consideram que são as ideias quem modela a vida social, e não ao contrário. Assim, as ideologia 

expressariam situações e interesses desenraizados de suas relações materiais, onde o homem desenvolve a 

atividade econômica organizado em classes. 
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(...) ao acompanhar todo o cerimonial posto em movimento naquela manhã de 

domingo fez-me perceber com clareza o teor simbólico, “espetacular” e 

pedagógico que caracteriza a performance do Banco Palmas, sobretudo quando 

a instituição busca reforçar a legitimidade de seus projetos perante a 

comunidade e a sociedade em sentido mais abrangente (Paulino, 2008:161) 

 Esta observação do autor já era assumida pelos próprios dirigentes do Instituto Banco 

Palmas, como pode ser notado em Melo Neto & Magalhães (2003:46), quando afirmam sobre 

um determinado projeto que a ASMOCONP/Banco Palmas organizaram
101

 e que, na ocasião 

de seu lançamento, alguns cuidados deveriam ser tomados “objetivando que o mesmo tenha 

grande visibilidade e credibilidade desde o começo”. Para se atingir tais exigências, afirmam 

os autores, deve-se cumprir cinco premissas: 1) convidar agentes externos para legitimar o 

projeto, como representantes do Estado, de ONGs e de Instituições Financiadoras; 2) a 

Comunidade deve estar presente de forma massiva; 3) antecedência e intensidade na 

divulgação; 4) incluir no orçamento do projeto o próprio evento; 5) escolher um local bastante 

“representativo e conceituado” para “reforçar a credibilidade que o Plano está tendo” (p.48).  

Estes comentários relativos às performances ritualísticas do Banco Palmas servem 

para contextualizar este evento que presenciei. Tal evento foi resultado de um convênio que o 

banco havia captado junto à SENAES a fim de propagar a metodologia dos Bancos 

Comunitários. O seguinte convite foi publicado por Joaquim no sítio do Banco Palmas: 

Atuamos como entidade de suporte Nacional para o Programa de Apoio às 

Finanças Solidárias, com base em Bancos Comunitários, através de convênio 

firmado com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Dentre as ações 

previstas neste convênio, está a organização de Oficinas Nacionais de 

Formação para Gestores Públicos na Metodologia de Bancos Comunitários, aja 

visto o grande número de municípios / governos de estado que têm se 

interessado por essa temática. Em linhas gerais, pretendemos mostrar a 

experiências dos bancos comunitários, principalmente de bancos criados com o 

apoio de gestores públicos em vários municípios do Brasil, enfocando a criação 

de leis de apoio aos bancos comunitários, o marco legal, teórico e conceitual, e 

as ferramentas (instrumentos e passos) para sua implantação. (...) Realizaremos 

agora a II Oficina, novamente, em Fortaleza-CE, nos dias 02 e 03 de agosto de 

2012, no próprio Banco Palmas, oportunizando aos gestores conhecerem de 

perto as ações de um banco comunitário. (...) A Oficina é gratuita e oferece aos 

participantes: hospedagem, alimentação e translado em Fortaleza (hotel/Banco 

Palmas/hotel). (...) Caso o município / governo de estado tenha dificuldade em 

viabilizar a passagem aérea para seu representante, poderá apresentar uma carta 

para justificando essa impossibilidade. A solicitação será analisada pelo 
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 Refiro-me, aqui, ao PLIES (Plano Local de Investimento Estratégico), de 2003. 
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Instituto Palmas. O critério para participar da II Oficina são dois: i) ser gestor 

público e ii) não ter participado da I Oficina. 
102

 

 O evento tinha como objetivo, como disse Joaquim na abertura deste, sensibilizar os 

gestores, sem apresentar a proposta do banco pelo seu viés técnico. A ocasião contou com 50 

participantes
103

 de pelo menos seis estados do país, demonstrando grande apreço ao Joaquim, 

à proposta dos Bancos Comunitários e ao evento. Além disso, tinha um representante do 

Banco Dunas, em Aranaú-CE, recém aberto (junho de 2012) que afirmou que estava no 

evento para “colher informações deste projeto [referia-se ao BP] que já está dando certo”. 

Pode-se notar, mesmo que não se tenha exatidão quanto ao valor, a grande quantidade 

de recursos envolvidos somente neste evento: participaram 50 pessoas e tiveram quatro 

palestrantes convidados, que tiveram dois dias custeados de hospedagem em um hotel quatro 

estrelas, na beira-mar da capital, além de translado na cidade. O recurso era proveniente de 

uma parceria do Instituto Palmas com a SENAES, a fim de propagar a metodologia dos BC. 

Estranhamente, como acabei de afirmar, o evento não se deu na sede do Banco Palmas: a 

visita ao banco restringiu-se a uma hora de visita aos espaços vinculados ao Banco (sede da 

ASMOCONP, Palmatur e estúdio da Cia Bate Palmas), quando foi explicado muito 

sucintamente que tipos de serviços estas instituições prestavam; uma hora de palestra no 

Centro de Referencia, com uma fala exclusiva de Joaquim sobre o bairro e o banco; e uma 

hora e meia na rua em frente ao banco, onde acontecia o II Festival de Culinária. 

Desde o dia em que cheguei à Fortaleza procurei o Banco Palmas para tentar participar 

do evento. Uma pessoa que trabalha lá me disse: “Eu não estava sabendo de nenhum evento. 

As informações não circulam muito lá dentro – eu fico sabendo mais das coisas do banco pela 

internet” (diário de campo dia 28/07/2012); outra pessoa comentou comigo: “o evento vai 

acontecer junto com o Festival de Culinária, para aproveitar os participantes da Oficina [como 

público] na festa” (diário de campo, dia 01/08/2012). Consegui uma vaga após conversar com 

Ricardo, que gentilmente me disse para participar. 

Na prática, o convênio entre o banco e a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

afastou a realidade do banco dos participantes da Oficina, bem como isolou a comunidade do 

evento. A distância de mais de 10 quilômetros impedia os moradores do bairro de interagirem 

com os visitantes, bem como não possibilitou que os participante conhecessem a periferia, 
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 Disponível no sítio: www.inovacaoparainclusao.com (acessado em 04/08/2012).  
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 Entre os participantes havia representantes dos governos do Acre, Piauí, Tocantins, Amazônia, Alagoas, 

Bahia. Ainda contou com representantes do Banco Central e estudantes (como uma pessoa que cursava um 

Mestrado em Desenvolvimento na Suíça, no Instituto de Altos Estudos Internacionais de Genebra, e uma 

doutorando em sociologia pela UFC). 

http://www.inovacaoparainclusao.com/
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com todas suas dificuldades e conquistas. Talvez a justificativa fosse aquela descrita por Melo 

Neto & Magalhães (2003), de que o local de certos eventos deve ser representativo; talvez se 

justifique, assim, pelo que Paulino (2008) denominou de performance ritualística; talvez tenha 

sido uma exigência da SENAES. Não posso afirmar nenhuma destas hipóteses – mas posso 

afirmar que durante os dias 23 e 25 de agosto de 2012, o banco realizou outra Oficina, desta 

vez voltada aos multiplicadores de ONGs e Associações, e novamente o evento se deu longe 

do bairro, próximo à beira-mar. 

Durante o evento, uma pessoa que trabalha no banco me disse que o Banco Palmas já 

havia realizado outros encontros naquele mesmo hotel. Outro funcionário afirmou-me que o 

evento só estava sendo fora do bairro pois não havia espaço grande o suficiente para 

acomodar tanta gente no bairro, visto que o Centro de Referencia estava ainda em construção 

– o que, na verdade, não condizia com a realidade, visto que uma das últimas partes do 

encontro deram-se neste lugar (que já tinha instalado luz, ar-condicionado, portas, janelas e 

grande parte do acabamento). 

 Assim, a sensibilização dos participantes se deu de maneira não empírica: a realidade 

do banco e do bairro ficaram muito restritas às versões de dois representantes do Banco 

Palmas, a saber, Joaquim e Sandra. Ainda que houvesse outros trabalhadores do banco 

(inclusive dois que eram moradores do bairro) presentes, ambos foram os únicos a se 

pronunciar acerca do banco e do bairro. 

Comentarei brevemente sobre os principais tópicos abordados por ambos. No dia dois 

de agosto de 2012, Sandra comentou sobre a Rede Nacional de Bancos Comunitários, a qual 

ela representa e cuja principal intenção da rede é “reforçar a produção, o comércio e o 

consumo entre os prossumatores de diversos municípios”. Falou, ainda, sobre o I Encontro da 

Rede, realizado em 2006, na sede da ASMOCONP, quando participaram representantes do 

governo venezuelano a fim de levar a metodologia dos bancos para a Venezuela – Sandra 

afirmou que: “Aquele momento foi muito importante para nós, pois assinamos um termo de 

parceria que resultou na abertura de 3600 bancos na Venezuela”. Continuou explicando que 

durante o II Encontro da Rede, o conceito de Banco Comunitário foi criado com a 

colaboração de Genauto França Filho, o qual foi indicado como o principal intelectual a 

escrever sobre este tipo de instituição no país. Apresentou, ainda, um mapa desatualizado que 

apresentava 81 Bancos comunitários no país – atualmente existem mais, e outros estão sendo 

planejados/criados. Por fim, afirmou que a rede possui representantes em quatro regiões do 

país, estando ausente somente no sul. Estes representantes podem fazer o processo de 

implantação e acompanhamento dos Bancos Comunitários. São eles: no Nordeste, a 
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incubadora da UFBA (ITES – Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do 

Desenvolvimento Territorial); no Centro-oeste é a ONG Ateliê de Ideias; no norte o Instituto 

Capital Social; no sudeste é a incubadora da Universidade de São Paulo (NESOL – Núcleo de 

Estudos em Economia Solidária); e nacionalmente, a coordenação é feita pelo Banco Palmas. 

Afirmou “que os Bancos Comunitários podem ser criados por qualquer uma dessas 

organizações
104

. Mas, ainda assim, não é o único jeito: a essência para criação é seguir o 

termo de referencia”. Afirmou que dentro da própria SENAES existe um comitê que discute a 

rede e os próprios Bancos Comunitários. Para ela, a ausência de representantes no sul pode se 

dar devido à forte tradição da região na implantação de cooperativas de crédito. 

Neste dia, Joaquim se restringiu a fazer as falas no interim das palestras, além de 

animar e descontrair o público. Neste dia, falaram, ainda, Haroldo Medonça (representando a 

SENAES) e Genauto França Filho (da Universidade Federal da Bahia). O primeiro tratou logo 

de explicar que “às vezes há confusão entre o que é microcrédito, bancos comunitários e 

fundos solidários – e, pra nós da SENAES, tudo isto está dentro de uma grande esfera que se 

chama „finanças solidárias‟”. Assim, sua fala tentou explicitar o que eram os Bancos 

comunitários, na visão da Secretaria:  

Os bancos comunitários permitem conciliar Políticas Públicas e a sociedade. 

A gente do governo pode, sim, colocar recursos públicos nas finanças 

solidárias – e isto é uma mudança de paradigma. Li, ainda hoje em um jornal, 

que os Bancos Itaú, Santander e Bradesco possuem 80% do dinheiro que está 

em circulação no país: é muito poder concentrado e há uma tendência disso 

continuar, o que não é bom – queremos descentralizar. Afinal, se existem os 

„sem-terra‟, existem, também, os „sem-conta‟ e, por isso, devemos 

democratizar o poder econômico, criando um novo paradigma pra acabar com 

a exclusão financeira. Devemos, assim, trazer para dentro das Políticas 

Públicas a ideia de que as comunidades pobres organizadas podem oferecer 

serviços financeiros – os dados do Banco palmas mostram isso. Esta é uma 

estratégia do poder econômico pra complementar o sistema atual. 

Afirmou, ainda, que a perspectiva territorial dos bancos comunitários é entendida pela 

relação de proximidade que a instituição mantém com a comunidade. Neste sentido, afirmou 

ser essencial frisar, sempre, que os bancos comunitários devem ser uma iniciativa da 

sociedade civil - e não do governo. Continuou contando que desde 2004, através de convênio 

com o Banco Palmas, existe uma aproximação dos Bancos Comunitários com o Estado a fim 

de formular políticas públicas para que este banco difunda a metodologia em cidades de baixo 

IDH. De acordo com ele, Paul Singer (Secretário Nacional da SENAES) está tentando 
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desburocratizar o processo de abertura destas instituições, bem como tentando chegar à meta 

de implantar 100 bancos até o final deste ano (2012). Logo, a abertura de novas instituições 

não são mais meramente ações da sociedade civil organizada, mas de uma parceria desta com 

o governo. Estas políticas, no entanto, devem, de acordo com ele, trazer autonomia ao 

movimento, já que “ainda hoje o governo tem dificuldades em entender os jargões do 

movimento social”. Concluiu sua fala afirmando que: 

Na nossa avaliação (SENAES) tem que existir uma entidade que utilize a 

metodologia do banco comunitário em parceria com o governo. Estas 

instituições são uma ferramenta importantíssima para acabar com a miséria no 

Brasil – exatamente como está proposto nas metas do milênio, da ONU. 

Logo depois veio a fala de Genauto França Filho que começou afirmando que seus 

comentários teriam muito mais o sentido de expor “o conteúdo do banco do que suas formas 

(legais, administrativas, técnicas e etc)”. Assim, tratou de explicar alguns pontos: 1) o que 

singulariza os BC, que é justamente “o que” e “como” eles fazem; e, também, o “porquê” e 

“pra quem” fazem; 2) o que é a economia, e como os BC contribuem para o desenvolvimento 

de outra economia; 3) limites e possibilidades. 

Quanto ao primeiro ponto, a partir da definição oficial do que é um Banco 

Comunitário, o professor explicitou as “novidades” destas instituições em relação às 

instituições financeiras convencionais: serviços solidários em rede, voltados ao território e 

não ao sujeito; natureza comunitária (nem privativo nem governamental), sendo que a própria 

comunidade regula a economia; perspectiva de fortalecer a economia local em processo 

democrático: “só faz sentido um Banco Comunitário integrado à Economia Local através da 

reorganização da microeconomia local – que pode ser um bairro, uma cidade ou região”; e o 

fato de gerar trabalho/renda através das ideias da Economia Solidária. Para ele, os Bancos 

Comunitários desenvolvem dois tipos de ações/serviços solidários: dos tipos financeiros e 

educativos. Assim, “não são só agentes de concessão de crédito”. Destarte, cabe, para o 

professor, afirmar que os fóruns desenvolvidos pelos bancos comunitários permitem uma 

prática na qual: 

O que está em jogo é a construção de um pacto social que supõe 

legitimação do processo pelos agentes sociais locais – existe uma 

discussão pública sobre as regras e funcionamentos da instituição em 

espaços de auto-organização coletiva e democrática. Assim, ocorre a 

gestão dos serviços financeiros, de maneira que o território se apropria 

das demandas, numa espécie de democracia econômica.  

Genauto continuou explicando sobre a moeda social:  
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A técnica social denominada de „moeda social‟ não é um mero 

circulante local (moeda complementar) como supõe o senso comum. 

Elas estão para além disso: são sociais, pois envolvem controle 

democrático do dinheiro, ou seja, existe uma gestão e um controle 

social da própria moeda. (...) [ Elas possuem] outras lógicas e 

mecanismo, dado que suas funções simbólicas são de pertencimento a 

um lugar, ou seja, possuem um símbolo identitário – assim, a moeda 

fortalece a identidade da comunidade através do processo 

antropológico do dinheiro, ou seja, compreendendo-o não como um 

objeto neutro politicamente, mas como um símbolo que identifica a 

identidade local e que possui características ancestrais - função esta 

que a moeda perdeu no capitalismo.(...) [Além disso] a moeda tem um 

papel social, ou seja, na Economia Solidária não se pode separar a 

ordem social da econômica: vê-se, na prática, que as ações financeiras 

dos bancos comunitários colocam no centro da discussão a confiança, 

a solidariedade, a cooperação. 

Quanto ao “porquê” de suas práticas serem inovadoras, afirmou que “os bancos 

comunitários são um fabuloso instrumento de aprendizagem da cultura do trabalho, diferente 

do trabalho convencional”. Para ele, estas práticas “estão furando o bloqueio da 

mentalidade/cultura política nos territórios, ainda que isto seja um processo lento”. Tais 

práticas são, ainda, “em si mesmas instrumentos de ação política e econômica, ensejando um 

processo pedagógico e emprestando pela lógica solidária, estão sugerindo na prática como 

fazer diferente”. Assim, estariam, através da própria prática, ensinando e aprendendo como 

fazer outra economia.  

Quanto ao “pra quem”, afirmou que os bancos comunitários “estão preocupados com a 

mudança social”; e quanto ao “como”, falou que estão sugerindo uma gestão comunitária, 

onde o crédito pensa o território, influenciando nas cadeias produtivas locais – e faz isto, 

segundo ele, através da construção conjunta da demanda e da oferta local. Neste sentido, 

acredita que a produção, nos bancos comunitários, é construída a partir da demanda, que surge 

através dos debates em espaços públicos. Afirmou, ainda, que “os empreendimentos, antes de 

serem criados, são debatidos” – e isto, para o professor, seria inovador, dado que “na 

economia convencional crê-se que a demanda e a oferta vão se regular naturalmente”. Ao 

contrário, “nos bancos comunitários a rede de prossumatores, ou seja, os próprios atores 

sociais assumem o protagonismo na gestão econômica comunitária no território”. 

No segundo dia de reunião, Juliana (pesquisadora da USP e da NESOL) apresentou 

seu trabalho em parceria com o Banco Palmas, ainda inacabado, sobre indicadores para os 

Bancos Comunitários. Ela afirmou que os Bancos comunitários são cobrados, principalmente 

pelos financiadores, a apresentarem dados quantitativos sobre seus trabalhos. Neste sentido, 
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os indicadores serviriam para tentar ler parte da realidade em que os bancos atuam: eles 

seriam aplicados por meio de um questionário com mais de cem perguntas, aplicados de 

maneira randômica a mais de 400 moradores do bairro que utilizavam os serviços do banco. 

Ao final, afirmou que, juntamente com o banco palmas, os indicadores iriam se resumir e 

afunilar em uma proposta que pudesse ser adaptada para cada realidade de cada banco. 

Explicou, ainda, que o trabalho era resultado de um projeto que o Banco Palmas havia 

ganhado em 2008 e que contava, além disso, com apoio de uma universidade norte-

americana. Os indicadores possuem três eixos básicos de medição: “1) inclusão 

socioeconômica e financeira; 2) a discussão da participação para o controle social; 3) o 

desenvolvimento das capacidades; e dentro desses eixos, tenta perceber como que a 

instituição desempenha ou faz com que esses eixos se realizem na prática”. A intenção deles, 

enfim, é criar um marco zero para cada banco comunitário, a fim de que se possa acompanhar 

o desenvolvimento cronológico de suas ações. 

À tarde, após o almoço, nos dirigimos para o Banco Palmas. Como eu estava muito 

envolvido com alguns moradores do bairro, logo quando cheguei à Instituição fui literalmente 

convocado para ajudar em algumas demandas de pessoas envolvidas às ações do banco: 

algumas mulheres do Projeto ELAS
105

 me pediram para carregar umas mesas; os músicos da 

Cia Bate Palmas pediram para eu ajudar a carregar os instrumentos da banda (que 

recepcionou os participantes da Oficina na chegada ao Banco). Destarte, não pude 

acompanhar a visita que foi feita às dependências do complexo ASMOCONP/ Banco Palmas 

– o que não me prejudicou, visto que já conhecia as dependências. Meia hora após chegarmos 

ao banco, nos dirigimos para a última fala da Oficina: a de Joaquim, no Centro de Referencia. 

Começou contextualizando a história do bairro – dos primórdios da ocupação à criação 

do Banco Palmas. Quando começou sua fala, alguém o indagou se os saques do Bolsa Família 

eram pagos em reais ou em palmas – Joaquim disse que dependia da preferencia do 

beneficiado, e continuou: 

A vantagem em pegar em moeda social é poder pagar com desconto nos 

comércios locais. Outros são pagamentos já são obrigatórios, como, por 

exemplo, nós do Instituto Banco Palmas, que pagamos parte do salário em 

moeda social. Tá até no estatuto: todo mundo que presta serviço para o 

                                                 
105

 Trata-se de um projeto do Instituto Palmas que visa captar editais para realizar atividades para 

mulheres que estão “em situação de risco”: seriam aquelas, para a instituição, que vivem com os recursos do 

bolsa família e que têm problemas diversos em casa (como a salubridade da residência ou problemas familiares 

com drogas). Em 2012, as vi fazendo, em diversas casas e até em bairros vizinhos, pesquisas socioeconômicas 

com mulheres em igual situação – para tanto, carregavam uma planilha que era usada para entrevistar o público 

alvo e, ainda, realizar duas ações: uma suposta educação financeira e uma propaganda sobre os serviços 

prestados pelo Banco Palmas. 
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Instituto Palmas ou é funcionário, vinte por cento do salário é em moeda social. 

Então com algumas empresas a gente também tem este acordo: elas pagam o 

salário através do Banco, e já condicionam para que os funcionários recebam 

parte em moeda social. Mas espontaneamente, talvez uns 20% das famílias 

receba o benefício com parte em moeda social. O que já é muita coisa. 

Joaquim dá sua opinião, também, sobre o histórico de violência que desponta sobre o 

bairro: 

Na época que não tinha nada [aqui no bairro], nós éramos extremamente 

violentos. (...) Esta violência reduz drasticamente dos anos 1990 pra frente, 

quando a gente começou o processo de urbanização do bairro. Começamos a 

fazer o saneamento, a drenagem - e esse próprio processo de desenvolvimento 

foi reduzindo a violência. O Banco Palmas surge em 1998 e reduz mais ainda – 

tem aí uma relação não só econômica, mas de relacionamento dos 

comerciantes. Nos últimos três anos isto tem retroagido, não só no Palmeiras, 

mas em Fortaleza como um todo. Por quê? Porque a prefeitura tá fazendo 

diferente do que fazia antigamente, de expulsar à força. (...) Mas a cidade não 

tem mais pra onde crescer: pra cima tá mar, pra lá outros municípios: o único 

lugar que tem pra crescer em Fortaleza é esta região. E o que a prefeitura faz? 

Começa a construir vários conjuntos habitacionais pequenos, sem nenhuma 

infraestrutura - só não é parecido com o que o Palmeiras era porque não tem 

barraca de lona. São casas do programa “Minha Casa minha Vida”, mas 

pessimamente feitas pelas empreiteiras, em um lugar sem banco, sem creche, 

sem ter escola, sem ter nada. (...) Aí eles chegam completamente 

desorganizados e enfim. E isto é proporcional ao aumento, novamente, da 

violência do bairro: há um cinturão em volta do Palmeira de pessoas que 

vieram para cá e não tinham aquela cultura da solidariedade que a gente 

plantou. E evidentemente o crack, não só aqui, mas que é um problema no 

Brasil. 

Sobre esta fala, cabe observar, aqui, como a palavra solidariedade é empregada por 

Joaquim: o conceito faz menção aos trabalhos comunitários historicamente realizados no 

bairro pelos próprios moradores, pela melhora do lugar. Segundo ele, foram estes trabalhos 

que fizeram com que a violência do bairro diminuísse – e, assim, atualmente a violência 

estaria aumentando justamente pela chegada de novas pessoas que estão “desorganizadas” e 

sem essa “cultura da solidariedade” plantada no bairro. 

Ele conta, ainda, como o bairro foi criado – lembrando, aqui, que ele se refere ao 

Palmeiras I: 

Só pra contextualizar: a década de oitenta e noventa foram de mutirões 

comunitários, e o bairro inteiro foi criado através de mutirões – tudo que você 

vê aqui foi feito por mutirão. A drenagem, esgoto, o saneamento, enfim. E de 

onde veio o dinheiro? Da prefeitura, do Estado, da Alemanhã... Vinha para 

associação e ela fazia a gestão do recurso. O Banco Palmas surge neste 
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contexto: era um projeto de trabalho e renda pra fazer com que as pessoas 

ficassem aqui no bairro. 

Como se vê, a história do bairro contada pelo Banco acaba dando a impressão de que a 

Associação e o Banco atuam, mesmo, no bairro todo – quando, na verdade, se concentraram 

em parte do Palmeiras. O bairro tem muitas outras “histórias de luta” que não necessariamente 

convergem às histórias da ASMOCONP e do BP – e elas ajudam a compreender um pouco 

mais sobre a dinâmica e o processo de desenvolvimento das lutas do bairro. 

Explicou sucintamente sobre o FECOL: “temos um Fórum, que se reunia 

semanalmente, e agora quinzenalmente, que é deliberativo e da comunidade”. Então explicou-

o: 

A comunidade pode deliberar sobre tudo no banco. Pode decidir acabar com 

ele? Pode. Mas no dia que ela fizer isso, eu perdi a hegemonia. Porque é que o 

banco se mantém em nosso controle? Porque a gente tem a hegemonia. Essa 

hegemonia tá imposta: eu não sou rico, não sou tesoureiro, não sou chefe da 

milícia. Por que é que eu tenho uma liderança no bairro? Porque as pessoas 

reconhecem nosso trabalho. Então é uma hegemonia democrática, já as pessoas 

reconhecem o trabalho. Dificilmente se eu chegar aqui com uma proposta 

nossa para que seja aprovada em assembleia do fórum, e explicar e defender, 

muito dificilmente o fórum vai negá-la: pode até corrigir, dar sugestões, 

melhorar, mas não derrubar completamente. No dia em que ela fizer isso é 

porque a diretoria perdeu a credibilidade - e eu renuncio no outro dia. Porque aí 

você não tem mais a governabilidade, não tem mais a credibilidade junto à 

comunidade. Então tem um pacto de confiança muito grande entre a liderança 

que está à frente desse projeto. 

Joaquim advoga que sua liderança é fruto dos trabalhos que já participou – juntamente 

com outras lideranças comunitárias. Porém, se é o FECOL o centro de sua liderança, hoje, 

frente ao Banco, a falta desse evento pode ser muito danosa à própria imagem de liderança 

que ele alimenta
106

. Deve-se ter em mente que, como mostrado anteriormente, alguns 
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 Em 2010, participei de reuniões democráticas e participativas do Fórum: comida típica durante a reunião, 

eventos culturais locais, reclames, informes, manifestações – um microfone passava de mão em mão, ouvindo as 

pessoas, trazendo pontos polêmicos, críticos, planos e até comemorações. Nesta época, segundo o Instituto 

Palmas (2009), existia dentro do BP um Fundo de Apoio à Cultura e ao Esporte Solidário (FACES), que 

financiava projetos dessas áreas propostos pelos moradores a partir do aval de votações dentro do FECOL – os 

projetos escolhidos eram financiados e tinha que pagar apenas 30% do valor pego no empréstimo, sendo os 

outros 70% pagos de maneiras alternativas (como prestação de serviços culturais durante os eventos do Banco e 

da ASMOCONP, e etc). Além do fim deste tipo de financiamento, horários e dificuldades de mobilização são 

indicados como causas da falta de participação atual – fato que também ocorrera, segundo Bento (entrevista do 

dia 15/08/2012), em 1998, quando ele participou da direção da ASMOCONP e colaborou para abrir o Banco. 

Bento já conhecia o trabalho de Joaquim, e me disse que foi ele quem insistiu para que o atual diretor do 

Instituto Banco Palmas viesse trabalhar com a Associação na época, para tentar criar um “pé de dinheiro” dentro 

da instituição, de maneira que todos tivessem renda e ela não viesse a fechar. Segundo ele, Joaquim, na época, 

“se candidatou pra ser vereador [pelo PT]. Mas ele não tinha jeito pra isso. Quando eu encontrei com ele, nessa 

época, eu disse: „Joaquim, procure uma pessoa que lhe de a mão que você vai ser o homem mais rico aqui do 

Palmeiras! Mas como politico você não vai nem ganhar‟”. Quando Bento assumiu o cargo, convidou Joaquim 
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moradores não compreendem bem o funcionamento do projeto, tanto os que apreciam quanto 

os que não o apreciam: é como se ele estivesse desenraizado da própria lógica quotidiana do 

bairro, conhecendo-o apenas superficialmente. 

Joaquim passou a contar com detalhes sobre a criação do Instituto Palmas de 

Desenvolvimento: 

Quem cria o Banco Palmas é a ASMOCONP, em 1998. É um projeto da 

Associação, utilizando o CNPJ dela. Em 2003 recebemos um convite de outros 

lugares do Brasil para expandir a metodologia - e a gente precisava fazer 

convênios com os bancos. [o projeto] cresceu muito e a ASMOCONP não tinha 

estatuto pra isso: ela não era uma OSCIP, e os banco exigiam isso; o próprio 

poder publico exigia isso. E a gente tinha que criar uma instituição com um 

estatuto jurídico mais consolidado. Então criamos o Instituto Banco Palmas de 

Desenvolvimento e Economia Solidária, que passava a ser o gestor do Banco 

Palmas. Então o banco ficou tão grande que a Associação não tinha mais como 

dar conta do trabalho dela (que era reivindicar água, saneamento, a luta social 

em si). Então se criou o Instituto Palmas para ser o gestor do banco em parceria 

com a Associação, pra ela poder fazer as lutas sociais. (...) em 2005, quando a 

gente assinou o contrato com o Banco do Brasil para ser correspondente 

bancário e de microcrédito, o Banco Central não admitia (porque tinha uma 

lei) como correspondente bancário nenhuma instituição com o nome banco. A 

gente tinha dois caminhos: ou tirava o nome do Banco Palmas do Instituto ou 

ficava sem o Banco do Brasil. E então fizemos uma reforma no estatuto e caiu 

a palavra “Banco”, ficou só Instituto Palmas de Desenvolvimento, e o Banco 

Palmas é fantasia. 

Esta fala deixa claro que a missão direta do Instituto não são as lutas: sua proposta é 

ligada à questão da gestão do projeto, em termos de recursos financeiros e execução de 

editais. Outra questão que fica clara, também, são as imposições externas, determinações 

superiores que tutela as ações da sociedade civil em busca da manutenção do status quo – 

função básica do Estado. 

Explicou, então, as especificidades da moeda social: 

O Banco Central hoje tem um entendimento: ele não pode regular a moeda 

social, tem que tomar de conta dos reais, que é a moeda dele. Ele acompanha, 

a gente manda relatório todo o mês, ele observa, cria nota técnica, reconhece. 

Mas não pode se envolver nesta emissão desta emissão porque não é de uma 

moeda dele, é da sociedade. (...) A moeda social tem cinco características: 

                                                                                                                                                         
para ser “diretor participativo” da ASMOCONP. Afirma: “Foi quando começou minha riqueza. Porque ainda 

hoje ele está ali. E fez com que a gente aparecesse. Eu como presidente, quando entrei, eu disse: eu quero criar 

um pé de dinheiro aqui dentro, pra que todo mundo ganhasse dinheiro! Porque ninguém ganhava nada! A própria 

Associação não tinha com o que pagar uma conta de agua ou de luz, de coisa nenhuma. Ninguém tinha pra dá: 

todo mundo era pobre. Através da necessidade, a gente pensou em criar uma coisa qualquer, um 

empreendimento qualquer”. Joaquim aparentemente é, portanto, um personagem realmente decisivo na criação e 

do sucesso do “empreendimento” BP. 
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lastreada em reais; indexada em reais; permite o cambio; circulação restrita; 

livre aceitação. Estas cinco diferenciam-na do dinheiro, que tem a aceitação 

obrigatória, circulação nacional. 

O coordenador do Instituto falou, ainda, rapidamente sobre uma das vantagens à 

população do banco atuar como correspondente bancário: “Hoje são cinco mil pessoas por 

mês que vem receber ou pagar suas contas aqui no bairro: antes andavam mais de dez km, iam 

lá no Messejana”. Falou, também, da questão das capacitações ali promovidas, insinuando 

que o Banco não promove trabalhos assistencialistas: 

Há uma grande carência, em nosso país, de técnicos que entendam de pobreza 

na linha do desenvolvimento, da inclusão: a gente entende só do problema 

pela linha assistência. Mas uma pessoa do Bolsa Família, pobre, excluída do 

sistema bancário, financeiro, ela precisa de um tratamento muito diferenciado 

para ser incluída. (...) Por quê? Porque no dia em que ela tiver autoestima pra 

ir pegar dois ônibus por conta própria pra ir lá às sete horas da noite pra fazer 

um curso profissional, ela não está mais excluída: ela está desempregada - 

mas quando se está com este nível de estrutura mental, já se está incluso. Se a 

gente não entende isso, a gente põe um monte de programas que não 

funcionam para os pobres. A pobreza coloca algemas nas cabeças das pessoas, 

algema o cérebro: o primeiro passo é tirar essa algema, porque ela não 

consegue nem sonhar mais! A vida dela é cuidar do marido, do filho e da casa. 

(...) Uma estudante fez uma pesquisa com as mulheres do Projeto ELAS: 80% 

nunca tinham entrado num cinema; 90% não tinha ido ao teatro; 40% não tinha 

visto o mar – e isso morando em Fortaleza! Quando é que essa mulher vai 

fazer um curso de capacitação profissional, pegar um dinheiro...? 

Joaquim observa que a inclusão, para ele, começa pela inclusão no sistema bancário, 

somando a atitudes complementares que permitam às pessoas sentirem-se incluídas em um 

contexto social. Para sair da pobreza, para ele, deve-se, além de dar capacitações profissionais 

e crédito, fomentar a autoestima nas pessoas. 

Joaquim ainda comentou sobre as capacitações que o banco oferece: 

Por exemplo: converse no CRAS, que é nosso parceiro, ele tem uma relação de 

cursos – tudo vago. A gente abre aqui um curso, a fila é daqui até o Estádio 

Castelão
107

!  

Devo ressaltar que isto não condiz necessariamente com a verdade. Participei de 

reuniões no CRAS e sei que este estava oferecendo cursos profissionalizantes, todos lotados: 

talvez a fala de Joaquim tenha sido sensacionalista e exagerada, comum em performances do 

Banco feitas à mídia. 

                                                 
107

 Trata-se do estádio de futebol do time de Fortaleza. Tal estádio fica a menos de 5 quilômetros do 

bairro e que receberá jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2016. 



132 

 

 

Antes de encerrar a Oficina, Joaquim deu a cada participante duas lembranças: uma 

placa de vidro com cinquenta centavos de palmas dentro; e um envelope, contendo cinco 

palmas. A ideia era que os participantes gastassem no Festival de Culinária (que acontecia do 

lado de fora): eles tiveram mais ou menos uma hora e meia para aproveitar o evento que se 

estendeu por mais algumas horas após a saída deles.  

Quando saí da II Oficina, o Festival de Culinária já havia começado. Vi a Sandra 

conversando com uma mulher do Centro de Nutrição, que acabou dando entrevista à televisão 

como se tivesse recebido capacitação do Banco Palmas para estar presente nas mesas da feira 

(afinal, divulgava-se que todas as mesas haviam recebido a capacitação). A entrevistada 

recebeu as informações de Sandra e as repetiu frente às câmeras. A entrevista dava a entender 

que todas as mesas expostas no dia eram das mulheres que recebiam Bolsa Família e que 

tinham recebido capacitação: na verdade, contei apenas uma mesa com esta característica – 

havia, inclusive, mesas de pessoas de fora do bairro. A entrevistada mesmo sequer era uma 

mulher considerada de “risco” pelo Banco: era uma empregada do Centro de Nutrição 

Infantil, que não faz parte do Projeto ELAS. 

Quanto ao Festival, foi um sucesso: a rua em frente ao banco ficou lotada de pessoas. 

No canteiro central, diversas mesas onde eram expostos alimentos; próximo à Palmatur, 

brinquedos infantis e barracas de artesanatos e roupas; na direção oposta, um palco, onde 

aconteciam apresentações locais. Os dois dias de Festival foram muito agitados, recebendo 

muitos elogios dos moradores. Cheguei a escutar de uma pessoa: “Esta foi a maior festa que já 

teve aqui bairro!”. 

Em uma rede social da internet, Joaquim publicou em nome do Banco Palmas: 

Terminou agora. Foi de arrepiar! 5.000 pessoas passaram pelo Festival. Mais 

de 60 mil [reais foram] comercializados pelas produtoras e produtores. Arte, 

comida típica, artesanato, bijuterias, confecção: tudo produzido localmente. 

Ficou comprovada a incrível capacidade do povo da favela. Faremos outro em 

dezembro. Obrigado a todos.  

A ideologia da ES apresentada durante este evento colocava o Banco Comunitário 

como o grande articulador da comunidade, liderada por Joaquim. Durante o evento, para o 

público, o diretor dirigiu-se diversas, com brincadeiras e piadas, tornando o tema da ES algo 

basicamente imperceptível: não ouve, enfim, um momento pedagógico em si com a 

comunidade, onde se pudesse discutir o evento (nem antes nem depois, salvo entre aqueles 

que comercializaram algo na Feira). Sem se embasar no concreto, a ES se resumiu, neste 

evento, a um aspecto simbólico: do outro lado da cidade, à beira-mar, foi disseminada a 
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ideologia hegemônica da ES; no local, a aparência midiática se sobrepôs ao momento 

formativo. 
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CAPÍTULO III 

Uma Economia Solidária em um Território Capitalista 

Dedico este capítulo para analisar, via as categorias teóricas que optei e apresentei na 

Introdução dessa dissertação, os dois capítulos anteriores. Mantenho a divisão didática do 

Capítulo II: trato, portanto, primeiramente sobre as “lutas” e “caminhadas” dos moradores do 

Conjunto Palmeiras, levando em consideração que o bairro existe dentro de um território 

capitalista; esta mesma premissa serviu-me para realizar análises sobre o território em si. 

 

3.1 – Sobre a Solidariedade do Território 

A solidariedade, entendida pela via marxiana de colaboração mútua dos trabalhadores 

em prol da consciência de classe, foi algo muito ocasional durante os primeiros anos de luta e 

caminhada do bairro – o conceito e suas práticas alteradas, no entanto, com o passar do 

tempo, no bairro, ganhando interferências da nova pedagogia da hegemonia. Pretendo, aqui, 

apontar para esta variação, bem como para a entrada da nova pedagogia da hegemonia no 

bairro. Além disso, levando em consideração o que muitas literaturas e ideólogos dos bancos 

comunitários afirmam, sobre a criação de “outra economia” partir da ES, trato de analisar esta 

a partir das considerações marxianas sobre o modo de produção. 

3.1.1 - O “Conjunto dos EES”: o fetichismo da ES. 

Como já afirmado outras vezes neste estudo, acredito que a ES possa, sim, em algum 

momento, ter sido um conceito ligado à luta contra-hegemônica
108

. Contudo, seu 

esvaziamento político começa com a entrada de instituições específicas, que passam a 

configurar parte desse bloco da sociedade civil. Neste sentido, talvez o primeiro intelectual 

coletivo a moldar a ES ao formato do “conjunto de EES” tenha sido a CUT, na entrada nos 

anos 1990, como já abordou Faria (2011) em sua tese de doutorado – assim, não vou me ater a 

discutir a relação desta instituição com a ES. Cito apenas, para interar o leitor brevemente 

quanto ao assunto, que é a partir de 1999, com a criação da Agência de Desenvolvimento 

Solidária
109

 (criada e gerida pela CUT), que o movimento passa a enveredar-se ainda mais ao 

empreendedorismo autogestionário.  

                                                 
108

 Relembro, aqui, a tese de Faria (2011), já citada no Capítulo I, onde o autor demonstra que as raízes nacionais 

da ES surgem ainda no século XVIII, através dos imigrantes de base ideológica anarcossindicalista. 
109

 Segundo o sítio da CUT-Paraná o objetivo da ADS “é promover a constituição, fortalecimento e articulação 

de empreendimentos autogestionários, buscando a geração de trabalho e renda por meio da organização 
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De toda forma, vale ressaltar outro aparelho privado da hegemonia importante neste 

processo de despolitização da luta solidária: a Cáritas Brasil
110

, presente, também, desde os 

princípios da mobilização nacional pelos EES, atuando fortemente neste processo de 

instrumentalização
111

 da ES pelo menos desde o I Fórum Social Mundial. CUT e Cáritas 

estiveram juntas, ainda, em 2001, quando se confabulou, através do Governo Estadual do Rio 

Grande do Sul, em criar o Departamento de Economia Popular e Solidária e seu respectivo 

Programa de Economia Popular e Solidária (iniciado em 2000, durante o Governo de Olívio 

Dutra) – nesta ocasião passam a atuar, junto com outras 16 instituições, em “atividades de 

formação, monitoramento e acompanhamento dos empreendimentos” (Faria, 2011: 506).  

                                                                                                                                                         
econômica, social e política de trabalhadores inseridos em processos de desenvolvimento sustentável. A ADS 

desenvolve um conjunto de ações de assessoria, formação, pesquisa e assistência técnica, dentro de políticas de 

gestão, crédito, comercialização e tecnologia, voltadas aos empreendimentos e visando a viabilização 

econômica, social e ambiental destes”. O sitio esclarece, ainda, que ICCO e Fundação Rosa Luxemburgo estão 

entre os principais parceiros desta Agência. Seu objetivo é claramente o de viabilizar “empreendimentos 

sustentáveis” – como se isso fosse possível em um território capitalista (tratarei mais deste assunto em outro 

momento deste capítulo). Mais informações sobre a ADS: http://www.cutpr.org.br/conteudo/29/ads-cut 

(acessado em: 26/12/2012). 
110

 A Cáritas é uma organização ligada aos bispos de Igrejas Católicas, sendo diretamente vinculada à Igreja 

Católica Ortodoxa Romana e possuindo sede no Vaticano. Além disso, a instituição, em seu nível internacional 

(a Caritas Internationalis), recebeu o status de instituição “canônica” pelo Papa João Paulo II, de maneira 

legalmente instituída. Cito, ainda, que seu atual presidente é o cardeal  

Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que chegou a ser indicado como possível sucessor ao papado de João Paulo 

II. Oscar, segundo o Sítio de Notícias da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), se posicionou 

favoravelmente ao golpe militar que derrubou e “expulsou” o então presidente de Honduras, Manuel Zalaya, no 

ano de 2009. Segundo o sítio, o cardeal teria se posicionado assim, pois não concordava com as intenções 

políticas de Zalaya, “contaminadas” pelas ideias do presidente venezuelano, Hugo Chávez. O sítio de notícias da 

UOL publicou, no dia 15/04/2005, uma notícia que tratava sobre a intenção de Oscar em “globalizar a 

solidariedade”. Na mesma reportagem, ressalta-se que o representante da igreja católica dialogava com o FMI e 

com o Banco Mundial a fim de “aliviar” a dívida internacional – mas o próprio arcebispo afirmava que "é certo 

que se deve pagar, mas hoje em dia a tendência é buscar o direito de insolvência com a ajuda de um tribunal 

independente que possa decidir o que o país deve realmente pagar da dívida externa”. Certamente o arcebispo é à 

favor da usura e das práticas de administração de conflito: em 2004, segundo o sítio de notícias oficial do 

Vaticano no Brasil, Oscar promoveu um evento sobre a pobreza e a globalização, cujo objetivo maior era formar 

uma coalizão de amparo para promover e “financiar o desenvolvimento”. O sítio complementa: “Expoentes das 

ONU, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional (FMI), representantes de governos, de 

organizações não-governamentais e de Igrejas locais abordarão juntos, o tema dos financiamentos para o 

desenvolvimento, em vista do alcance dos Objetivos do Milênio, estabelecidos durante a conferência 

internacional da ONU, de Monterrey, em 2002”. O arcebispo, enfim, nunca foi contra ao capitalismo, apenas à 

favor de sua moderação (ainda que retoricamente se posicione contra): se dizia contra a usura das dividas 

internacionais, mas tratou apenas sobre sua diminuição; nunca foi contrário ao FMI e ao Banco Mundial, do 

contrário, buscou parcerias com eles e outras instituições para “financiar o desenvolvimento” – a Cáritas, logo, é 

uma agencia financiadora diretamente ligada à pedagogia da hegemonia e, portanto, diretamente ligada aos 

interesses globais, pré-estabelecidos pela ONU, de combate a uma pobreza reificada. Mais informações nos 

sítios: Cáritas Internationalis - http://www.caritas.org/about/; Unisinos: 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/24181-maradia; UOL Notícias: 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2005/04/15/ult34u123303.jhtm. Acessados em 27/12/2012. 
111

 Segundo Labrecque (2010: 905) a “lógica instrumental consiste em considerar as mulheres como 

um recurso, como um investimento lucrativo”. 

http://www.cutpr.org.br/conteudo/29/ads-cut
http://www.caritas.org/about/
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/24181-maradia
http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2005/04/15/ult34u123303.jhtm
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Atualmente, a Cáritas é responsável por dois convênios/programas junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego através da SENAES: o Brasil Local
112

 e os Centros de Formação em 

Economia Solidária
113

. Ademar Bertucci, representante nacional da Cáritas no Brasil, afirma 

que em 1990 a instituição passou atuar junto à formulação de políticas públicas, sendo que, 

nesta mesma década, depois de estudos realizados, a instituição chegou à conclusão de que 

era possível “evidencias, na prática, a possibilidade de convivência do espirito solidário com 

o espírito empreendedor, base de estruturação da Economia Popular Solidária” (Bertucci, 

2012: 28). Ademar esclarece, ainda, que até o princípio de 1990 a Cáritas recebia apoio 

internacional em forma de empréstimos, mas os cancelou pela questão dos juros cobrados. 

Assim, desde 2000 mantém seu Fundo Solidário com quatro fontes pelo menos: 

internacionais (principalmente ecumênicas), BNDES, Banco do Nordeste e Campanha da 

Fraternidade.  

Ressalto, enfim, que quando o FBES foi criado, durante a III Plenária, o senhor 

Ademar foi quem abriu e coordenou a referida plenária (junto a ele, que representava a 

Cáritas, sentaram-se à mesa de coordenação do evento representantes da Associação 

Brasileira de Microcrédito, da ONG FASE, da ONG IBASE e outros): portanto, desde que se 

decidiu criar o fórum até hoje, Ademar e a Cáritas Brasil se apresentam como um dos 

principais articuladores da ES brasileira, visto que fazem parte da principal instância de 

decisão do FBES, a Coordenação Nacional do referido fórum
114

. Assim, a predileção pelos 

EES é afirmada e reafirmada dentro do próprio movimento social, através desta Instituição 

entre outras. Isto pode ser comprovado através da ata da primeira reunião realizada pela 

Coordenação Nacional
115

 (5 e 6 de novembro de 2003): nesta reunião, ANTEAG e Cáritas, 

por meio de um GT Especial, ficam encarregadas de “criar uma adequada formação para ES” 

– ou seja, a atual forma da ES tem influência direta da Instituição.  

                                                 
112

 Segundo o sítio da instituição este “É um projeto que tem como objetivo promover o desenvolvimento local 

por meio do fomento à constituição de empreendimentos de Economia Solidária, assim como o fortalecimento 

daqueles já existente”. Resume, assim, a ES aos EES.  

http://caritas.org.br/novo/economia-popular-solidaria/ (acessado em 27/12/2012). 
113

 O sítio esclarece que “são espaços de implementação da política nacional de formação em economia 

solidária”. Em sua cartilha de prestação de contas, esclarece ainda mais o programa, evidenciando o foco em 

contribuir para o fortalecimento dos EES disseminando a metodologia e os conteúdos formativos da ES. Mais 

informações: http://caritas.org.br/novo/economia-popular-solidaria/ / Relatório Anual de Prestação de Contas de 

2011: http://caritas.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/10/relatorio_2011-.pdf (acessados em 27/12/2012). 
114

 Ressalto, aqui, mais duas Organizações que participam, tal qual a Cáritas, desde o princípio do Fórum, na 

mesma instância máxima: Unisol e Ecosol, ambas ligadas à CUT, segundo o próprio Ademar em um texto 

intitulado de “Fórum Brasileiro da Economia Solidária: 3 anos de construção de uma Outra Economia”. 

Disponível no sítio: www.fbes.org.br/biblioteca22/tres_anos_outra_economia.pdf (Acessado em: 28/12/2012) 
115

 Disponível em: 

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=18 (Acessado em 

27/12/2012). 

http://caritas.org.br/novo/economia-popular-solidaria/
http://caritas.org.br/novo/economia-popular-solidaria/
http://caritas.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/10/relatorio_2011-.pdf
http://www.fbes.org.br/biblioteca22/tres_anos_outra_economia.pdf
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=18
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Os parágrafos acima permitem perceber que a Cáritas é um aparelho privado da 

hegemonia, propagador da nova pedagogia da hegemonia: retira dos movimentos sociais o 

contexto de classe, e financia projetos imediatistas com fins de colaboração entre as classes 

antagônicas. Em suma, isto demonstra a entrada da pedagogia da hegemonia no próprio 

cenário da ES. De qualquer forma, não se quer, aqui, pontuar quais sejam as entidades que 

atuaram como intelectuais coletivos orgânicos: deve haver outras instituições que atuaram 

neste sentido, sendo inclusive, talvez, ser possível fazer relações destas com órgãos 

internacionais. A ideia aqui, ainda assim, é apontar para a entrada factual da pedagogia da 

hegemonia dentro do movimento ainda incipiente que era a ES, no começo da década de 

2000. Assim, não esgoto, nem pretendo esgotar, o conhecimento acerca das relações que 

levaram ao processo de reformulação do movimento social como um todo. 

Para Faria (2011), os EES teriam um caráter híbrido, marcado pela autogestão 

(solidariedade e democracia na gestão e planejamento do empreendimento) e pelo capitalismo 

(divisão do trabalho, assalariamento, burocracia, produção de mercadorias e etc). Aceita, por 

isso, que estão enredados “num espectro de contradições e ambiguidades que decorre do seu 

próprio desenvolvimento no interior desse modo de produção, das relações que estabelece 

com instituições do capitalismo, suas estruturas e processos” e, assim, não representam uma 

solução ao problema do capitalismo, mas, sim, criam uma tensão entre as relações de 

produção e as relações de propriedade (p.39). Em outras palavras, o EES e sua base 

cooperativista permitem que a etapa de produção em si seja repensada, a partir da 

democratização os meios de produção (espaços, ferramentas...); mas continua assalariando 

seus trabalhadores e produzindo/consumindo mercadorias. Acontece que o fim da propriedade 

privada dos meios de produção dentro do EES não garante o fim das relações capitalistas, 

visto que estas são fruto do prevalecimento “da lei do valor
116

, e a não ser que essas 

experiências consigam desenvolver-se sem qualquer contato com as instituições capitalistas, 

as relações sociais de produção permanecem capitalistas” (Faria, 2011: 450). Destarte, penso 

ser incorreto afirmar que o capitalismo possa desaparecer inclusive dentro de um EES, afinal 

“o capital é uma relação social e as classes sociais definem-se pelas funções que ocupam no 

processo de produção, e não pelo título de propriedade” (p.451). 

                                                 
116

 Netto & Braz (2006: 91) esclarecem que esta Lei é dada pelo fato de que os produtores não tem real noção de 

o quão necessárias são suas mercadorias: eles apenas as produzem e, enquanto lucram com isso, continuam 

produzindo-a. Isto faz com que os preços das mercadorias não correspondam necessariamente aos seus valores 

(equivalente à quantidade de trabalho necessária a sua produção) – ou seja, os preços não são fruto de sua 

consciência e planejamento, mas, sim, resultado da quantidade de mercadorias disponíveis: quanto mais 

mercadorias no mercado, mais baratas elas são, ao passo que a escassez desta eleva seu preço. 
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De qualquer jeito, acredito que a abstração do fenômeno social na ideia de um EES 

padrão, a partir da justificativa de quantificar o fenômeno, acaba invariavelmente por 

homogeneizar um quinhão da sociedade civil que se via na luta contra-hegemônica, 

fortemente influenciado pela ideia de democratização dos espaços de trabalho, e que estava 

construindo, na década de 1990, uma identidade própria – diferente daquela criada às ONGs, 

cooperativas, sindicatos ou empresas. Ao frigorificar determinadas características como 

fundantes do movimento (como autogestão, empreendedorismo, sustentabilidade, participação 

e outros), os aparelhos privados da hegemonia que entravam neste movimento social 

conseguiram por retirar da pauta das discussões o que é a própria ES – engessa-se, assim, o 

movimento em uma noção operacional, resumido a uma série de assuntos preconcebidos, 

tratados como se fossem consensuais entre todos e como se a identidade do grupo já estivesse 

resolvida. Além disso, promulga uma cooperação entre as classes, com o fim de reduzir a 

pobreza. Assim, as pessoas que participam da sociedade civil por este movimento acabam se 

encaixando naquilo que os intelectuais coletivos e orgânicos dizem sobre uma ES em geral, 

que engloba e representa todos aqueles que têm determinadas características dentro do 

ambiente do empreendimento – e a própria luta política se resume às discussões e apoios a 

este. Ao enquadrar o movimento em um empreendimento que necessariamente adequa-se à lei 

do valor (afinal, não podem produzir qualquer coisa, somente aquilo que tem determinado 

valor de troca e é procurado durante a troca) e, consequentemente, às leis capitalistas, dá-se o 

fetichismo da ES, que se instrumentaliza a serviço do capitalismo. 

Logo, deve-se ter em mente que se por um lado as conquistas de políticas púbicas 

destinadas ao tema tenham trazido benefícios aos trabalhadores envolvidos, por outro lado 

estas mesmas deram ao governo e aos aparelhos privados da hegemonia o papel e a autonomia 

para regular, agora, esta faceta da sociedade civil. Ao passo que se criam mecanismos 

burocratizados e acionados por estes intelectuais coletivos para, por exemplo, reconhecer-se e 

definir-se quem é ou não, ou o que é ou não a ES, tira-se verdadeiramente o cunho 

participativo e dinâmico de construção do tema - frigorifica-se esta relação social de 

construção da ES e desliza-se para uma noção operacional da ES, através de um conceito que 

supostamente representa a Economia Solidária em geral, como se esta definição fosse neutra 

de quaisquer interesses políticos. 

Outra observação que cabe quanto a este conceito diz respeito que, ao tomá-lo como 

dado e consensual, sem se discutir as interferências políticas na sua definição, perde-se o 

caráter histórico da construção do conceito. A entrada da CUT (e, através dela, da ICCO e de 

outros aparelhos privados da hegemonia), da Cáritas e do próprio PT no governo, por 
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exemplo, deram a possibilidade que o capital-imperialismo precisava para aglutinar este 

quinhão da sociedade civil: a credibilidade que tinham estas instituições junto aos 

trabalhadores funcionou como elo entre o capital e a sociedade civil, de modo que este passou 

a desconstruir a ES de dentro. Basta lembrar que, a princípio, muitos movimentos de ES 

mostravam-se resistentes à participação do Estado nas reuniões – hoje, do contrário, são 

apresentados “consensualmente” como parceiros. 

Por fim, ao definhar o movimento da ES e ao torná-lo uma faceta do 

empreendedorismo, a pedagogia da hegemonia garante a formação de mais capital. Não 

podemos esquecer que a sociedade civil continua sendo (e sempre será) o palco do 

enfrentamento de classes, hoje marcado pela relação antagônica entre a classe burguesa e a 

classe proletária. Deve-se ter em mente que o capitalista (ou seja, a burguesia) nada mais é 

que a própria personificação do capital (Marx, 1996: 347), da mesma forma que o trabalhador 

é a personificação do trabalho (idem, p. 357) – e a relação contraditória entre estes (entre 

capital e trabalho) é o fundamento do capitalismo. Assim, como classe dominante, cabe ao 

“capital personificado, o capitalista, [cuidar para] que o trabalhador execute seu trabalho 

ordenadamente e com o grau adequado de intensidade” (idem, p.423). Logo, parece natural 

que um Estado capitalista e que seus aparelhos privados da hegemonia intervenham 

diretamente na sociedade civil – trata-se de uma manobra, de uma estratégia, enfim, de uma 

pedagogia da hegemonia para garantir a produção incessante de mais capital através da 

instrumentalização dos próprios blocos contra-hegemônicos. O processo traz semelhanças 

com o nacional: a onguização dos movimentos sociais levou a um empresariamento da 

solidariedade, ou seja, ao invés de ser um movimento da classe trabalhadora para consigo, 

passou a ser um instrumento da burguesia para realizar a manutenção social. 

3.1.2 O “Conjunto dos EES” e a pedagogia da hegemonia: o processo de despolitização 

da ES no Conjunto Palmeiras. 

Me proponho, aqui, a fazer algumas inferências sobre o desenvolvimento das 

“caminhadas” e “lutas” do Conjunto Palmeiras tendo como pano de fundo o desenvolvimento 

da sociedade civil brasileira a partir da redemocratização do país, na década de 1980, e da 

entrada do capital-imperialismo, a partir da década 1990. Neste sentido, este é o objetivo deste 

subcapítulo: tentar relacionar a história do Conjunto Palmeiras dentro de seu contexto 

político-econômico, de maneira a tentar verificar, através do estudo realizado, a entrada da 

pedagogia da hegemonia no bairro através da ES. 
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Ressalto, novamente, que, sendo o capitalismo um sistema total, embasada na 

manutenção da propriedade privada dos meios essenciais de produção, sua determinação nos 

lugares decorre do fato deste sistema ter abrangência global, sendo reproduzido localmente 

por intelectuais orgânicos e coletivos. Não se trata, portanto, de uma analise moral da ES que 

se pretende fazer aqui, mas, do contrário, proponho-me a fazer uma leitura sociológica do 

movimento dentro do Conjunto Palmeiras. Assim, destaco que acredito que dentro de uma 

sociedade capital-imperialista existem influências que são universais e que, por isso, afetam 

todos aqueles que dela participam (direta ou indiretamente). Não existem excluídos neste 

sistema: o capital se aproveita mesmo daqueles que sequer podem ser explorados no trabalho 

(como o exército industrial de reserva
117

) – ele aumenta, enfim, a partir da extração da mais-

valia, do do lucro a partir do sobretrabalho (o trabalho não-pago).  

Neste sentido, recuso o conceito de EES como sinônimo de ES por razões 

metodológicas, mas, também, por uma razão política: acredito que o enfrentamento do 

capitalismo se dá pela ótica da modificação das estruturas econômicas e políticas da 

sociedade, e não a partir da mudança da organização de grupos e empreendimentos 

específicos. Isto porque, como afirma Fontes (2010: 215), no capitalismo  

Não é a relação contratual quem explica a extração de mais-valor, absoluto ou 

relativo, mas, ao contrário, são as formas pelas quais se extrai o sobretrabalho 

quem permite explicar o mais-valor e as configurações variegadas assumidas 

pela propriedade dos recursos sociais de produção. 

Logo, não se pode esperar que a superação da sociedade burguesa se dê tão somente 

através do direito à associação e ao trabalho associado
118

, como defendem muitos entusiastas 

da ES: o capital permite isto e, inclusive, incentiva a criação de EES e demais 

empreendimentos. A inclusão de pessoas no mercado de trabalho significa aumento de 
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 Para Marx (1996: 252), esta categoria está ligada aos trabalhadores que estão desempregados, mas que ainda 

ofertam sua força de trabalho no mercado. Desta forma, mantêm a competição intra-classe dos trabalhadores, 

bem como pressionam o salário dos empregados para baixo (devido ao excesso de oferta de mão-de-obra) e 

estimulam a rota pertence rotatividade entre eles. Para os filósofos, estas pessoas pertencem “ao capital de 

maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis 

necessidades de valorização o material humano sempre pronto para ser explorado”. Os filósofos acrescentam, 

ainda, que “grosso modo, os movimentos gerais do salário são exclusivamente regulados pela expansão e 

contração do exército industrial de reserva, que correspondem à mudança periódica do ciclo industrial” (p.267). 

Isto causa a impressão, afirmam, de que existe uma superpopulação no globo. 
118

 A carta escrita pelos participantes da V Plenária Nacional de Economia Solidária, realizada entre os dias 09 e 

13 de dezembro de 2012, em Luziânia, Goiás, fez algumas denuncias quanto ao sistema capitalista, reiterou que 

a ES é um contraponto a este sistema e, por fim, evocou todos os trabalhadores para trabalhar em prol desta 

causa, mesmo que seja de maneira fragmentada e isolada. Por fim, reafirmam a relação com o governo, 

afirmando que Estado e trabalhadores devem “construir juntos propostas de políticas públicas que fortaleçam a 

luta dos trabalhadores e trabalhadoras que querem viver numa economia sem patrão” (p.02). O fundo desta luta 

social, assim, se resume a extinção das atuais relações contratuais da iniciativa pública e privada para com os 

trabalhadores. Carta referida disponível pelo sítio < http://e.eita.org.br/cartaplenaria > (acessado em 22/12/2012). 

http://e.eita.org.br/cartaplenaria
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sobretrabalho – e, consequentemente, de lucro através da extração de mais-valia. Colocar 

mais pessoas para produzir/consumir mercadorias produzidas por trabalho assalariado é, 

enfim, o grande fulcro do progresso capitalista. 

Destarte, procurarei fazer uma análise histórica do processo de desenvolvimento das 

lutas sociais do Conjunto Palmeiras, desde sua origem até a presente data. Destaco que, 

diferentemente do Capítulo I (onde levantei o processo de desenvolvimento do das lutas 

sociais que culminaram na construção do Banco Palmas) e do Capítulo II (onde visei 

apresentar as “lutas” e “caminhadas” dos moradores, em prol da construção de uma sociedade 

solidária), minha preocupação aqui é apontar a mudança, entre cada decênio, da confabulação 

daquilo que seria a luta social dos moradores – o que seria, enfim, a própria ES naquele local, 

naquele momento. Afinal, ainda hoje alguns grupos fazem lutas contra-hegemônicas e se 

consideram praticantes da ES
119

, mas não mantém a propagação dos princípios apregoados 

pelo conceito hegemônico da ES. Neste sentido, suponho que a ES exista como parte e como 

momento da luta social contra-hegemônica (como os foram os sindicatos e os grupos formais 

e informais que lutaram contra a ditadura e que faziam diferentes lutas, sobre diferentes 

formatos), e não como algo avesso ao capitalismo de forma tão imediatista – afinal, se o 

capital é um produto coletivo (Marx & Engels, 2002: 32), ações pontuais e fragmentadas não 

findam essa relação social (apenas em partes desta, em determinados espaços e relações). 

Além disso, acredito que a entrada de determinados aparelhos privados da hegemonia no 

cenário da ES veem levando-a a uma despolitização, de maneira que ela não carrega mais 

uma preocupação com a criação de novas relações sociais no universo do trabalho, mas, do 

contrário, funciona como um instrumento de mobilização dos mais pobres em prol de 

políticas públicas que facilitam a entrada desses no mercado de trabalho, através do 

associativismo e da autogestão (além de outros princípios morais). 

 A imagem abaixo visa demonstrar, de maneira esquemática, a evolução da 

“caminhada” no Bairro. Sua construção se deu através dos estudos de campo realizados (em 

2010 e 2012) e da revisão bibliográfica e documental que encontrei. Busquei pontuar, assim, 

ações da luta social, bem como a entrada e a criação de Intelectuais Coletivos no bairro. 

Segue a imagem: 

                                                 
119

 Devo ressaltar que o termo ES que adoto provém do uso nacionalmente mais corrente – o que não significa 

que todos os movimentos enquadram-se neste rótulo. Os diversos nomes que orbitam em torno da ideia de 

trabalhos baseados na autogestão e na participação social são, aqui, generalizados sob essa alcunha – sem, 

jamais, visar criar ou frigorificar o nome desses movimentos. Mas a ES é uma tentativa se opor ao modo de 

produção a partir da produção. Dentro de meu estudo, destaco as lutas ainda mantidas por movimentos sociais 

sequer instituicionalizados, como, por exemplo, capacitações oferecidas na residência de Francisca. 
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(Autor: Marcelo Varella) 

Como se pode notar, a década de 1970 é marcada pela ocupação do bairro, em um 

momento em que não existia nenhuma infraestrutura no local (já demonstrado em outras 

partes deste trabalho, especialmente no Capítulo II). Esta época condiz com a ditadura militar 

brasileira, onde a participação popular não tinha espaço algum. Evoco, aqui, a constatação de 

Joaquim
120

, em sua “Carta de Joaquim Melo - Coordenador Geral do Instituto Palmas – aos 

Moradores do Conjunto Palmeira” para contextualizar a analise desta década (visto que 

condiz muito com a literatura e com os relatos que ouvi dos moradores durante meu trabalho 

de campo): 

                                                 
120

 Disponível no sitio: < http://www.inovacaoparainclusao.com/ > (acessado em 22/12/2012). 

http://www.inovacaoparainclusao.com/


143 

 

 

É fundamental termos vivo na memória que, em 1973, morávamos na Beira 

Mar. Fomos expulsos de lá sob a ameaça dos cassetetes da ditadura militar e 

trazidos à força para essa região onde só existia mato e lama. Foram anos 

morando em barracas de lona. Construímos o Conjunto Palmeira aos poucos, 

com nossas próprias mãos, em regime de mutirão. Até bem pouco tempo atrás 

não tínhamos água encanada para beber, não tínhamos esgoto, drenagem, ruas 

para andar. Faz só 5 anos que nos tornamos bairro, até então éramos uma 

pequena comunidade ligada ao Jangurussu. 

Segundo relatos e segundo a própria literatura, as primeiras organizações sociais 

tinham como pauta trabalhos de benefício público, diagnosticados a partir das experiências 

concretas que os próprios moradores viviam. Não se baseavam em uma relação mercantil para 

executar seus trabalhos: eram feitos por mutirão e voluntariado, fato dado principal e 

especialmente por motivos religiosos. Assim, a maior mediadora das lutas no principio de 

ocupação do Palmeiras foi a Igreja Católica, principalmente através da atuação das CEBs – 

aqui, portanto, identifico os primeiros intelectuais coletivo da época. Mesmo quando as lutas 

desta época tinham como fim aos participantes benefícios individuais (como a construção de 

uma habitação), o beneficiário só era atendido depois de participar de uma benfeitoria para 

outrem. A solidariedade, neste sentido, tinha premissas da conscientização de classe (dadas 

pela Teologia da Libertação), onde os participantes se uniam “lutavam” contra uma classe 

opressora; e de reciprocidade (dada pela Igreja Católica), de maneira que o benefício 

individual estava diretamente ligado a um benefício a outrem. 

A participação da Igreja nesta época condiz com o foco de atuação da teologia da 

libertação que estava em voga na igreja católica da América Latina e que trazia a questão da 

luta de classes fortemente atrelada às questões religiosas - o que, de certa forma, influía no 

posicionamento político de seus seguidores, e nas práticas sociais de organização destes. 

Assim, a teologia da libertação fomentou as lutas do Palmeiras por toda a década de 1980 e 

meados da década de 1990, servindo de aporte às discussões políticas dos moradores 

organizados em torno da Igreja ou de seus seguidores. 

Como não possuía “nada” na região, como se referem alguns moradores, não se pode 

esperar que o bairro possuísse um limite – afinal, nem bairro oficialmente o era, visto que era 

parte integrante de outro bairro, o Jangurussu. O Conjunto Palmeiras era, portanto, mais 

limitado simbólica que geograficamente: era uma questão de pertencimento, de identidade, e 

não de localidade (tratarei mais sobre isso em outro momento). 

Durante o final da década de 1970, havia um descontentamento geral dos moradores, 

bem como uma série de necessidades comuns e, ainda, um discurso (promulgado pela 

Teologia da Libertação e de seus militantes) sobre o enfrentamento de classes, o que 
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influenciou muito na mobilização local. O governo ditatorial colocara em um território sem 

infraestrutura pessoas que não tinham nenhum recurso para investir, carentes de vender sua 

força de trabalho em um lugar sem mercado estabelecido, sem contato logístico próximo com 

seus locais de trabalho/emprego (deve-se lembrar que muitos moradores que foram expulsos 

da beira da praia eram pescadores) e tendo como principal intelectual coletivo a mobilizá-los 

a Igreja Católica, em tempos de envolvimento com a Teologia da Libertação. Relataram-me 

que, nesta época, o Palmeiras era conhecido como a região mais violenta da cidade.  

As necessidades coletivas e a similitude entre os trabalhadores que habitaram 

inicialmente o Palmeiras, somada às ações da Igreja Católica e de seus fiéis
121

, geraram um 

campo fértil para o surgimento de lideranças comunitárias (intelectuais tradicionais) em torno 

dessa temática politicamente solidária, diretamente influenciada por motivos religiosos. As 

pessoas que faziam lutas próximas a estes intelectuais, recebiam, em parte, o mesmo valor 

simbólico que estes, na forma de um reconhecimento moral: estas pessoas são até hoje 

lembradas pelos moradores, e suas ações são repetidas como exemplo da organização e 

mobilização do Palmeiras
122

.  

Tem-se inicio, assim, a “caminhada”, as “lutas”, com um plano de fundo baseado na 

contra hegemonia, com trabalhos realizados pela base popular, sem uma organização 

fixa/formalizada, incentivada pela Teologia da Libertação (ou seja: explicitamente abordando 

as diferenças entre as classes sociais) e em prol de necessidades comuns (habitação, 

alimentação, infraestrutura e trabalho, principalmente) entre os moradores. Exemplo 

emblemático de uma luta contra-hegemônica, nesta década, são as ocupações clandestinas de 

terra: apesar de não haver “nada” no Conjunto Palmeiras, Ricardo relatou-me que havia 

planos para área (como espaços para praça, canteiros e etc), mas eles foram ocupados por 

moradores que chegaram posteriormente à ocupação inicial, no decorrer da década. As 

iniciativas associativas dos moradores que faziam a luta na época dependiam basicamente de 

recursos escassos provindos de políticos e da igreja católica – ainda que se tratasse de uma 

perspectiva contra hegemônica, ainda apresentavam um cunho assistencialista. 

Durante a década de 1980, tal qual ocorreu em todo Brasil, ouvi relatos de que 

pulularam lutas sociais no Bairro - o que acaba por estreitar os laços e as relações dos 

moradores do Bairro. Ainda com o espírito comunitário muito em voga, uma moradora cede 
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 Como exemplo disso, cito a abertura de uma Creche Comunitária na Piçarreira e de uma “Emergência 

Comunitária”, que era, na verdade, um carro que se encarregava de levar doentes ao hospital, devido à falta de 

transporte público coletivo e que, depois de um tempo, deu lugar a uma funerária comunitária. 
122

 Isso fica claro, por exemplo, na fala Bento: “Me é uma grande riqueza saber que este pessoal veio da 

associação não sei nem há quantos anos. Porque é riquíssimo que uma associação tenha pessoas de idade que são 

reconhecidas e ainda estarem ali, ainda dentro da associação. Pra mim é uma grande vitória”. 
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parte de sua casa para que fosse construída a ASMOCONP (mais um intelectual coletivo de 

peso na história do bairro), logo no começo da década. Outras associações e organizações 

sociais (formais e informais) começam a surgir no Palmeiras. As lideranças comunitárias 

formadas (e as que se estavam formando) fazem, nesta década, diversas passeatas e 

manifestações contra as autoridades e contra o governo. Ouvi relatos de violência por parte do 

Estado contra os moradores, de enfrentamento, de contra-hegemonia, de confronto de classes. 

As ocupações de terra continuaram, e o Palmeiras se estende para o sul e o oeste, onde se 

formam a Piçarreira e o Palmeiras II, consecutivamente.  

A teologia da libertação ganha dois representantes memoráveis no bairro, neste 

momento: o Padre Chico e o aspirante a padre, Ricardo. O aspirante chegou primeiro e, 

inclusive, realizou algumas missas, mesmo não tendo completado seus estudos para se tornar 

padre. Ambos são citados como referencias pelos moradores, simbolicamente são 

apresentados como referencias de um tempo de união e mobilização comunitária do bairro.  

A ASMOCONP torna-se uma ferramenta aglutinadora de lideranças comunitárias. 

Neste espaço construíram-se estratégias e fizeram-se mobilizações que mantiveram o ideário 

da Teologia da Libertação posta no bairro até então: o enfrentamento político, as lutas 

imediatistas e a conscientização de classe (uma solidariedade intraclasse dos trabalhadores). A 

situação exigia, naquele momento, atitudes imediatistas – e, assim, esta entidade logrou êxito 

quando mobilizou os moradores para conseguir trazer água e luz para o bairro. Ao mesmo 

tempo que faz isso, a ASMOCONP recebe respeito dos moradores e consolida seus 

mobilizadores como lideranças comunitárias históricas do bairro, ainda hoje lembradas 

(algumas, inclusive, ainda atuam em organizações sociais). Ricardo, nesta época, abandona a 

ambição de ser padre, pois, de acordo com ele, já estava muito envolvido nas lutas sociais – 

era professor, líder comunitário, estudante, fazia alguns trabalhos como padre e voluntário na 

ASMOCONP. 

Ainda na década de 1980, quando passa a atuar apenas como líder comunitário (não 

mais dedicando tempo aos estudos e à igreja de maneira majoritária), Ricardo conhece alguns 

estrangeiros
123

, ligados a alguma agência de financiamento internacional, como pode se ver 

através da fala dele mesmo: 

Começou com uns franceses que vinham pra cá e atuavam com crédito. Era um 

grupo de franceses que estavam trabalhando com pesquisadores populares, 
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 Toscano (2008:12) afirma que se trata da ONG francesa Gret, que, na época, em parceria com uma ONG 

local, implantou um “curso de Pesquisadores Populares cujo objetivo era capacitar líderes comunitários para 

resgatar e registrar as memórias das lutas de seus bairros” 
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então eu fui um dos primeiros pesquisadores, depois criamos o Cearah 

Periferia. Ficamos lá a vida inteira, fizemos mil coisas lá dentro (entrevista 

realizada pelo autor, no dia 22/08/2012) 

Segundo contou-me, neste momento ele foi capacitado para realizar pesquisas sobre as 

memórias locais dos moradores. Deste contato surge, na década seguinte, uma ONG que é 

decisiva na própria história do Banco Palmas: a Cearah Periferia
124

, que vem a ser a primeira 

instituição que Ricardo participa oficialmente, trabalhando lá como pesquisador comunitário, 

sem perder o vínculo com as lutas sociais travadas naquela época - levadas a cabo, 

principalmente, pela Igreja católica, através do Padre Chico (que financiava capacitações 

técnicas
125

 para os moradores do bairro, indiferente à religião, a partir de doações 

internacionais) e pela ASMOCONP. 

A entrada de agências internacionais no financiamento de movimentos populares na 

década de 1980 é algo muito similar ao processo que ocorria no país de maneira geral e que, 

na década seguinte, leva muitos movimentos sociais à onguização (Fontes, 2010), onde a 

formalização das lutas em tal formato jurídico (de Organização não-governamental, 

supostamente entre o setor privado e o público, numa Terceira Via) leva a um processo de 

mercantil-filantropização da sociedade civil – as “caminhadas” passam, com isso, a depender 

das agencias de financiamento e de seus respectivos “projetistas” (classe trabalhadora que 

depende da existência de ONGs): e isso também condiz com a nova pedagogia da hegemonia. 

Assim, a década de 1990 marca o deslizamento do sentido de Sociedade Civil para 

“Sociedade civil organizada”, representada pelas ONGs e demais representações de classe, 

que, ao invés de representarem a expressão da luta social, se resumem a apoiar fragmentos 

desta – ao invés de “lutar por” a sociedade civil passa a “apoiar a” a luta, por assessorias e 

prestação de serviços
126

. Além disso, a sociedade civil deixa de representar o palco da luta de 

classes para se resumir a um palco de conciliamento entre elas, marcado pela fragmentação da 

luta universalizante em pautas específicas e desconexas. 

Na década de 1990 persistem algumas características da luta de classes do bairro: o 

benefício comunitário e as lutas comuns ainda são o fulcro das “caminhadas”. A 
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 Atualmente a ONG, que foi fundada entre Joaquim e outros em 1991, recebe apoio de outras entidades não-

governamentais, como a União Européia e a ONG Oxfam, além do Banco do Nordeste. A ONG é associada à 

Abong 
125

 Segundo me contou Girassol, o padre tinha contatos com fiéis da Europa que faziam doações e voluntariados 

para o Bairro. 
126

 O próprio Joaquim me deu esse indicio durante a entrevista que realizei com ele no dia 22/08/2012: “Hoje a 

gente diz assim: o Instituto Palmas apoia as lutas sociais. Ou seja, vai ter uma passeata, então a gente vai lá botar 

uma faixa, vai junto; vai ter algo na câmara de vereadores, então a gente assessora, ajuda. (...) e vai garantir 

financeiramente que a ASMOCONP lidere este processo – então, não é papel do banco, por exemplo, chamar os 

moradores: a associação chama e a gente vai junto e apoia”. 
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multiplicação de organizações populares institucionalizadas na década de 1980 fez com que o 

poder de representação do bairro permanecesse descentralizado, difuso – somavam-se 26 

organizações no ano de 1990 (Toscano, 2008: 13).  

Acontece, então, que se somam de vez, nesta década, às lutas locais, novos atores: as 

já citadas agências internacionais e nacionais de financiamento. Neste sentido, um processo é 

emblemático na história do bairro: o da construção do canal de drenagem, num trabalho que 

durou cinco anos (1990-95) e que envolveu trabalho comunitário (remunerado e voluntário), 

Prefeitura municipal, governo estadual e a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica (GTZ). 

Tal implantação de infraestrutura fazia parte do PRORENDA – o Programa de Viabilização 

de Espaços Econômicos para a População de Baixa Renda. 

Destarte, o PRORENDA exigiu que os moradores tivessem um conselho comunitário, 

a fim de autogerirem os recursos do programa. Logo, em 1991, enquanto fervilhava o 

processo de mobilização comunitária do bairro por um benefício comunitário, as lideranças 

locais realizam o I Seminário Habitando o Inabitável – neste momento, decidem trabalhar 

conjuntamente pela urbanização do bairro. Assim, a ASMOCONP passou a realizar todos os 

pagamentos dos empregados da obra (que eram moradores locais) e ficou submetida a uma 

gestão comunitária geral, que representava todas as organizações populares do bairro (formais 

e informais), legalmente instituída sob o nome União das Associações e Grupos Organizados 

do Conjunto Palmeiras (UAGOCONP) – esta instituição funcionou apenas enquanto a 

instalação do canal era realizada.  

Quando o Programa PROSANEAR (Programa de Saneamento para População de 

Baixa Renda) 
127

, do governo do Estado, foi executado no bairro, no ano de 1995, a 

comunidade, ainda organizada, conseguiu reivindicar e, assim, alterar partes do projeto inicial 

da obra. Ainda assim, hoje a situação do saneamento mostra-se urgente, exigindo novas 

medidas. Durante todo este processo, de 1991-97, Ricardo atuou como engenheiro chefe da 

construção do canal de drenagem
128

. 

Em 1997, quando aconteceu a segunda versão do Seminário Habitando o Inabitável, os 

participantes chegam à conclusão que a urbanização do bairro não havia sido acompanhada 

por uma melhoria econômica dos moradores. O encarecimento do IPTU, bem como as novas 

contas para se pagar (água, luz e esgoto) que incidiram sobre as casas que ficavam em áreas 

                                                 
127

 O programa foi financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O aviso de 

licitação foi publicado no diário oficial da União no dia 05/05/1995 – Disponível em: < 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1144588/dou-secao-3-05-05-1995-pg-83 >(acessado em 24/12/2012). 
128

 Descrição do perfil do diretor do BP no sítio: www.banquepalmas.fr/L-extraordinaire-idee-de-Joaquim.html  

(acessado em 01/01/2012) 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1144588/dou-secao-3-05-05-1995-pg-83
http://www.banquepalmas.fr/L-extraordinaire-idee-de-Joaquim.html
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que receberam as infraestruturas fizeram com que muitos moradores vendessem suas 

moradias e se mudassem para outras regiões ou bairros, onde o custo da habitação fosse 

menor. Assim, as lideranças comunitárias decidem começar um projeto de geração de renda e 

emprego no bairro. 

Durante uma reunião de moradores, neste momento, alguém (um morador do bairro, 

não identificado) propõe que o bairro criasse um cartão de crédito próprio, para que se 

comprassem os produtos do bairro. Nisto, surge a proposta de criação do Banco Palmas e seu 

respectivo Palmacard, que se apresentavam como instrumentos diferentes do convencional 

(do Banco privado e de seus cartões de crédito): na proposta popular, qualquer um poderia ter 

acesso a crédito
129

. A proposta inicial, do Palmacard (que surgiu antes da ideia de um Banco), 

pautava-se não no lucro, mas na possibilidade de permitir às pessoas terem acesso aos 

produtos, mercadorias e serviços do bairro: ele não apresentava cobrança de juros. A ideia 

veio acompanhada de outra, no entanto: empréstimos bancários, tanto para produção (para 

gerar mais empregos e renda), quanto para consumo (para se ter onde gastar os empréstimos). 

A ideia de oferecer crédito exigiu à ASMOCONP que buscasse empréstimos junto a 

outras instituições, visto que não tinha fundos nesta época
130

. Conseguiram, depois de quase 

um ano buscando, junto com a ONG Cearah Periferia, que Ricardo ajudou a fundar, 2.000,00 

(dois mil) reais, com juros de 1% ao ano. Para o consumidor final, os juros variavam de 2 a 

3% ao mês. Neste momento, foram cedidos 5 empréstimos a produtores e foram emitidos 20 

cartões.  

A entrada da Associação em um ramo econômico no qual o lucro é implícito, ou seja, 

o setor creditício, implicou que a instituição estava, a partir daquele momento, fadada a 

reproduzir os juros a fim de pagar o empréstimo inicial. Se o capital é valor que tem que se 

valorizar (Netto & Braz, 2006: 186), então a busca por juros (ainda que menores que o do 

mercado) que a ASMOCONP envolve-se implica na constante procura em valorizar aquele 

dinheiro que foi emprestado inicialmente. Ou seja: a luta desenvolvida por esta instituição 
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 Resolvi não intitular a proposta como sendo factualmente contra-hegemônica. Acrescentarei mais detalhes 

sobre isto em outro momento, quando tratarei sobre a questão do crédito propriamente dita. 
130

 Bento, na entrevista que realizei com ele, me disse que foi nessa época que ele assumiu a presidência da 

Associação de Moradores. Contou-me: “Quando eu fiz parte da diretoria, já era 1997. Foi quando o ex-

presidente, não sei o porquê, não soube como tocar ela direito e resolveu sair. Ele desistiu, depois de seis meses 

– e, assim, ia ficar, por mais seis meses, sem ninguém! Porque a associação estava bem fraca. Aí falaram comigo 

e eu fui ser presidente (...) deixei o Marieta e fui pra lá. Cheguei lá e criei logo um projeto pra Assembleia 

[Executiva Municipal] pra eles religarem a água e a luz – e pra termos por um ano isso pago. E consegui! Foi o 

primeiro projeto que eu fiz. A associação estava sem água e sem luz: todo mundo tinha deixado de pagar! Tinha 

acabado a Associação. Fracassou! Não soube tocar direito, e fracassou! Porque sempre tem as associações que 

fracassam - e aquelas que abrem até falência. Essa não chegou a abrir falência, mas quando chegou quase nesse 

ponto, que me entregaram, eu toquei pra frente” (Entrevista realizada pelo autor, no dia 15/08/2012). 
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através deste projeto exigia, agora, o lucro – novidade se comparada às lutas solidárias de 

outrora, cujo fundo era, diferentemente dos juros, a luta contra-hegemônica (o enfrentamento 

político), as lutas universalizantes, imediatistas e solidárias (pela conscientização de classe 

através da reciprocidade entre os moradores). A “inclusão financeira”, dos “sem conta 

bancária” (como afirmou Haroldo, o representante da SENAES durante a II Oficina de 

Capacitação (...) que participei), foco dos bancos comunitários, trata de incluir os pobres, com 

o aval deles, no mundo do mercado – do consumo/produção de mercadorias produzidas, em 

grande parte, por trabalho assalariado.  

De qualquer jeito, depois que o Banco abriu, logo no seu primeiro dia de 

funcionamento, o dinheiro acabou – havia sido totalmente emprestado. Dois meses depois a 

ASMOCONP é obrigada a fazer um novo empréstimo, desta vez junto a duas instituições 

internacionais: a GTZ e a Oxfam
131

, o que possibilitou ampliar os serviços do Banco. Ainda 

que não tenha dados quanto ao valor do empréstimo feito, nem do número de empréstimos 

produtivos que o banco realizou, Melo Neto & Magalhães (2008:16) afirmam que, neste 

momento, o BP passou a possuir 120 cartões em circulação e que fechou o ano com 15 mil 

reais em caixa. 

No ato de fundação do BP, cabe ressaltar, houve a presença da mídia local, como 

lembrou Mara: 

Foi quando o BP foi inaugurado, 1998. Lembro que passou no jornal do meio 

dia [na televisão]: “O Conjunto Palmeiras inaugura seu banco comunitário e irá 

fazer empréstimos para a comunidade”. Lembro até de quem estava dando 

entrevista. Era uma senhora que tinha a única farmácia do bairro. (...) Dizia que 

a Associação estava criando um banco e que iria financiar os moradores da 

comunidade.  
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 Quanto à ONG OXFAN, destaco o principio de sua fundação, segundo o Jornal Publico (Portugal): “O 

responsável pelas contas da organização humanitária britânica e pela distribuição de roupa aos cidadãos 

europeus mais afectados pela Segunda Guerra Mundial, Joe Mitty [fundador da ong] descobriu que era mais 

rentável por à venda o material doado, em vez de reparti-lo. Assim, a Oxfam converteu-se na primeira ONG que 

vendia de tudo sem comprar nada. Com o dinheiro arrecadado conseguiu fundar vários projectos 

solidários.”(Disponível em: http://www.publico.pt/sociedade/noticia/morreu-joe-mitty-fundador-da-ong-oxfam-

1306416). O perfil da ONG é completado por ela própria, segundo seu sítio: 

“Así, somos miembros fundadores de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (CONGDE) y participamos en las coordinadoras de ONG de las 17 comunidades autónomas de 

España. Pertenecemos a EURODAD (Red Europea de Deuda y Desarrollo), FECEMD (Federación Española de 

Comercio Electrónico y Marketing Directo) y FETS (Finançament Ètic i Solidari).(...) Además, desde 1995, 

somos organismo consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas”. A ONG, aparentemente, 

adaptou-se bem, desde a origem, ao mundo mercadológico, tendo prosperado através da venda de doações; 

atualmente está envolvida diretamente com os órgãos supranacionais, como parte do conselho econômico e 

social destas, decidindo, de maneira verticalizada e representativa, o que será realizado em cada país. (disponível 

em: http://www.intermonoxfam.org/es/quienes-somos/alianzas). Acessados em 25/12/2012. 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/morreu-joe-mitty-fundador-da-ong-oxfam-1306416
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/morreu-joe-mitty-fundador-da-ong-oxfam-1306416
http://www.intermonoxfam.org/es/quienes-somos/alianzas
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Tal fama e repercussão fez com que o Banco Central (BACEN) viesse a investigar as 

ações deste Banco Comunitário – afinal, não existe, ainda hoje, uma institucionalização 

formalmente legalizada que corresponda aos Bancos Comunitários: o Banco Palmas era, até 

então, apenas mais um projeto da ASMOCONP. Durante a visita, o BACEN proibiu o BP de 

atuar na forma de poupança – atividade que não era sequer o foco central do BP. Tal 

poupança dizia respeito a uma Poupança Comunitária, onde os moradores investiriam nela 

para autofinanciar seus projetos – para o BACEN, isto é trabalho legal dos bancos, e não de 

uma Associação de Moradores. Destarte, o BP via-se necessariamente coagido a buscar 

recursos de onde fosse para continuar seu projeto de cunho econômico e social – sem poder 

recorrer ao governo federal e sem poder criar um fundo comunitário. 

Um ano depois, a ASMOCONP faz mais um parceiro: o IDT
132

 que, segundo Melo 

Neto (2003: 10), oferecia capacitação profissional e de gerenciamento empresarial para os 

empreendimentos que fossem financiados pelo BP. A CUT (através da Agência de 

Desenvolvimento Solidário) também se aproxima do Banco, a pedido da própria Associação – 

inicialmente, o trabalho vinha a ser o ensino escolar para os moradores do bairro, dando-os, 

inclusive, certificado de escolaridade. 

A entrada dos anos 2000 marca uma série de mudanças no Banco Palmas, na 

ASMOCONP e principalmente na luta solidária do bairro. Uma série de eventos propiciou 

isso. Se até o final da década de 1990 o Banco Palmas mantinha-se como uma ferramenta da 

ASMOCONP de enfrentamento à pobreza imediata do bairro e nutria-se das lutas históricas 

que ali se desenvolviam, a partir do fim deste período a entrada da pedagogia da hegemonia 

começa a atuar mais e a exigir mais enquadramento institucional do Banco – que passa, em 

contrapartida, a ganhar destaque nacional e internacional, a participar indiretamente das lutas 

da base, bem como ganhou relativa autonomia através da criação do Instituto Banco Palmas.  

A fala de Francisca, dada na entrevista formal que realizei, representa bem a 

contextualização desta nova fase das lutas encabeçadas pela ASMOCONP. Perguntei-a como 

ela via as ações da Associação hoje em comparação com as que a instituição desenvolvia no 

passado, na década de 1980 principalmente. Ela respondeu-me: 

De certa forma, estão [ASMOCONP e BP] buscando a mesma coisa [de 

outrora]. Continuam na luta, buscando projetos, continuam vendo 
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 Trata-se do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (qualificada como Organização Social pelo Governo 

do estadual do Ceará, através do Decreto nº 25.019, de 3/7/98 – assim, são aptos a executar políticas públicas nas 

áreas do trabalho e empreendedorismo. Mais informações disponíveis no sítio oficial: 

http://www.sineidt.org.br/Institucional/SobreIDT.aspx . 

 

http://www.sineidt.org.br/Institucional/SobreIDT.aspx
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possibilidades. Não se nega. Mas tem deixado muito a desejar em termos de 

“povo”, porque o Conjunto Palmeiras cresceu muito e ficou muito difícil, 

mesmo. [Estas instituições] tem feito muitos trabalhos com grupos, como 

cursos e projetos. E eu entendo perfeitamente quando eles dizem que só podem 

fazer determinada ação se tiverem um projeto para aquilo. E, assim: há um 

grito maior, principalmente agora, com esta história da [violência com a] 

juventude - porque a associação de moradores deveria estar discutindo sobre 

isso com os moradores e não consegue, porque tem outros trabalhos, projetos e 

outras coisas pra fazer. E a gente sabe que são importantes, mas como a 

associação de moradores, mesmo, tinha que chamar as igrejas e os grupos pra 

fazer uma discussão sobre a realidade dessas famílias que estão perdendo seus 

filhos - e juntos buscar saídas para isso. 

O processo de onguização do movimento social e da mercantil-filantropização 

envolveu as instituições em burocracias institucionais, bem como as levou a uma dependência 

de recursos provindos de agências de financiamento para fazer as caminhadas. Além disso, 

tais agências focam, cada vez mais, na luta contra uma pobreza reificada, descontextualiza e 

despolitizada – e encrustam seus discursos de inclusão ao mercado de trabalho junto às 

instituições. 

A fama nacional e internacional que o projeto da ASMOCONP ganhou durante esta 

década é evidenciada pelo destaque que a instituição ganha no cenário da ES, bem como pelo 

número de agencias e de instituições (governamentais e não-governamentais) que se 

interessam e passam a financiar o projeto – dando-o, inclusive, certa autonomia em relação à 

Associação. Esta autonomia do projeto que aparecia na relação dele com a ASMOCONP, era 

muito diferente da autonomia que o Banco tinha/tem com relação às agências financiadoras, 

que passam cada vez mais a tolhê-la pelas exigências, bem como pela ênfase que estas dão ao 

empreendedorismo “solidário”, à “sustentabilidade” e à luta infinita por mais 

“financiamentos”. Em suma, o BP passa a exigir cada vez mais recursos e mais captação de 

editais, bem como mais funcionários – o que influencia diretamente no acirramento da 

onguização do movimento social que se construía em torno da ASMOCONP, bem como à 

instrumentalização desta instituição. 

O primeiro passo à “mundialização” do BP (e para o desencadeamento de diversos 

fatos na vida cotidiana do Banco, da Associação e do Bairro) se deu em Santa Catarina, mais 

precisamente em Florianópolis, no primeiro mês do ano de 2000. Ricardo fica sabendo
133

, 

pela internet, de um evento que ocorreria na Universidade Federal de Santa Cataria, sobre 

coordenação do professor Armando Lisboa, grande entusiasta e intelectual da ES. O evento 

tratava sobre o uso de moedas sociais – sobre isto, o diretor do Instituto Banco Palmas afirma: 
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 Informações cedidas ao autor durante a entrevista ocorrida no dia 22/08/2012. 
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A gente não tinha, ainda, naquele tempo, a moeda social – e eu achei aquilo 

tudo fantástico: uma moeda paralela! (...) E naquela época eu ainda viajava 

muito pouco. Imagine: ainda era líder comunitário somente, não era diretor de 

banco. Nesta época tinha o PRORENDA ainda, então eu fui até lá e pedi uma 

passagem para participar do encontro – e eles me deram. (...) E fui pro 

encontro. Fiquei os dois dias lá. E tinha o Marcos Arruda, do PACS
134

– que era 

o instrutor lá. Ele fez o seminário, explicou as moedas sociais e tal, e fez as 

oficinas. 

Foi lá, afirma Ricardo, que o BP tomou conhecimento (sem apropriar-se) pela primeira 

vez sobre o termo ES – na visão do professor Lisboa, algo muito mais próximo às questões 

éticas e morais que econômicas. O diretor do BP afirma que quando ele se apresentou neste 

evento e contou sua experiência com o Palmacard, as pessoas presentes ficaram eufóricas e 

curiosas. 

Dias depois do evento, segundo contou-me, Ricardo recebe uma ligação de Marcos 

Arruda, convidando-o para participar de um evento sobre o futuro da ES no Rio de Janeiro. 

Afirma Ricardo: 

Foi lá que eu conheci aquela multidão de gente da ES: participavam muitos 

professores experientes. Isso em junho de 2000. Foi a primeira vez mesmo que 

eu ouvi falar em ES. Foi um encontro longo, de quatro dias. E tinha muita 

gente, pelo menos 200 pessoas, desde o Armando Lisboa, todo mundo, enfim. 

E eu apresentei o Palmas. Foi o primeiro momento que o Palmas foi pro mundo 

- que depois daquele encontro só se falava do BP, porque ele tinha todas as 

características: era um banco com autogestão, cartão de crédito popular, 

produção e consumo. Dali pra frente foi meu batismo na ES: quando eu voltei, 

estava com todos os conceitos (ES, prossumidores e etc), mas quando a gente 

começou [o BP], não tínhamos nem noção disso. (...) Daí pra frente eu me 

espalhei em todos os plenários de ES do Brasil. 

A participação de Ricardo em um evento de formação propiciou que ele entrasse em 

contato com outros intelectuais, de maneira que pôde disseminar informações sobre o Banco 

                                                 
134

 Ligado ao Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - organização sem fins lucrativos dedicada ao 

“Desenvolvimento Solidário”, fundada por ex-exilados da América Latina em 1986 como parte do PRIES 

(Programa Regional de Investigações Econômicas e Sociais para o Cone Sul da América Latina) no Brasil (cuja 

aliança é dissolvida em 1995). A instituição se propõe a trabalhar junto aos “movimentos sociais, das entidades 

eclesiais, dos governos populares, dos grupos de produção associada, das escolas públicas e de outras 

organizações de desenvolvimento solidário. O desafio é pensar a economia de forma contra-hegemônica e 

solidária, procurando rumos alternativos ao atual sistema socioeconômico”. Seus principais financiadores são: 

Fundação Rosa Luxemburgo (fundação que recebe verbas do governo alemão e que está próxima ao antigo 

Partido Socialista Democrático do país, atual Partido de Esquerda – atua na formação política, na execução de 

atividades culturais e com análises sociais) e principalmente o Programa Pão para o mundo (ação das Igrejas 

Evangélicas Alemanha que tem por base levar a justiça aos pobres, atuando como agência de cooperação na 

erradicação da fome, da pobreza e da miséria social, através de projetos de apoio ao desenvolvimento em que a 

população possa ajudar a si mesma. Maiores informações: PACS - http://www.pacs.org.br/; Fundação Rosa 

Luxemburgo - http://www.rls.org.br/funda%C3%A7%C3%A3o-na-alemanha; Pão para o Mundo - 

http://www.direitoacidade.org.br/links/00000535.htm (acessado em 25/12/2012). 

http://www.pacs.org.br/
http://www.rls.org.br/funda%C3%A7%C3%A3o-na-alemanha
http://www.direitoacidade.org.br/links/00000535.htm
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Palmas entre grandes nomes da ES nacional. Ricardo, assim, se torna o ícone dos Bancos 

Comunitários, bem como do BP – tornando-se não apenas representante da instituição, mas 

do próprio movimento nacional e internacional de BCs. Forma, também, o BP como um 

intelectual coletivo, criador, propagador e, futuramente, ainda nesta década, um dos principais 

gestores da metodologia de BC no país. Enfim, os dois eventos propiciaram não só a entrada 

de Ricardo e dos próprios bancos comunitários na ES, como colocou Ricardo como o grande 

símbolo deste movimento. 

Os empréstimos ofertados pelo projeto da ASMOCONP, bem como os trabalhos 

inéditos que realizava, permitiram que o projeto do banco expandisse suas ações, a ponto que, 

ainda em 2000, o Banco Palmas acaba sendo convidado para ser consultor para o emprego 

informal do Equador, através do Programa de Gestão Urbana para a América Latina e o 

Caribe – financiado pelo Banco Mundial e pelo Centro das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (UN/HABITAT)
135

. Juntos, estes órgãos elaboraram o “Plan 

Estratégico de Inversión para el Desarollo de la Ciudad de Cuenca, Ecuador”. O objetivo 

deste era alavancar o “desenvolvimento econômico e social da cidade de Cuenca” (Melo Neto 

& Magalhães, 2003: 17). 

Neste mesmo ano, o BP passa a integrar a Rede Nacional de Economia Solidária 

(RBES), apoderando-se ainda mais dos conceitos sobre a temática. A RBES é uma das 

instituições que fazem parte do GT nacional sobre a ES - que vem a estimular a criação da 

SENAES em 2003. 

Em 2001 o BP integra a Rede de Desenvolvimento Local e Sustentável (RDLS), 

ligada a Rede de Informações sobre o Terceiro Setor (RITS), associada à Abong. A estratégia 

do DLIS foi amplamente disseminada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, através 

do Programa Comunidade Ativa (Alves, 2001:12): programa assistencialista e que visava 

incluir pobres no mercado de trabalho. 

Neste mesmo ano, as moedas sociais do bairro (os palmas) tomam vida através do 

Projeto Fomento, criado pela ONG holandesa Aktie Strohalm e financiado pela ICCO
136

. 
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 Maiores informações sobre este projeto podem ser obtidas em: MELO NETO, João Joaquim de. 

Banco Palmas. Uma prática de socieconomia solidária. Agora XXI / Banco Palmas, Quito- Programa de Gestão 

Urbana – UN/HABITAT. Maio 2003, 39p.- (Caderno de Trabalho Nº116) – disponível no sítio: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.tau.org.ar%2Fupload%2F89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24%2Fmelo_palmas.pdf&ei

=E8nYUMP6C4GE9QTZ1YGwCA&usg=AFQjCNHmrPWTVwxyhXhmYVjJr8AhURB7hQ&bvm=bv.135553

4169,d.eWU (acessado em 24/12/2012). 
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 A Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento – Holanda (ICCO) é parceira e 

financiadora de diversos projetos de ES no Brasil. Além disso, tem forte influencia junto ao governo – mesmo 

sendo uma ONG, atua diretamente na influencia do governo nacional, sendo uma das principais instituições a 

participar do Grupo de Trabalho Responsabilidade Social e Combate à Pobreza, que envolve outras ONGs 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tau.org.ar%2Fupload%2F89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24%2Fmelo_palmas.pdf&ei=E8nYUMP6C4GE9QTZ1YGwCA&usg=AFQjCNHmrPWTVwxyhXhmYVjJr8AhURB7hQ&bvm=bv.1355534169,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tau.org.ar%2Fupload%2F89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24%2Fmelo_palmas.pdf&ei=E8nYUMP6C4GE9QTZ1YGwCA&usg=AFQjCNHmrPWTVwxyhXhmYVjJr8AhURB7hQ&bvm=bv.1355534169,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tau.org.ar%2Fupload%2F89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24%2Fmelo_palmas.pdf&ei=E8nYUMP6C4GE9QTZ1YGwCA&usg=AFQjCNHmrPWTVwxyhXhmYVjJr8AhURB7hQ&bvm=bv.1355534169,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tau.org.ar%2Fupload%2F89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24%2Fmelo_palmas.pdf&ei=E8nYUMP6C4GE9QTZ1YGwCA&usg=AFQjCNHmrPWTVwxyhXhmYVjJr8AhURB7hQ&bvm=bv.1355534169,d.eWU
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Neste sentido, o BP recebeu 50 mil reais para construir sua PALMATECH (Escola de 

Economia Solidária) – a partir disso o BP criou 50 mil moedas-sociais, totalizando 100 mil 

unidades monetárias. Isto aumentou o projeto em nível local, bem como sua credibilidade 

diante de agencias financiadoras e sua fama na mídia e no mundo acadêmico. 

Em 2003 estoura de vez a fama nacional do BP, através da mídia
137

. Novamente o 

BACEN fica sabendo do BP, mas, desta vez, indaga-o sobre a emissão de moedas – o 

BACEN é o único emissor oficial de moedas no país. Assim, neste ano, o Ministério Público 

é acionado para investigar este processo econômico da ASMOCONP – mas, após a 

verificação que o BP não era uma agencia de crédito que visava o lucro, e que se tratava de 

um projeto social, o Ministério Público declarou que não havia, ali, crime contra a União. De 

qualquer forma, de acordo com Silva Júnior (2008a:63), a partir disso o BP percebeu que a 

sustentabilidade socioeconômica de suas atividades dependia de ações que não cabiam ao 

escopo legal de uma Associação de Moradores: esta instituição não podia captar recursos 

públicos em nível federal – e seus projetos relativos ao BP cresciam e exigiam, cada vez mais, 

isso. Ao mesmo tempo, uma fonte de recursos que vinha aparecendo dizia respeito à 

propagação da metodologia do Banco Comunitário, através de palestras e cursos do BP– que 

igualmente não diziam respeito à razão social da Associação. Esses fatos levam os 

idealizadores do BP a criarem uma nova instituição: o Instituto Banco Palmas, que não é o 

Banco Palmas, mas, sim, uma instituição (OSCIP) que pode captar recursos e desenvolver 

capacitações/palestras sobre o BP e sobre os Bancos Comunitários, bem como faz a gestão 

dos recursos do Banco. 

Ricardo se envolve de vez, então, com a propagação da metodologia – e cada vez mais 

torna-se o cabeça do Banco Palmas e dos Bancos Comunitários. Em 2004 é chamado para 

participar da premiação da ONG Ashoka
138

, onde passa a ser considerado um “empreendedor 

social” (pelas palavras da própria ONG) e, assim, recebe uma bolsa mensal para continuar 

                                                                                                                                                         
(como a Fundação Avina, que será citada ainda neste subcapítulo; e a Fundação Banco do Brasil) na discussão 

sobre o pacto Brasil-Holanda para aplicar o Programa PSI (Private Sector Investment), assinado pelo Brasil em 

2008, durante a presidência de Luís Inácio da Silva, o Lula. O GT citado realizou o evento, em 2010, 

denominado de “Encontro de empresas Brasil-Holanda”. Trata-se, obviamente, de um programa da Terceira Via, 

uma verdadeira Pororoca Política. Mais informações no sítio da secretaria geral da república: 

 http://www.secretariageral.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2010/06/09-06-2010-encontro-de-empresas-brasil-

holanda-discute-cooperacao-para-desenvolvimento-economico-sustentavel (acessado em 25/12/2012). 
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 Mais especificamente, a reportagem lançada pela revista de circulação nacional, Istoé: economia e negócios, 

no dia 15/01/2003, sobre o título de “Aceita palmas? No país do real, os mais pobres driblam a falta de dinheiro 

com a criação de moedas próprias”. Disponível no sítio: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/15183_ACEITA+PALMAS+?pa (acessado em 20/12/2012) 
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 ONG internacional que busca localizar, pelo mundo, os “empreendedores sociais”. Tem como 

parceiros/financiadores empresas como a TAM e a Rede Globo de Televisão, além da empresa americana 

McKinsey (que assessora as maiores organizações multinacionais do mundo, além de governos nacionais e 

outras instituições públicas) e do Citibank.  

http://www.secretariageral.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2010/06/09-06-2010-encontro-de-empresas-brasil-holanda-discute-cooperacao-para-desenvolvimento-economico-sustentavel
http://www.secretariageral.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2010/06/09-06-2010-encontro-de-empresas-brasil-holanda-discute-cooperacao-para-desenvolvimento-economico-sustentavel
http://www.istoe.com.br/reportagens/15183_ACEITA+PALMAS+?pa
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seus projetos. Aqui seu rótulo de empreendedor não só se destaca como, também, ganha outro 

adjetivo: o empreendedor que criou o Banco Palmas e os bancos comunitários. A luta social 

do bairro começa a reificar-se na versão dele, principalmente graças a publicações e 

divulgações que faziam as agências financiadoras, bem como pelos acadêmicos que 

estudavam o bairro a partir da sua versão ou do BP. 

A sintetização da luta à versão do BP começa a ser construída através da criação, pelas 

agências financiadoras, de uma liderança empreendedora do Conjunto Palmeiras (não mais 

uma liderança comunitária, um intelectual tradicional formado localmente como as demais 

lideranças, mas um porta-voz da comunidade como um todo) que passava por um fervoroso 

processo de construção da contra hegemonia a partir das lutas comuns e do enfrentamento 

político. Ricardo era colocado pelas agências, assim, uma liderança empreendedora em meio 

ao bairro, sendo que elas forjavam tal status através da reificação do processo social de 

construção do BP, onde resumiam o processo coletivo a uma iniciativa empreendedora de 

Ricardo. Este processo de criação de uma liderança empreendedora pode ser notado, por 

exemplo, na frase de descrição do perfil de Ricardo no site da ONG Ashoka, onde se lê que 

ele “criou o Banco Palmas em Fortaleza, o primeiro banco da Região Nordeste de economia 

solidária e inclusão social” 
139

. 

Destarte, cada vez mais envolvido com instituições de financiamento, o BP, arrastado 

pelas propagandas e destaques internacionais que davam as agências de financiamento ao 

projeto da ASMOCONP, levava Ricardo a deixar, aos poucos, as lutas sociais propriamente 

ditas para se envolver no apoio a elas, através dos BCs – começa a deslizar de uma liderança 

comunitária para uma liderança empreendedora. Como liderança, Ricardo passa a ser porta-

voz da comunidade do Conjunto Palmeiras, respondendo por ela e forjando os consensos 

desta; como empreendedor, passa a ser visto como criador do BC – como se ele tivesse tido a 

ideia e a implementado independente de todo o processo de luta social que havia lá outrora. 

Tal status de liderança empreendedora ganha tamanho destaque no Palmeiras que suas 

palavras acabam sendo repetidas constantemente pela imprensa e pela academia, de maneira 

que passa a ser o principal relator da história do bairro (juntamente com o BP) - o que, por sua 

vez, acaba ofuscando outras lutas, movimentos e lideranças do bairro. 

Aparecendo (mas não sendo) a ASMOCONP como a representação generalizada dos 

moradores do bairro, e sendo o BP um braço desta; e, por fim, sendo o Instituto Palmas o 

gestor do projeto, pode-se dizer que estes três trabalhos (Associação, Banco e Instituto) estão 
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 www.ashoka.org.br/blog/2010/09/13/joao-joaquim-melo-neto/  

http://www.ashoka.org.br/blog/2010/09/13/joao-joaquim-melo-neto/
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intrinsecamente ligados, mas que não são a mesma coisa: a opinião dos moradores não 

corresponde exatamente a da Associação, e esta não corresponde necessariamente ao Instituto. 

Isto enfim, acaba sendo esquecido quando se escreve a história do bairro a partir do Instituto e 

da ASMOCONP: a luta dessas instituições acabam aparecendo (apenas na aparência, não na 

essência) como sendo às próprias lutas coletivas do bairro. Destarte, fica a impressão de que 

as afirmações destas Instituições são consensos entre os moradores – como a decisão 

generalizada pela inclusão financeira, a luta econômica, a consolidação da urbanização do 

bairro e, até mesmo, a dimensão deste.  

Por fim, devo ressaltar que a consolidação da inversão das lutas solidárias (em prol da 

conscientização de classe, da luta por benefícios imediatistas com base comunitária e na 

reciprocidade) pela luta hegemônica (em prol da inclusão dos pobres dentro do sistema 

capitalista) no bairro tem outra influencia neste ano: a saída de Padre Chico, que se muda para 

outro país e deixa a Igreja Católica local nas mãos de padres conservadores, mais preocupados 

com a catequização que com as lutas e problemas sociais, e que não incentivam as lutas ou a 

mobilização social.  

Nos anos que se seguem, o Instituto Banco Palmas se consolida como intelectual 

coletivo da ES via implantação de BCs. Assina com a SENAES uma parceria para multiplicar 

a metodologia pelo país e funda e passa a gerir a Rede Brasileira de Bancos Comunitários 

(RBBC). Ainda neste ano, a ASMOCONP realiza seu último grande projeto (visto que o 

Instituto Banco Palmas passa a executar grande parte das ações do Banco Palmas): o Bairro 

Escola do Trabalho
140

. Segundo alguns funcionários, este projeto teria sido escrito por 

Ricardo – considerado por muitos como a grande cabeça pensante do complexo 

ASMOCONP/ Banco Palmas. Quando cheguei ao bairro pela primeira vez, notei uma grande 

circulação de Palmas na comunidade: o fato se dava, pois nesta época, tanto os alunos do 

projeto quanto os comerciantes que os aceitavam como aprendizes recebiam uma bolsa paga 

em parte com moedas sociais, que ficavam circulando pelo bairro. 
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 O Projeto foi financiado pela IAF (Inter-american Foundation, que é um órgão independente do governo dos 

Estados Unidos e que atua como agencia financiadora através de recursos do BID, o Banco Mundial) e pelo 

FIES/ITAU (Fundo Itaú em Excelência Social). Segundo esta última instituição, o objetivo do projeta era 

“Capacitar os jovens para atuarem nos comércios locais ou abrirem seus próprios empreendimentos”. Quanto ao 

Bid, vale destacar o perfil de seu atual presidente: Luis Alberto Moreno, presidente desde 2005, atuou de 

anteriormente ao cargo como presidente do Instituto de Fomento Industrial (IFI) (corporação de financiamento 

industrial do governo da Colômbia e holding das maiores empresas estatais do país) – em tal cargo foi 

responsável por conduzir “bem-sucedido programa de privatizações” além de desenvolver “novos instrumentos 

de financiamento para que a indústria privada pudesse aproveitar a política de liberalização econômica.” Maiores 

informações: FIES/ITAU - http://www.imagemcorporativa.com.br/in/noticias.asp?id=2 ; BID: 

http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/departamentos/biografias,1347.html?bioID=4 (acessados em 25/12/2012). 

http://www.imagemcorporativa.com.br/in/noticias.asp?id=2
http://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/departamentos/biografias,1347.html?bioID=4
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Autorizado pelo BACEN, com prestígio nacional e internacional e com um viés ao 

empreendedorismo e ao setor creditício, outros Bancos convencionais passam a se aproximar 

do BP: o Banco do Brasil em 2006 e o Itaú
141

, em 2007. Em 2008 o Banco Palmas torna-se 

consultor para a implantação de Bancos Comunitários fora do Brasil, auxiliando na 

concretização de uma política pública para a temática na Venezuela. 

Em 2009 o processo de reificação da luta na versão do BP e do Ricardo são novamente 

fomentadas pelas agências internacionais, através do lançamento, na França (sem tradução 

para o português), do livro “Viva Favela”
142

, que conta a história do bairro a partir de suas 

experiências: ali, novamente Ricardo é lançado ao mundo como o idealizador e responsável 

pelo Banco Palmas e pelos Bancos Comunitários
143

. Em um artigo publicado em um jornal 

nacional impresso da França ele chega a receber o título de “Banqueiro das favelas” 
144

 – 

provavelmente em alusão ao “Banqueiro dos pobres”, como ficou conhecido e como se 

intitula o livro que conta a história de Muhammad Yunus, pioneiro no microcrédito aos 

pobres e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006.  

As agências tratam de gerar os supostos consensos sobre o processo histórico de 

formação socioespacial do bairro através das palavras de Ricardo e, ao mesmo tempo, 

reiteram cada vez mais o perfil liderança empreendedora dele, elegendo-o como o porta-voz 

oficial de um suposto consenso existente no Palmeiras. Um dos sítios de referencia na página 

da internet do “Viva Favela” sintetiza bem isso que quero expressar em uma frase: “Um 

seminarista tornou-se um porta-voz da favela e banqueiro dos pobres”
145

. 

Instituições privadas “disfarçadas” de sociedade civil pelo rótulo de ONG aproximam-

se ainda mais do Banco Palmas a partir da década de 2010. Ainda que seja curto o período 
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 O Itaú sagrou-se, em 2005, como o segundo banco mais lucrativo do Brasil, atingindo um lucro de 5,3 bilhões 

de reais. Vide Nota técnica número 18 da Dieese (abril de 2006): “O lucro dos Bancos em 2005” – disponível 

em: http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatec18lucroDosBancos.pdf (acessado em 06/01/2013). 
142

 O sitio oficial do livro na França era mantido com auxílios da Avina. Esta instituição, ressalto, afirma que a 

“Avina Américas facilita o estabelecimento de novas parcerias com atores nos Estados Unidos interessados no 

desenvolvimento da América Latina e dispostos a contribuir para a consolidação e o fortalecimento de 

estratégias continentais na região”. Trata-se, enfim, de uma agencia de financiamento internacional que aponta 

para interesses americanos no desenvolvimento da América Latina. Mais informações disponíveis no sítio 

oficial: http://www.avina.net/por/alianzas/  
143

 Isto fica ainda mais claro no artigo disponibilizado pelo sitio: A extraordinária ideia de Joaquim Melo (no 

original: L‟extraordinaire idée de Joaquim Melo) http://www.banquepalmas.fr/L-extraordinaire-idee-de-

Joaquim.html (acessado em 25/12/2012). 
144

 No original: “banquier des favela”. Lê-se, com letras garrafais no centro da página a ambiciosa missão que ele 

se propõe: “Mon objectif, c‟est 1000 banques au Brésil en 2010” (“Meu objetivo é de 1000 bancos no Brasil até 

2010”) disponível em: http://www.banquepalmas.fr/Joaquim-Melo-banquier-des-favelas.html. (acessado em 

25/12/2012) 
145

 No original, em francês: “Un séminariste devenu porte-parole d'une favela, puis banquier des pauvres”. 

Artigo de Karine Le Loet, colunista do sítio “eco Terra”. Disponível em: www.terraeco.net/Success-story-dans-

une-favela,1699.html&usg=ALkJrhiV0riNOZbrdaU2UqBJcgFkLRlDdw (acessado em 02/01/2012) 

http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatec18lucroDosBancos.pdf
http://www.avina.net/por/alianzas/
http://www.banquepalmas.fr/L-extraordinaire-idee-de-Joaquim.html
http://www.banquepalmas.fr/L-extraordinaire-idee-de-Joaquim.html
http://www.banquepalmas.fr/Joaquim-Melo-banquier-des-favelas.html
http://www.terraeco.net/Success-story-dans-une-favela,1699.html&usg=ALkJrhiV0riNOZbrdaU2UqBJcgFkLRlDdw
http://www.terraeco.net/Success-story-dans-une-favela,1699.html&usg=ALkJrhiV0riNOZbrdaU2UqBJcgFkLRlDdw
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analisado, percebe-se que o rótulo de empreendimento ao BP passa a ser maior que o de força 

contra-hegemônica. A instituição torna-se refém de projetos e de recursos (não faz mais 

nenhum tipo de luta sem, antes, conseguir recursos provindos de editais), se amplia física, 

econômica e geograficamente. O Instituto WallMart financia a Pousada Palmatur; a Zurich, 

seguradora, faz parceria junto ao Instituto Banco Palmas. Mais Bancos convencionais se 

aproximam: BNDS e Caixa Econômica.  

E, enfim, finalizando a analise da linha do tempo, cito o artigo de Asier (já comentado 

neste capítulo) publicado no sitio da NextBillion, em parceria com a Ashoka. Não me refiro 

ao conteúdo, desta vez: atento-me à explicitação do próprio perfil instituição. Além de ter 

como principais financiadores a Avina e o Citibank, a instituição dedica-se a “promover a 

discussão sobre o papel dos negócios e da empresa privada na luta contra a pobreza e a 

degradação ambiental no contexto latino americano”, através do desenvolvimento da 

atividade privada – pergunto-me: o que uma OSCIP e uma Associação que priorizam o 

trabalho solidário teriam a ver com esta (e as outras, já citadas) instituição explicitamente 

favorável à privatização como solução aos problemas sociais? A lógica solidária não estaria 

contrária a esta lógica? 

A ES hegemônica, ligada à SENAES e às agencias internacionais de financiamento 

capitalistas, é financiada por aparelhos privados da hegemonia e, assim, reproduzem a 

essência da pedagogia da hegemonia. Não se trata, neste caso, de acabar com a produção da 

pobreza, mas de reduzi-la ou de negociá-la a termos mais “humanos”. O BP passa por um 

momento delicado, onde cada vez mais os órgãos financiadores exigem resultados 

“científicos” (quantitativos, ligados à rentabilidade e efetividade econômica) da instituição: e, 

por isso, os BC foram obrigados a criar indicadores que medissem seu “desenvolvimento” – 

os quais tratei no Capítulo II. Como a responsável pelo Projeto afirmou quanto à produção 

destes: 

Dentro deste contexto, tem um maior que é o discurso (não sei se isso é bom ou 

não) de tentar avaliar e monitorar projetos e ações pelo poder público, que tem 

feito isso mais sistematicamente. As Organizações da Sociedade Civil tem 

tentado fazer isso, mas isso está forte na gestão pública: “precisamos de 

indicadores para mensurar os nossos resultados”; “precisamos saber se as 

nossas ações estão sendo efetivas ou não”. Quando o discurso aponta para 

“custo x benefício” a coisa vai ficando mais complicada: “eu quero gastar 

menos e quero saber se isso vale ou não”. E aí eu acho que a discussão dos 

indicadores começa, porque é quando você começa a fazer escolhas se aquilo 

é importante ou não. Que aquilo que, às vezes, é muito importante, às vezes 

também não custa tão barato. Mas é a ideia de pensar que a gente tá neste 

contexto (quer dizer, de pensar indicadores, de pensar na avaliação e no 
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monitoramento dos BC) não é algo que surge do nada e não é uma necessidade 

que surge só porque o Banco Palmas ou os BC estão precisando medir seus 

resultados: há, também, um contexto maior; e o Palmas e nós do Cresol (e 

todas as pessoas) também entram na discussão: “então vamos pensar como a 

gente faz isso” (Juliana Braz, Pesquisadora da USP, II Oficina de Capacitação 

(...)). 

As financiadoras impõem medidas aos BC que tem a ver com custo x benefício – o 

prejuízo ou o fracasso econômico ou quantitativo não são tolerados. Além disso, o BP vai 

perdendo a autonomia e aos poucos, via Instituto Banco Palmas, foca-se na “inclusão 

bancária”, “inclusão financeira”, na “geração de empregos”: emprestar aos pobres com juros 

baixos para que eles possam consumir e produzir mercadorias em um plano imediatista. A 

luta solidária dá lugar à luta pelo empreendedorismo e inclusão social/financeira, onde as 

pessoas são incluídas em um sistema social como pessoas pobres e, a partir disso, fazem, elas 

mesmas, a gestão da própria pobreza. É uma pobretologia específica, criada naquele lugar, a 

partir das instituições locais e da luta local: afirmam-se e reafirmam-se, agora, de maneira 

saudosista, as conquistas do passado, e coloca-se como desafio maior do Conjunto Palmeiras 

a geração de emprego e renda. Esta noção generalizada (fruto do II Habitando o Inabitável e 

que desencadeou as discussões sobre o BP) foi conjuntamente montada com instituições 

internacionais que, de maneira sutil, introduziram a pedagogia da hegemonia nas lutas do 

bairro: cria-se um aparente capitalismo insuperável, restando-nos apenas a adaptação. Parece 

até que o antagonismo das classes desaparece através da inclusão de um adjetivo: “não-

governamental”. Como se isso pudesse retirar a relação entre o Instituto Wallmart, por 

exemplo, e a alta concentração de capitais que sua mantenedora, a Multinacional Wallmart, 

mantém e perpetua: a empresa, em 2002, foi eleita a mais rica do planeta (mais rentável e 

lucrativa que os ramos petrolífero e automobilístico) 
146

, sendo que 5 dos 10 empresários mais 

ricos do mundo são descendentes do fundador da empresa
147

; e, vale lembrar, em 2007 foi 

acusada de não respeitar os direitos trabalhistas da China 
148

.  

O Instituto Wallmart, em suma, é um aparelho privado da hegemonia e, como tal 

repassa a pedagogia da hegemonia – esta, por sua vez, é condição necessária para manter a 
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 Mais informações disponíveis no sítio: http://veja.abril.com.br/200302/p_104.html (Acessado em 

26/12/2012). 
147

 Mais informações disponíveis no sítio: http://veja.abril.com.br/060302/p_094.html (Acessado em 

26/12/2012). 
148

 Em 2007 a ONG internacional National Labor Committee denunciou a empresa ao verificar que ela mantinha 

jovens e menores de 18 anos trabalhando mais de 15 horas por dia, sem folgas semanais e a 26 centavos/hora 

(metade do salário mínimo legal da China). Mais informações:  

http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI2149154-EI188,00-

ONG+denuncia+condicoes+de+trabalho+em+fornecedor+da+WalMart.html (Acessado em 26/12/2006). 

http://veja.abril.com.br/200302/p_104.html
http://veja.abril.com.br/060302/p_094.html
http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI2149154-EI188,00-ONG+denuncia+condicoes+de+trabalho+em+fornecedor+da+WalMart.html
http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI2149154-EI188,00-ONG+denuncia+condicoes+de+trabalho+em+fornecedor+da+WalMart.html
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acumulação capitalista em nível mundial durante esta fase do capital-imperialismo
149

. Para 

tanto, a classe dominante precisa convencer que as pessoas são pobres, e não que estão pobres 

(em uma espécie de naturalização das condições sócio-históricas); que elas podem obter êxito 

socioeconômico se partilharem ideias e atitudes seguidas pela classe burguesa; que o 

enfrentamento da pobreza se resume a dar emprego e renda ou incluir os trabalhadores no 

sistema político-econômico vigente (através de formações, financiamentos, assessorias e etc). 

A nova pedagogia hegemônica passa a tratar a pobreza e a própria exploração/produção de 

uma classe subalterna (composta por pobres trabalhadores que só tem como opção à vida 

venderem sua força de trabalho) como se não fosse resultado da acumulação incessante de 

capital pela classe dominante – e, sem rodeios, faz parecer que não é a classe opressora quem 

oprime os oprimidos. A pedagogia da hegemonia, enfim, despolitiza as lutas sociais e mantem 

a ordem vigente de acumulação por meio do capital-imperialismo. 

Acredito que existem, ainda, dentro deste movimento do BP, resquícios da luta contra-

hegemônica: o discurso de Joaquim na Carta aos Moradores (já citada neste capítulo), por 

exemplo, apresenta diversos conceitos que dão esse indicio (faz afirmação quanto às lutas de 

classe, às grandes empresas capitalistas...), mas, mesmo assim, o Banco não pode se colocar 

contra, diretamente, a estas grandes empresas (como Wallmart, por exemplo) – afinal, 

depende de seus recursos. Assim, para criar uma solidariedade local que é pautada na ES 

hegemônica (no incentivo ao empreendedorismo, basicamente), precisa-se reproduzir um 

capitalismo total – onde as grandes empresas acabam recebendo a fama de “empresas 

sociais”, “socialmente responsáveis”, “sustentáveis” e, ao mesmo tempo, recebem 

poder/direito para acompanhar e tutelar as ações da sociedade civil com o seu aval e com a 

sua participação. 

Enfim, a frase de Uélinton (entrevista realizada no dia 10/08/2012) explicita bem o 

deslizamento de “luta” e “caminhada” para “inclusão” e “empreendedorismo”, através da 

passagem de uma “liderança comunitária” para um “empreendedor social” – e a utilizo para 

resumir este subcapítulo: 

As antigas lutas de reinvindicação do bairro eram sempre tocadas pela Igreja 

Católica, pela CEBs e pela Associação. Mas hoje, muitos se afastaram. As 

organizações mais antigas se envolveram com política e seguiram pra outras 
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 Cabe, aqui, citar Netto & Braz (2006: 97): “é preciso deixar de lado toda ideologia que tenta revestir com um 

verniz moralizador a ação das empresas capitalistas; essa ideologia (atualmente resumida nos motes de “empresa 

cidadã”, e “empresa com responsabilidade social” etc.) pretende ocultar o objetivo central de todo e qualquer 

empreendimento capitalista: a caça aos lucros. Para não nos alongarmos: capitalistas e empresas capitalistas só 

existem, e só podem existir, se tiverem no lucro a sua razão de ser; um capitalista e uma empresa capitalista que 

não se empenharem prioritária e sistematicamente na obtenção de lucros serão liquidados”. 
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lutas - falo aqui do BP e da Associação (que, na verdade, são uma coisa só): 

estas instituições estão estagnadas. Aquele FECOL não cobra nada, não revela 

aos governantes a nossa falta de saneamento no bairro (que você pisa em 

esgoto em alguns lugares, e que ele entra nas casas em outros), da nossa falta 

de saúde, das condições das escolas. A verdade é que o Ricardo é o dono do 

BP e da Associação – elas [instituições] podem ter diretor, presidente e etc, 

mas nada é feito sem o aval dele. Nós não vemos estas entidades lutando pelas 

necessidades do bairro – entraram muito no empreendedorismo neoliberal e 

deixaram de lutar pelo Palmeiras. Assim, essas instituições não são 

representadas por uma liderança comunitária que está lutando pelo bairro – 

trata-se, na verdade, de alguém que fundou um empreendimento (que hoje é 

internacionalmente famoso) e que hoje está bem financeiramente à custa do 

Palmeiras. 

Aparentemente, a nova pedagogia da hegemonia estende, mesmo, seus tentáculos 

sobre o movimento do BP, alterando seus escopos – e alterando o sentido das próprias lutas e 

caminhadas do bairro que durante o período de ocupação do bairro eram solidárias (relativas à 

conscientização de classe, à luta imediatista por necessidades que eram comuns entre os 

trabalhadores e que eram imbuídas de reciprocidade) e que agora são em prol do 

empreendedorismo. Atividades que não têm a ver com o empreendedorismo ou com a relação 

econômica e, portanto, independentes de financiamento, começam a ser abandonadas (como 

os projetos de agricultura urbana e de produção de remédios fitoterápicos que existiam dentro 

da ASMOCONP, outrora). Ricardo considera estas observações de Uélinton como um fato, de 

certa maneira, como se pode notar na sua fala (dada na entrevista realizada no dia 

22/08/2012): 

(...) no geral, [acho que] as pessoas sentem saudades do tempo em que tinha 

mais participação, que elas vinham mais pra cá, que tinha mais reunião, mais 

coisas mais coisas...e porque que não tem hoje? Porque é mais difícil de reunir, 

porque o bairro já se urbanizou e, então, a luta é outra, o BP tem um certo 

papel – não vou dizer culpa, porque dizer culpa é como se fosse errado –, 

porque ele trilhou o caminho, e o Ricardo que foi pro mundo e não está mais 

só aqui. E eu não posso negar, e devo reconhecer, que já há tanto tempo que eu 

desenvolvo uma luta política muito maior que não é só as lutas sociais. Essa 

coisa de criatividade, entusiasmo, animação do processo que hoje está muito 

ligado com a situação econômica, [antes] era só baseado nas lutas sociais. 

Como se percebe, as lutas econômicas acabaram levando-o a se concentrar nesta luta 

política muito mais que nas lutas sociais. O discurso não tem mais a ver com a luta social a 

partir da base social (das necessidades imediatas e movidas pelo enfrentamento político), mas, 

do contrário, surge com similitudes internacionais que impelem a uma luta por necessidades 

mercantis (ligadas ao empreendedorismo) e movidas por uma suposta colaboração entre as 
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classes antagônicas – e isso, enfim, é verdadeiramente uma Administração de Conflitos, tal 

qual propôs Fontes (2010). 

3.1.3 Crédito Solidário VS Capital com juros. 

Não se pode confundir o sistema de crédito proposto pelos bancos comunitários com 

aqueles propostos pelos bancos convencionais. Neste sentido, Jayo et al (2009: 04) defendem 

que os sistemas convencionais de microcrédito desenvolvidos no Brasil são, em sua maioria, 

do tipo “minimalistas” (conhecidos, também, como “finance-oriented), pois atuam apenas 

naquilo que diz respeito às ações relativas ao aspecto econômico. O Banco Palmas, por sua 

vez, teria desenvolvido um modelo “integrado” (ou de desenvolvimento integrado), atuando 

em diversos setores não-monetários. 

Mas isto reduz à discussão técnica do microcrédito, como os próprios autores citados 

acima se propõem a fazer. Para além disso, deve-se citar a questão do acesso aos recursos 

bancários, que também são diferenciados do convencional, em pelo menos mais dois 

aspectos: primeiramente em termos geográficos, visto que os bancos convencionais não se 

instalam, ou dificilmente o fazem, nas periferias, pela falta de um público gerador de grandes 

lucros. A presença de um BC, neste sentido, traz uma economia de tempo, energia e de 

dinheiro aos moradores, visto que diminui o deslocamento desses, bem como o tempo 

despendido com estas atividades - e isto me foi apontado como uma vantagem por 

basicamente todas as pessoas que interagi. Há de se destacar, em segundo lugar, o acesso 

facilitado aos serviços bancários do tipo creditício, diferente do convencional pelo fato de 

fazer menos exigências (sem consultar órgãos como Serasa e afins). 

De todo jeito, não se pode tratar a questão do crédito como uma questão puramente 

monetária. Historicamente, os juros negativos (expropriador), dentro do capital-imperialismo, 

surgem com maior predomínio que em outras épocas, de maneira que permitem uma maior 

produção de mais-valor e de extração de mais-valia (Fontes, 2010: 298) – surgem, enfim, 

como novos setores de expropriação à burguesia. Para a autora, os juros impõem  

uma forma competitiva e inflexivelmente empreendedora [de agir], sempre sob 

condições de urgência, que se opõe imediatamente às expressões que 

pretendem justifica-las: filantropia, cidadania, solidariedade, responsabilidade, 

participação, democracia e etc (Fontes, 2010: 299). 

Assim, mesmo que se fale de uma economia solidária, o ambiente mercadológico 

continua sendo pautado na lei do valor e, portanto, a competição (resultado da acumulação) 
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entre os empreendedores torna-se fundante. O investimento em empreendedorismo também 

condiz com essa empreitada: ao fomentá-lo, faz-se com que alguns empreendimentos 

“triunfem” sobre outros - tal qual se propõe a fazer a razão capitalista. 

Deve-se ter em mente, para além destas observações, que existe uma universalidade 

entre os sistemas creditícios solidário e privado (convencional), como bem lembra Fontes 

(2010: 298): a irradiação do crédito envolve, entre outras coisas, a formatação de uma 

sociabilidade que necessariamente exige recursos monetários para assegurar 

consumo/pagamentos, sendo que isto, por sua vez, influencia ainda mais as pessoas a 

precisarem de dinheiro – e, assim, precisarem, a todo o custo, venderem sua força de trabalho, 

sob quaisquer condições. 

O “controle social do dinheiro”, o qual se refere Genauto França Filho, para mim, não 

acontece efetivamente: a lei do valor impera sobre qualquer tentativa consciente e planejada 

de tentar criar um preço a uma mercadoria. Ainda assim, sem controlar a economia de fato, 

devo ressaltar que tal proposta de gestão
150

 se daria em um espaço aberto, propício à 

discussão acerca o sistema político e econômico – o Fórum Socioeconomico Local, que 

atualmente está em baixa e que sequer está realizando suas reuniões ordinárias - pode ser uma 

importante ferramenta para a mobilização e proposição para a população. Por outro lado, 

tratada de maneira reificada, pode servir, também, como instrumento ao capitalismo: a 

participação abstrata, dada como um princípio e não como uma prática, afinal, pode ser usada 

como pretexto para justificar a entrada da pedagogia da hegemonia via investimentos em 

instituições que tem como central este conceito. Investir em uma democracia que não instiga a 

participação e a contra-hegemonia são, enfim, metas do capital-imperialismo. 

Em suma, deve-se lembrar que tanto os juros quanto o lucro são fundamentos da 

distribuição – eles são, assim, determinados pela produção. Pode-se afirmar que juros e o 

lucro são etapas da produção, pois “são formas nas quais o capital aumenta, cresce, 

momentos, portanto, de sua própria produção” (Marx, 2011: 49). Logo, sendo estes a base da 

distribuição, subentende-se que o capital é o agente da produção. E assim, acredito que alterar 

as relações do setor creditício, portanto, não altera as relações de produção - que, de maneira 

geral, permaneceram capitalistas. Posso dizer, desta forma, que apesar de propiciar benefícios 

imediatos aos moradores que utilizam o sistema (dando-os acesso a mercadorias, produtos e 
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 Proposta de gestão, pois, no caso do BP, as reuniões não estão acontecendo há alguns meses. De acordo com 

Girassol e Joaquim, as reuniões estavam em baixa, com pouca participação numérica das pessoas. Tentou-se 

mudar de data, de horário, mas mesmo assim as pessoas não participavam. Joaquim afirma, como mostrei no 

capítulo II, que mesmo sem ter reunião, todos os dias de FECOL ele se encontra no Banco, e fica disponível a 

quem quiser se reunir com ele para fazer a discussão socioeconômica e de gestão do Banco – como liderança, 

Joaquim tem o aval de responder pelos anseios da comunidade em momentos como esse, de baixa interação. 
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serviços), sem uma discussão sobre a superação deste sistema econômico (pautado no lucro a 

partir dos juros e da extração da mais-valia) não pode ser uma contra-hegemonia – mas, sim, 

do contrário, uma inclusão mercadológica dos pobres ao mercado, a partir de um suposto aval 

e consentimento desses.  

3.1.4 O Mana dos financiamentos. 

Lembrando o Capítulo I, ressalto que a troca, a partir de um determinado estágio das 

relações sociais, tornou-se comum nas vidas em sociedade. Acontece, no entanto, que 

nenhuma troca se dá exclusivamente pelo viés material: cria-se, a cada troca, uma verdadeira 

economia simbólica, pautada no Mana que as coisas carregam. Cada oferenda de dom, nesse 

sentido, exige um contra-dom, sem o qual o recebedor acaba ficando em débito com o doador. 

Além disso, o beneficiado põem-se em um papel de submissão ao donatário do dom – é uma 

dominação querida, esperada, que mantém a troca. Esta forma de relação social, no entanto, 

teria sido modificada com o surgimento do capitalismo, visto que a troca mercantil mediada 

pelo dinheiro encerra a relação entre os envolvidos no ato da troca: quem paga torna-se dono 

da mercadoria e quem vende torna-se dono do dinheiro – o contrato social entre estes não cria 

vínculo social entre os atores praticantes dessa modalidade de troca. 

A solidariedade entre as pessoas, de qualquer forma, não precisa ser mantida por um 

valor material: as pessoas concorreriam entre si para serem mais generosas e, assim, 

alimentarem um simbolismo em torno de suas atitudes – isto, por sua vez, permite aos mais 

generosos uma espécie de controle sob os beneficiários da generosidade, visto que colocam o 

donatário do dom em uma posição simbólica superior. O princípio da solidariedade do bairro, 

das lutas e caminhadas, neste sentido, pautou-se muito neste simbolismo em seus primeiros 

anos após a criação do bairro – como me falou Bento, em uma fala já citada neste trabalho, 

acerca das pessoas mais velhas ainda hoje serem lembradas e valorizadas. Outra frase que 

aponta bem para isso é a fala de Dona Nair, sobre os trabalhos que sua mãe realizava na 

Piçarreira: 

Ela não esperava nenhum pagamento por seus trabalhos comunitários. Gestos e 

palavras já a pagavam. Seu grande coração era reconhecido por todos do 

bairro. (Entrevista realizada pelo autor no dia 31/07/2012). 

Logo, este reconhecimento que sua mãe ganhou por conta das lutas e caminhadas que 

travou, também foi dado a outros moradores, que fizeram outras lutas – era como se 

formavam as lideranças comunitárias. Foi esta solidariedade quem transformou pessoas em 

lideranças atuais, ainda hoje lembradas, citadas e respeitadas: mais que um ato livre de 
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interesse, a solidariedade criou as lideranças locais do Conjunto Palmeiras. Aquelas pessoas 

que trabalharam durante as duas primeiras décadas de ocupação do bairro através de uma 

solidariedade ligada à conscientização de classe e ao enfrentamento político a partir de lutas 

imediatistas e com base na reciprocidade, ganharam tal prestígio que desde então estão à 

frente de projetos sociais, através de ONGs, Cooperativas, Associações e movimentos 

informais. 

A década de 1980 apresenta-se, em termos de intensidade de lutas e demais 

reinvindicações, como turbulenta dentro do Palmeiras. Neste momento, ASMOCONP e a 

Igreja Católica (personificada no Padre Chico e sua Teologia da Libertação) são tidas como as 

principais instituições a propagarem a politização dos diferentes grupos que se formavam em 

prol da luta contra-hegemônicos antiditatorial – este, então, era o elo entre as diferentes lutas 

e movimentos, bem como entre as lideranças comunitárias. As lutas e caminhadas que estas 

instituições realizavam exigiam dos participantes da luta um enfrentamento direto com a 

classe dominante. O Mana que circundava em torno das lideranças e dessas instituições que 

incitavam as caminhadas do bairro era acompanhado de uma solidariedade contra-

hegemônica: por um lado, no plano material, os beneficiados das lutas recebiam dádivas 

coletivas que os colocavam à favor dessas lideranças e da própria comunidade; por outro, os 

donatários recebiam, simbolicamente, um valor solidário correspondente ao de uma liderança 

comunitária. Isso mantinha uma relação permanente entre os envolvidos na luta: quanto mais 

melhorias coletivas conquistavam a partir destas lideranças, mais estas eram reconhecidas e 

ficavam encabeçadas de conseguirem mais mudanças.  

A queda da ditatura, a criação da ASMOCONP, a saída do padre Chico, a criação do 

BP, da moeda social, do Instituto Palmas e a entrada de agências de financiamento: muitas 

outras coisas, além dessas, mudaram no Conjunto Palmeiras desde o tempo das primeiras 

lutas do bairro. Acontece que a solidariedade que ali se desenvolvia também mudou, 

principalmente porque o Banco realiza, como já demonstrado em outro momento, uma 

atividade solidária que tem a ver com a criação de empreendimentos que fazem parte de uma 

rede local: o banco empresta para as pessoas manterem isto. Assim, irradia-se a partir do BP 

uma solidariedade cujo empreendedorismo é o novo elo entre as atuais lutas e lideranças 

comunitárias do Palmeiras – e isto é o maior anseio da hegemonia: incluir pessoas no 

mercado.  

O Mana que carrega a solidariedade hoje, portanto, dentro do bairro, materializada no 

âmbito das ações do BP, traz consigo a idealização da construção de um mercado local 

solidário (falarei disso em outro momento), que vive dentro de um mercado capitalista. 
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Acontece que toda vez que esta rede local se relaciona de maneira capitalista, a troca se 

encerra: o pagamento mercantil finda a relação entre comprador e vendedor, sem manter um 

relacionamento entre os dois envolvidos na troca. Ao incentivar o empreendedorismo e as 

relações sociais a partir da troca mercantil, igualmente a solidariedade se encerra ali. Logo, a 

nova solidariedade não possui um processo de retroalimentação: a economia simbólica que se 

cria ali é diferente daquela de outrora. 

Cria-se um valor simbólico a partir do Banco, por exemplo, toda vez que alguém 

recebe crédito: só pode emprestar quem tem e, por isso, o BP está em uma posição hierárquica 

superior ao beneficiado. Acontece que, mesmo assim, simbolicamente não se mantém uma 

obrigação entre as pessoas, visto que os BC preveem, em última instância, os mesmos 

instrumentos legais que os Bancos Convencionais para cobrar seus créditos cedidos. A relação 

mercantil exige tão somente o pagamento entre as contratantes: e este é o contrato social 

vigente entre estes. Assim, esta nova solidariedade acaba sendo mais mercantil que simbólica: 

sendo uma solidariedade instrumental, portanto. 

Vale lembrar, neste momento, sobre a pesquisa já citada no capítulo II desta 

dissertação, que fiz junto aos empreendimentos do bairro que ficavam em torno das ruas 

principais. Acredito que ela evidencia um momento particular da história do BP: ainda que ele 

crie esta economia simbólica em torno do bairro e dos participantes da ES ao correlatado 

banco, há, aparentemente, um desenraizamento do projeto. A falta de conhecimento das 

pessoas quanto a ele é dada pela falta de participação nas reuniões e nas atividades ligadas ao 

banco. Os momentos pedagógicos lançados pelo Banco, onde o performático acontecia junto 

com lições sobre a ES, parece estar dando lugar a um marketing do BP: a aparência que a 

instituição transmite às pessoas fora do bairro, para mim, pode estar se tornando mais 

ressaltada que a essência de suas ações. Mesmo sem participação popular nas reuniões do 

FECOL, por exemplo, ainda se propaga a existência de uma democracia econômica efetiva 

dentro das ações do Banco – isso mascara a situação de tal possível desenraizamento. 

Girassol, em conversa informal, desabafou com relação às atividades do Banco: 

Ele [o BP] vem denegrindo a imagem pra poder trazer recursos pra si. E 

sempre é o banco, o banco...e a comunidade? É difícil até de achar um 

comércio que aceita palmas! São pouquíssimos! Foi muito difícil pra achar 

uma cédula em um deles... faz um mês que a gente via em um 

Empreendimento específico procurar – essa semana a menina recebeu uma 

moeda. Ninguém mais está usando-a. Ela está sendo esquecida e eles [o BP] 

falam como se as pessoas utilizassem demais o palmas (...) Como se todo 

mundo tivesse dentro da carteira o palmas e quase ninguém usasse o real, e a 

coisa estivesse indo muito bem - e não está. Os mercantis não estão dando 
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desconto (o que desestimula a comunidade), enfim: está se criando uma 

indústria grandiosa que ao invés de ajudar nossa comunidade está, 

infelizmente, prejudicando-a. 

Para ela, o que acaba sendo divulgado externamente sobre os trabalhos do banco 

fazem parte mais de uma propaganda para atrair mais recursos para o BP que um projeto 

comunitário em si, incorporado e incentivado pela população local. Para Girassol, o projeto 

está sendo esquecido pela comunidade, mas, mesmo assim, está crescendo em termos de 

tamanho e sucesso. Isto, para ela, acaba mudando o foco do comunitarismo do bairro, o que 

acaba, por isso, prejudicando os moradores.  

Além disso, ainda tratando do aspecto das relações sociais mercantilizadas, se por um 

lado o Banco submete pessoas às suas lógicas mercantis quando empresta, o BP se põe, 

através da mesma relação, em posição de submissão às agencias de financiamento: emprestar, 

para o BP, significa, também, pegar emprestado ou depender de receber fundos externos. 

Assim, cada relação creditícia estimula a perpetuação da relação da Instituição com seus 

“colaboradores” e “parceiros” que financiam o projeto – assim, ao utilizar o Banco, propaga-

se uma série de valores simbólicos subjetivos que são compartilhados entre as instituições que 

“cooperam” com a ES em geral (como o empreendedorismo e a sustentabilidade) - fechando, 

assim, o ciclo da pedagogia da hegemonia. 

Outro exemplo de propagação do Mana pelo Banco pode ser o próprio uso das 

moedas-sociais, que carregam um valor simbólico gerado no local, dado pela relação entre 

Banco Palmas, ASMOCONP e, ainda, o próprio Conjunto Palmeiras. Quando alguém 

adquire/usa a moeda social no local, está não só tendo uma possibilidade de realizar uma 

transação comercial (uma troca), mas, também, estimulando uma economia simbólica que 

alimenta a ES do Banco. De uma maneira inconsciente, seus usuários perpetuam a história de 

lutas do bairro, de mobilização em torno da ASMOCONP e, por fim, de um suposto 

envolvimento local em torno do próprio banco. Assim, os benefícios materiais que a moeda 

daria aos consumidores locais (descontos) alimentam simbolicamente a história do bairro que, 

por sua vez, confirma uma suposta credibilidade das lideranças frente ao projeto do Banco e 

deste frente às agencias financiadoras. 

À título de exemplificação do simbolismo que circula em torno da moeda social, cito 

que a Girassol mantinha, como outras pessoas que eu conheci, um Palmas guardado em casa, 

para mostrar para as visitas que, segundo ela, sempre perguntavam sobre a tal moeda. O fato 

de guardar o dinheiro como se ele tivesse valor de uso e não de troca, demonstra que, ainda 

assim, ele possui um valor simbólico que justifica o seu uso. 
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Tal valor simbólico se mostra muitas vezes mais importante que o próprio valor de 

troca que a moeda-social traz consigo: teoricamente, ela existe pois oxigena o mercado local 

(através de descontos aos compradores, e de fidelização desses junto aos vendedores); mas na 

prática ela nem sempre é utilizada assim. O próprio Banco também a utiliza para fomentar 

esta economia simbólica: o brinde dado pelo BP ao fim da I e II Oficina de Capacitação (...), 

por exemplo, tratava-se de uma placa de vidro com suporte de madeira, que emolduravam 

uma nota de 0,50 Palmas, mais 5 palmas para cada participante. As notas não foram dadas 

para que, necessariamente, fossem gastas (ainda que isso pudesse ser feito, se os participantes 

desejassem): elas alimentavam e perpetuavam uma economia simbólica em torno do banco e 

de um bairro que através das lutas estava fazendo “outra economia”. Esta economia simbólica 

que se alimenta é tão importante que é levada para fora do bairro, como uma “lembrança”, 

como um “símbolo social”, diferente daquele carregado pelo dinheiro convencional: ainda 

que lastreada e indexada na moeda nacional, o Palmas leva consigo elementos simbólicos 

diferenciados, marcados pela história do Conjunto Palmeiras e que são transmitidos a cada 

troca ou interação que se faz com ele (mercantil ou não). 

Devo ressaltar que em uma sociedade de classes a luta pelo poder se dá no quotidiano, 

através do consentimento acerca o que é e como funciona a realidade – logo, isso se dá em um 

plano simbólico, onde se forja um consenso político e social. Não se pode esquecer, neste 

sentido, que se o Wallmart financia o BP, toda vez que o banco é acionado, de certa forma a 

agencia financiadora recebe, também, seus créditos: ganham um valor simbólico de 

“empresas responsáveis”, “sustentáveis”, “preocupadas” com as condições socioambientais 

dos lugares. Mas, ressalto: isto é apenas aparência. Essencialmente, estas agências não estão 

colaborando para o fim da pobreza do mundo: ao contrário, estão alastrando-a. 

Neste sentido, não se pode deixar de questionar o porquê de aparelhos privados da 

hegemonia estarem se aproximando tanto do BP – para mim, esta pergunta é respondida pelo 

próprio processo de desenvolvimento do capital-imperialismo no Brasil: a hegemonia assume 

os danos capitalistas, mas forja maneiras de manter o sistema social que propicia lucros 

mundiais, tendo como base o aval da própria classe oprimida. 

As agências financiadoras, a meu ver, não têm a intenção de modificar o modo de 

produção atual: elas têm, na verdade, a intenção de adaptá-lo às novas configurações 

sociopolíticas do Brasil e do mundo. Assim, ao financiarem (“darem” recursos para a “contra-

hegemonia”) projetos sociais, não o fazem para solucionar o problema: fazem para remediá-lo 

e para que se mantenha uma relação social na qual o social depende dos recursos privados. 

Logo, a existência dos problemas sociais justifica a existência das ONGs (que chegam aonde 
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o Estado e os benefícios do capitalismo não chegam) que, por sua vez, justificam a existência 

de um setor privado, concentrador de riqueza e propagador da pobreza que ele mesmo se 

propõe a reparar.  

Trato novamente acerca da empresa Walmart para justificar minha afirmação: o lucro 

da empresa em 2010, já explicitado neste capítulo, chegou a nada menos que 193 bilhões de 

dólares (quase 400 bilhões de reais) – o Estado do Ceará, no mesmo ano, teve um PIB 

(produto interno bruto) de 74.949 bilhões de reais
151

: menos de um quarto do lucro 

(arredondado) da empresa (já descontando todo o “investimento” que a empresa faz para 

“acabar” com a pobreza no mundo). De onde vem este lucro? Para mim, da propagação da 

exploração capitalista aos moldes neoliberais em todo mundo pela empresa. Logo, não posso 

acreditar que o fim da pobreza virá através da distribuição de uma ínfima parte do valor 

socialmente produzido no mundo privado: afinal, o lucro privado sempre estará se 

acumulando nas mãos de poucos. O fim da pobreza vem com o fim da produção de 

trabalhadores pobres (sem recursos, sem acessos, sem habitação, sem direitos...) e do fim 

desse sistema produtivo pautado na extração de mais-valia, ou seja, da reestruturação e 

reestabelecimento das relações sociais de produção. 

Em suma, todo o simbólico localmente criado e reproduzido hoje por meio da 

solidariedade do BP, tem se alimentado de recursos materiais produzidos externamente ao 

bairro e que são resultado da produção material capitalista. Assim, se a relação do banco com 

as agencias não é solidária (é mercantil, contratual), e como esta relação alimenta a relação 

local do BP com seus utilizadores, então se pode dizer que se localmente isto pode trazer 

benefícios (que talvez até possam ser considerados, por alguns, como contra-hegemônicos), 

em um plano global/geral perpetuam o modo de produção capitalista. É como lembra Fontes 

(2010:288): 

As organizações anticapitalistas precisam alçar-se a um universal de fato 

efetivável, que incorpora (rejeita e supera) o momento estatal mas aponta para 

uma dimensão radicalmente distinta (socialização/internacionalização e não 

apenas contraposição entre publico e privado de maneira cosmopolita) 

 Ou seja: além das questões imediatas, a contra-hegemonia deve atacar os limites da 

administração estatal, criando uma maneira efetível de existir independente à subordinação ao 

grande capital: a aparente impossibilidade consensual entre os intelectuais e as pessoas de se 
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 Informações disponíveis no documento “Estimativa do PIB cearense em 2010 e seu desempenho setorial”, 

que pode ser encontrado no sítio http://www.ipece.ce.gov.br/categoria2/pib/IPECE_Informe_No2_PIB_2010.pdf 

(acessado em 29/12/2012) 

http://www.ipece.ce.gov.br/categoria2/pib/IPECE_Informe_No2_PIB_2010.pdf
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realizar isto faz parte da pedagogia da hegemonia e funciona como motor quotidiano para o 

sistema capitalista. 

 

3.2 – Sobre o Território da Solidariedade 

Apresento aqui algumas considerações sobre aspectos estruturais e territoriais do 

bairro trazidos principalmente no Capítulo II, levando em consideração os conceitos teóricos 

explicitados na Introdução desta dissertação. 

3.2.1 - A base da Estrutura Social: Produção em geral X Rede de Prossumidores do 

Conjunto Palmeiras 

Apesar de diversos autores e da própria SENAES arvorarem que a ES constitui-se de 

uma outra forma de fazer economia (como afirmado através do lema oficial da ES junto à 

Secretária: “uma outra economia acontece”), deve-se ter em mente algumas considerações 

acerca o processo econômico de produção e reprodução social, entendido aqui pela ótica da 

formação socioespacial. 

A partir do caso estudado, mais especificamente, das literaturas levantadas, bem como 

de algumas experiências do campo, posso afirmar que existe, entre alguns entusiastas dos 

Bancos Comunitários, a ideia de que a partir da existência dessas instituições em um lugar 

fomentar-se-ia uma rede de produção e consumo local, com caráter solidário e, por isso, 

apresentando-se como à parte da economia capitalista, como sendo um outro processo 

econômico distinto do capitalista, e, assim, esta rede seria, efetivamente, a própria prática de 

outra economia (Genauto França Filho
152

 afirmou, inclusive, que isto seria um processo 

pedagógico de aprendizado e de proposição, ao mesmo tempo, desta nova economia). Tal 

rede seria composta por prossumatores (termo já explicado em outras partes deste trabalho) 

que, de acordo com as próprias palavras de Genauto, seriam responsáveis por uma auto-

organização participativa das finanças locais (um processo que ele denomina de Democracia 

Econômica). 

Assim, pretendo analisar à luz da teoria socioespacial (intimamente relacionada à 

teoria social marxiana) as relações sociais que se mantém entre uma produção local e uma 

produção em geral, entendida, aqui, neste momento histórico, como a produção capitalista. 
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 Enunciadas quando em sua palestra no Evento supracitado, já transcritas no Capítulo II. 
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Lembrando Santos (2006a), em uma sociedade capitalista, ainda que sejam diferentes 

entre si, todos os lugares apresentam uma similitude: “cada lugar é à sua maneira o 

mundo(...). Para apreender essa nova realidade do lugar, não basta adotar um tratamento 

localista, já que o mundo se encontra em toda a parte” (p.213). Acrescenta, ainda, que o 

mundo seria “apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das 

oportunidades oferecidas pelos lugares” (p.230) – é, por isso, que o autor afirma que nas 

sociedades hodiernas os lugares mundializam-se. O lugar é, então, a mediação entre o mundo 

e o indivíduo
153

, sendo que o espaço total (o mundo como norma, como universalidade não-

espacial, abstrata) determina a criação e recriação dos lugares. 

Logo, se o território representa a fusão do ser social e o seu respectivo espaço 

utilizado, vivido e apropriado, dizer que o lugar se subordina ao território é afirmar a 

existência de um determinismo que incide do todo sobre as partes, bem como da própria 

sociedade sobre o ser em si – não há, nesta perspectiva, um indivíduo isolado, um indivíduo à 

parte de um coletivo
154

, como não há um lugar que não esteja dentro de um território. Logo, 

não se deveria pensar sobre as partes (seja o lugar, seja o individuo) descoladas do todo (para 

os exemplos dados, do espaço total e a sociedade em geral). O processo de desenvolvimento 

das sociedades, portanto, acontece por via da apropriação humana da natureza, de maneira 

que homem e espaço se fundem por meio do trabalho - atividade na qual o homem modifica-o 

(e, assim, se modifica) a fim de satisfazer suas necessidades materiais (Netto & Braz, 2006: 

30) – logo, o trabalho é a base da atividade econômica e da produção material dos homens
155

. 

O trabalho, como sendo fruto do conjunto social
156

 (mesmo o trabalho individual), 

opera “dentro de relações determinadas entre homens e a natureza e os próprios homens” 

(Netto & Braz, 2006: 59), denominado de relações de produção, que, para sua real efetivação, 

dependem, ainda, da existência de forças produtivas (meios e objetos de produção). O 

relacionamento entre as relações de produção e as forças produtivas permite-nos falar da 
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 Mundo, território e lugar apresentam-se como um silogismo: o Mundo (espaço total) é a universalidade, a 

determinar o lugar; a atuação do mundo no espaço gera um território normado, que é a particularidade; a 

individualidade, por sua vez, é o lugar normado pelo território. Acontece, enfim, uma interação dialética: por ser 

não-espacial, o mundo tem a forma (o lugar) como norma; o lugar, por sua vez, tem como norma essa forma que 

o mundo assume no lugar. 
154

 Afirma Marx (2011: 40): “o ser humano é, no sentido mais literal, um animal político, não apenas um animal 

social, mas também um animal que somente pode isolar-se em sociedade” – a própria individualidade seria, em 

parte, fundada a partir da sociedade total. 
155

 Netto & Braz (2006:63) afirmam que, ao tratar do tema da Produção, Marx foca-a como sendo fundamental à 

discussão da Economia Política, pois é a “produção das condições materiais que permite que a sociedade se 

mantenha como tal (isto é, se produza e se reproduza, com seus membros reproduzindo a própria vida social)”. 
156

 Segundo Netto & Braz (2006: 92), em uma sociedade mercantil “surge uma grande dependência mutua entre 

os produtores, o que significa que o trabalho de cada um deles (que chamaremos de trabalho privado) é parte do 

conjunto do trabalho da sociedade (o trabalho social ou total) e só é possível no interior dele”. 



172 

 

 

complexa relação social denominada de modo de produção – que, de maneira esquemática, é 

entendida por Netto & Braz (2006: 60) como a estrutura (ou base) econômica de uma 

sociedade e a sua respectiva superestrutura (instituições e ideias correlatadas a esta base, 

incluindo processos extra-econômicos). 

Enquanto categoria abstrata, o trabalho aparece, portanto, apenas como sendo a 

atividade da produção da riqueza social. Mas, deve-se ter em mente, todo trabalho está 

inserido em um modo de produção específico, que responde a processos e leis específicas do 

momento histórico de seu desenvolvimento. Parto do principio, portanto, que não se pode 

falar do trabalho sem se falar da produção social na qual ele está envolvido. Mas, por sua vez, 

não existe produção sem consumo, tampouco consumo sem produção
157

 – e isto porque o 

consumo apresenta-se, ao mesmo tempo, como destruição da produção (consumo, 

propriamente dito) e produção efetiva (como quando se consome uma ferramenta na produção 

de uma mercadoria, sendo, neste caso, denominado de consumo produtivo), ao passo que a 

produção é, ao mesmo tempo, pelos mesmos motivos, consumo (de ferramentas, energia e 

etc) e produção (denominado de produção consuptiva). Esta interdependência entre esses 

conceitos prova que ambos podem ser tratados, devido à complementariedade do processo, a 

partir de uma categoria sintética, que é a Produção em Geral, como um silogismo: “a 

produção é a universalidade, a distribuição e a troca a particularidade, e o consumo, a 

singularidade na qual o todo se unifica” (Marx, 2011: 44). Além dessas conexões, o autor 

afirma que “a produção é determinada por leis naturais universais; a distribuição, pela 

causalidade social (...); a troca interpõem-se entre ambos como um movimento social formal; 

e o ato conclusivo do consumo (...) que situa-se propriamente fora da economia” (p. 45). 

A produção em geral, destarte, é uma categoria totalizante, que representa sintética e 

abstratamente a relação entre a produção material propriamente dita, a distribuição, a troca e o 

consumo – categorias tais que só fazem sentido quando pensadas em suas inter-relações, de 

maneira interdependente, como componentes de um todo orgânico. A produção, de qualquer 

forma, apresenta-se como ponto de partida do processo: ela determina as demais categorias
158

. 

Só se pode atuar no produto (troca e consumo) a partir daquilo que se recebeu durante a 
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 Segundo Marx (2011: 46): “a produção é imediatamente consumo e o consumo é imediatamente produção. 

Cada um é imediatamente seu contrário (...). Sem produção, nenhum consumo; mas, também, sem consumo, 

nenhuma produção”. 
158

 A distribuição (que não é só de instrumentos para a realização do trabalho, mas, também, a própria 

distribuição de pessoas no processo produtivo), portanto, está determinada pela produção, conforme afirma o 

filósofo: “a própria distribuição é um produto da produção (...), já que o modo determinado de participação na 

produção determina as formas particulares da distribuição, a forma de participação na distribuição” (Marx, 2011: 

50). A troca privada, por sua vez, teria três determinantes: a divisão do trabalho, a produção privada e a estrutura 

de produção (p.53). 
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distribuição que, por sua vez, corresponde à posição social que se entra na produção: o 

trabalhador entra na produção como trabalhador assalariado, recebe, na distribuição, um 

salário, que é o seu fator limitante na troca e, posteriormente, no consumo. 

As linhas acima são importantes para contextualizar teoricamente a seguinte analise: 

não se pode pensar o local descolado de seu todo, tampouco a produção local sem a produção 

em geral. O todo é composto por partes heterogêneas em uma relação dinâmica - e só assim 

pode ser compreendido o seu processo de desenvolvimento. Em outras palavras: acredito ser 

mais coerente pensar o Conjunto Palmeiras como parte de um todo orgânico, de tal maneira 

que por ele é determinado (ao mesmo tempo que o determina); portanto, como produto e 

motor do capitalismo, ao mesmo tempo.  

A produção local do Conjunto Palmeiras é um produto da Produção em Geral – e até 

mesmo o próprio lugar é, em parte, produto do todo social. As características notáveis das 

individualidades do processo de produção local do Bairro são, de qualquer forma, submetidas 

à produção em geral, que acontece externamente ao bairro - e até mesmo à nação. Isso porque 

o bairro/a nação não domina o processo produtivo totalmente: os comércios do bairro são, em 

sua maioria, atuantes na esfera produtiva da troca (comércios e serviços) – afinal, compram, 

por exemplo, produtos industrializados (que são exógenos ao bairro) e os revendem 

localmente (em forma de mercadorias beneficiadas ou não). Isto é válido inclusive ao setor 

produtivo do bairro, visto que não domina a produção como um todo, dependendo de 

equipamentos, subsídios ou insumos provindos de fora. 

 Na pesquisa que realizei a fim de identificar a circulação de Moedas Sociais no bairro, 

já mencionada no capítulo anterior, superficialmente notei
159

 a existência majoritária de 

produtos exógenos à produção local. Logo, a dita “Rede de Prossumidores/Prossumatores” do 

Conjunto Palmeiras que muitos entusiastas no assunto defendem, não é algo à parte do capital 

global, mas, do contrário, se constrói a partir dele – e o grande capital, por sua vez, cresce 

também a partir desta relação (e, evidentemente, de outras tantas). Só há uma rede de 

prossumidores locais, no atual estado da arte, porque há uma produção em geral que a 

possibilita (e que é capitalista). 

Um exemplo simples para ilustrar o que é afirmado acima pode ser dado a partir de 

uma mercadoria qualquer que não é produzida localmente que é essencial às atividades 

rotineiras capitalistas, como o petróleo: mercadoria que possui essas características e que tem 
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 Digo superficialmente pois não realizei nenhuma pesquisa direcionada estritamente ao assunto. No entanto, 

eram notáveis e gritantes os anúncios de grandes marcas nacionais de alimentos (como refrigerantes, doces, 

temperos e etc), eletrodomésticos, eletrônicos e outros. 
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a sua produção (e, conseguintemente, a sua valoração) fora do país. Uma variação externa do 

valor desta mercadoria pode incidir diretamente nos preços dos produtos comercializados no 

bairro - não só os diretamente dependentes da matéria-prima (como atividades que utilizam 

gasolina e plásticos, por exemplo), mas de toda a cadeia produtiva do Conjunto Palmeiras. 

Tanto comerciantes como produtores locais poderiam ter que pagar mais caro pelo preço de 

suas mercadorias, e, assim, evidentemente, repassariam os custos ao consumidor final. Este 

exemplo mostra a interdependência existente entre a Rede de Prossumidores e o modo de 

produção capitalista, representado pela produção material em geral (e, consequentemente, da 

reprodução social). 

Por fim, não se pode afirmar que exista um modo de produção pós-capitalista oriundo 

da ES e da rede solidária local
160

: a sua estrutura (base econômica, como a rede de 

prossumatores) e sua superestrutura (ideias e instituições, como a SENAES ou a Cáritas) 

ainda são fundamentadas no modo de produção capitalista. Como afirmado, a base econômica 

acontece em um âmbito exterior ao bairro, além do fato de que grande parte da ES é 

financiada por agencias internacionais – que atuam como intelectuais orgânicos coletivos. A 

superestrutura, por sua vez, é formada por instituições e ideias sobre a ES que, em geral, ainda 

são frutos da relação capitalista - a SENAES, por exemplo, pertence a um Estado que está sob 

o regime capital-imperialista mundial; as agencias internacionais, por sua vez, trabalham, em 

sua maioria, pela lógica da naturalização da pobreza e seu enfrentamento reificado. 

Quanto a este último ponto, ressalto a abordagem defendida pelo Banco Palmas, 

explicitada em um artigo de Asier Ansorena
161

, economista, diretor de microcrédito do Banco 

Palmas: 

Territórios das periferias urbanas, como o Conjunto Palmeira, se empobrecem porque 

perdem suas poupanças. E perdem, porque os moradores fazem a maioria das suas 

compras fora de suas comunidades, enfraquecendo a capacidade de investir na 

produção local. 

Tal ideia defendida pelo economista e pelo BP é, também, a explicação do conceito de 

Henk van Arkel (diretor da ONG holandesa Strohalm), o “deserto monetário” 
162

. Contudo, 
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 É como lembra Santos (2006b: 73): atualmente, a “pobreza é produzida politicamente pelas empresas e 

instituições globais. Estas, de um lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como 

é o caso do Banco Mundial, que, em diferentes partes do mundo, financia programas de atenção aos pobres, 

querendo passar a impressão de se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o grande produtor da 

pobreza. Atacam-se funcionalmente manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao 

nível do mundo. E isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos governos nacionais”. 
161

 “Especial Inclusão Financeira: Banco Palmas, A Inclusão Dos Mais Pobres”. Disponível em < 

http://brasil.nextbillion.net/blogpost.aspx?blogid=2869 > (acessado em 22/12/2012) 

http://brasil.nextbillion.net/blogpost.aspx?blogid=2869
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como tentei demonstrar nesta dissertação, acredito que tudo que diz respeito ao social é 

fruto/produto de uma relação social – não existe uma cultura natural, senão aquela que é 

aprendida no decorrer da vida. Logo, a própria pobreza é resultado de um processo histórico 

social – os processos que explicam a pobreza humana no passado não correspondem aos 

atuais processos de produção da pobreza, justamente porque historicamente o modo de 

produção mudou. Durante o período feudal, a riqueza e a pobreza eram determinadas pelo 

“fato” de alguém ser ou não nobre. Atualmente, a pobreza é fruto de uma produção material 

mundialmente generalizada, onde o lucro provém do sobretrabalho humano e se acumula nas 

mãos dos detentores dos meios essenciais de produção material – assim, as pessoas nascem 

em uma classe pré-determinada, e isso influencia totalmente suas vidas.  

Logo, não acredito que a pobreza seja um fato explicável tão somente por razões 

financeiras e, ainda, causado pelo fato de os pobres não saberem utilizar seus recursos 

localmente. As periferias não empobrecem: elas são produzidas e mantidas pobres. O 

Conjunto Palmeiras é o maior exemplo disso: ele não é uma periferia pobre, simplesmente, 

mas, sim, uma região que foi produzida por processos capitalistas, nos quais os habitantes 

sempre foram pobres e são assim mantidos na produção – e, por conseguinte, os habitantes do 

bairro sempre foram da classe oprimida. O processo de pobreza é acompanhado por outro, 

sem o qual não se pode compreender o desenvolvimento e a produção de pobres (e que está 

ausente no conceito de deserto econômico, onde o foco é a pobreza naturalizada, reificada, 

factual e não processual): toda produção de pobreza é, afinal, concomitante ao processo de 

produção de riqueza
163

. Ou seja: atualmente, não se pode pensar o processo de 

empobrecimento sem o processo de acumulação capitalista – e tampouco se pode superá-lo 

sem se alterar o modo de produção vigente.  

A pobreza, enfim, não é uma questão particular de cada grupo humano pensado 

individualmente e nem pode ser resolvido somente com lutas locais (ainda que estas possam 

compor a contra-hegemonia), mas, do contrário, trata-se de uma questão global formada a 

partir do consenso, da produção e da reprodução do modo de produção capitalista. 

3.2.2 Macrocefalia: marcas capitalistas no “território da solidariedade”. 

Santos (2006a: 166) faz uma observação importante sobre os lugares: se por um lado 

os lugares são igualmente mundializados, por outro eles se tornam distintos pelas “diferentes 
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 Mais informações sobre a teoria e metodologia da ONG podem ser obtidas através do livro digital “Onde está 

o dinheiro?”, disponível no sítio: http://redlases.files.wordpress.com/2008/02/pt2002_livroonde_esta_o_-

dinheiro_hp.pdf (Acessado em 24/12/2012) 
163

 Segundo Vianna (2006: 1017): “com o crescimento da acumulação capitalista, [sempre que há o] aumento da 

riqueza há o aumento da pobreza”. 

http://redlases.files.wordpress.com/2008/02/pt2002_livroonde_esta_o_-dinheiro_hp.pdf
http://redlases.files.wordpress.com/2008/02/pt2002_livroonde_esta_o_-dinheiro_hp.pdf
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capacidades de oferecer rentabilidade aos investimentos”. Neste sentido, a rentabilidade varia 

de acordo com as condições oferecidas pelos locais, sendo estas referentes à técnica 

(equipamentos, infraestrutura e acessibilidade) e à ordem organizacional (como as leis locais e 

trabalhistas, bem como as tradições laborais). O autor denomina esta leitura do espaço como 

sendo sobre a produtividade espacial ou geográfica, estando diretamente relacionada aos 

lugares e aos espaços produtivos – quase como um determinante do espaço artificial. Para o 

geógrafo (2002: 168), o capital não teria tanta mobilidade quanto aparenta: sua acumulação se 

dá em lugares determinados, de maneira que ele é obrigado a instalar-se em lugares com 

condições de lhe assegurarem o lucro. Depois que se instala, as atividades futuras que 

acontecem na mesma região herdam o peso deste investimento: e a região passa a exigir cada 

vez mais capital para se ocupar ou usar a área, visto que ela se valoriza com os investimentos 

recebidos.  

Algumas construções humanas acabam recebendo tanta importância ao modo de 

produção que suas estruturas físicas acabam se perpetuando no tempo, ainda que se altere seu 

conteúdo. Santos (2002) denomina estas construções de “rugosidades”, afirmando que estas 

têm a capacidade de determinar como serão os novos modos de produção a se instalarem ali. 

E, nessa lógica, formam-se as “macrocefalias cumulativas irreversíveis”, como “as cidades 

[que são] inicialmente privilegiadas [e depois] beneficiam-se de uma acumulação seletiva de 

vantagens, ao mesmo tempo que acolhem novas implantações” (p. 134). Os lugares já ricos 

recebem do Estado cada vez mais recursos, sendo quase impossível mudar seus investimentos 

de posição geográfica – e isto, por sua vez, atrai o investimento privado. Logo, as vantagens 

acabam ficando em lugares onde o capital se instala e lá passam a se aglomerar, ou seja, estes 

lugares tornam-se polos de atração de mais capital, viciados em investimentos constantes. 

Estas estruturas instaladas se reafirmam e se reproduzem no tempo. 

Além disso, esta rentabilidade espacial torna-se uma meta dos empresários, a tal ponto 

que toda a produção depende dessa variável – o que, por sua vez, transforma os lugares em 

territórios competitivos – por isso pode-se dizer que “o dogma da competitividade não se 

impõem apenas à economia, mas, também, à geografia” (Santos, 2006a: 167).  

Logo, deve-se ter em mente que o território do Conjunto Palmeiras sofre, como todo 

território, determinações exteriores a ele, resultantes das relações sociais que se estabelecem 

entre cada espaço humano no globo. A competição entre os trabalhadores é uma característica 
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básica do capitalismo
164

, e imbrica-se ao espaço social, ao território. Afinal de contas, o bairro 

Conjunto Palmeiras não é homogêneo: seus diferentes lugares apresentam diferentes 

características socioespaciais, com distintas vantagens e desvantagens. As áreas com mais 

infraestrutura ou com outras vantagens locacionais (como proximidade a determinadas 

estruturas espaciais, como ruas, pontos de ônibus ou comércios, por exemplo) tendem a ser 

mais visadas pela população/mercado e, por isso, mais valorizadas pelo mercado imobiliário – 

isto gera uma competição pelos lugares, num processo que “expulsa” as moradias das pessoas 

pobres e as substitui por estruturas físicas economicamente mais valorizadas, que podem 

pagar mais e, por isso, podem usufruir mais das características locais do território.  

Por outro lado, algumas estruturas sobrevivem no tempo, independente do contexto 

histórico: muda-se, até, a função da construção, mas o fixo permanece (ainda que com 

alterações ou restaurações). A ASMOCONP é um grande exemplo disso: já abrigou diversos 

projetos e diversos movimentos sociais, mas manteve, em geral, sua estrutura locacional e 

física. Ainda que tenha se ampliado e se modificado, ela ainda corresponde ao espaço de 

outrora: logo, pode-se considera-la uma rugosidade do bairro. Sua presença, assim, valoriza 

os espaços de seu entorno, bem como atrai a atenção dos investimentos públicos para aquela 

área – isso pode transformar a região em seus arredores em uma macrocefalia: em um espaço 

que acumulou e tende a acumular ainda mais capital. 

Para tentar perceber se existe esta relação entre a suposta rugosidade e a formação de 

uma macrocefalia geográfica, elaborei dois mapas temáticos: o primeiro apresenta a 

concentração de empreendimentos mapeados em 2009 pelo Banco, visando perceber se a rede 

se concentra em alguma região específica do Palmeiras; o segundo apresenta quatro variações 

de distâncias radiais que partem do BP, a fim de identificar se existe relação entre a 

proximidade do Banco e o número de empreendimentos pertencentes à rede de prossumatores 

(ou, em outras palavras, se o Banco atrai para perto de si ou não os empreendimentos). 

Quanto a este último, considero que a ASMOCONP só pode ser considerada uma 

macrocefalia se, à medida que se afastar da instituição, a densidade de empreendimentos 

diminui constantemente (estando as maiores concentrações próximas ao BP, portanto). 

Segue o primeiro mapa citado:  
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 Segundo Marx & Engels (2002:28), o desenvolvimento do capital exige a existência de um trabalhador 

assalariado, que, por sua vez, fundamenta-se exclusivamente na competição entre os trabalhadores – logo, o 

capital tem como premissa básica que a classe trabalhadora se desorganize e compita entre si. 
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Mapa 9 – Concentração de Empreendimentos do Conjunto Palmeiras. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Como se pode perceber, a maior concentração de empreendimentos acontece na região 

denominada de Palmeiras I, onde nota-se uma grande concentração de tons de vermelho (que 

indicam concentração de empreendimentos): a intensidade do vermelho diminui à medida que 

se afasta do Banco. 

Aparentemente, a partir deste primeiro mapa, poder-se-ia inferir que o BP atrai para 

perto de si os empreendimentos de sua rede: percebe-se claramente uma mancha vermelha aos 

arredores do BP. Contudo, não se pode, por exemplo, através deste mapa, saber se esta 

mancha apresenta mais concentração de empreendimentos que as outras: afinal, este mapa é 

qualitativo.  

Indiferente à causa, a consequência de um processo cumulativo de capitais no espaço 

tem a ver com a supervalorização de uma região em detrimento de outras. Além disso, não 

apenas em um âmbito material há uma valorização/desvalorização dos lugares: isto também 

se dá em um nível simbólico, afinal as áreas onde há menor concentração de 

empreendimentos são justamente aquelas que têm menos infraestrutura (como o Palmeiras II, 
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em sua face mais a sudoeste do mapa, ou a Piçarreira
165

 de modo geral) e que são 

consideradas como violentas, perigosas e até mesmo sem a “cultura da solidariedade”. No 

entanto, ressalto que não considero que é a presença dos empreendimentos quem valoriza ou 

desvaloriza os lugares, mas, sim, os investimentos (públicos e privados) de um modo geral. 

É claro que não estou querendo dar a entender que essas áreas são especuladas por 

culpa do BP. Existem diversos fatores que influenciam o estado da arte do Bairro, não 

cabendo jamais uma “culpabilização” do processo a um agente/instituição específico. Ainda 

assim, não se pode deixar de cogitar que a presença de uma Instituição tão bem conceituada 

no mundo, bem como suas ações empreendedoras, acabam acirrando a competição por 

melhores lugares no bairro: e, assim, quanto mais pobre, mais distante se fica dessa área – 

ainda que isso não seja uma lei intransponível. Tratarei, logo adiante, de uma região 

desvalorizada dentro do Palmeiras I, fruto da urbanização inacabada do bairro. 

Se por um lado o Mapa de Kernel apresentado acima permite fazer inferências quanto 

à concentração de empreendimentos por região do bairro, por outro lado ele não permite que 

se faça uma análise relacional entre esta concentração e a existência do Banco. Assim, o mapa 

abaixo tenta dar conta dessa lacuna, apresentando uma classificação dos empreendimentos 

quanto à distância do BP: 

  

                                                 
165

 O Mapa 3 apresentado no capítulo II deste trabalho, que apresenta o Mapeamento da Produção e Consumo do 

Bairro em 2009, apresenta alguns erros de geolocalização: os nove empreendimentos que aparecem no extremo 

sul do mapa não existem no mundo real. A pessoa que realizou o trabalho equivocou-se neste mapeamento – a 

Piçarreira, na verdade, não possui basicamente nenhum empreendimento, sendo que, assim, a mancha não 

deveria ter sequer tocado a área. 
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Mapa 10 – Localização e classificação dos empreendimentos quanto à distância do 

Banco Palmas. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

A fim de facilitar a leitura dos dados do mapa, apresento de maneira complementar a 

tabela abaixo: 

Tabela 1: Sobre os Dados Contidos no Mapa 10 dessa dissertação 

Distância do BP Quantidade e 

percentagem dos 

empreendimentos 

Área (m²) Densidade de 

empreendimentos/m² 

Até 200m 80 (13,53 %) 124.857 1/1560 

De 201 - 400 m 170 (28,76%) 374.573 1/2230 

De 401 – 600 m 147 (24,87%) 624.289 1/4246 

De 601 – 800 m  128 (21,65%) 852.412 1/6659 

Acima de 800 66 (11,16%) 2.220.155 1/33638 

(Autor: Marcelo Varella)    

Como se pode notar, a área com maior concentração de empreendimentos não fica na 

mancha vermelha próxima ao banco. Aparentemente, não há correlação entre a proximidade 
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do Banco e dos empreendimentos. Isso me leva a uma dupla conclusão: por um lado, não 

acredito que seja o BP o responsável pela concentração de empreendimentos nestas áreas; por 

outro, levo como premissa de que o território está imbuído das leis capitalistas (refiro-me, 

aqui, em especial à competição por melhores localizações) e, assim, não se desenvolve de 

modo caótico. O espaço, enfim, se desenvolve segundo as premissas da acumulação e de uma 

seleção espacial dada pela gentrificação dos espaços (que necessariamente acaba “impedindo” 

os pobres de habitarem tais áreas). 

Logo, os empreendimentos não se encontram à toa nesta região, e, também, não há 

aparente relação entre esta localização e o BP. Pode-se perceber, de qualquer maneira, que os 

empreendimentos se concentram muito próximos às ruas principais do Bairro – e, assim, 

construí mais um mapa, a fim de identificar se há ou não essa relação. 
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Mapa 11 – Localização e classificação dos empreendimentos quanto à distância das 

ruas principais. 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Dos 591 empreendimentos registrados pelo BP, 451 (76%) deles ficam a não mais que 

200 metros da rua principal. Portanto, analisei apenas 30,76% (1.291.122 m²) da área total do 

bairro (4.196.286m²) e encontrei ¾ de todos os empreendimentos da rede. Logo, que o 

traçado das “ruas principais” seja uma rugosidade do bairro, que atrai os investimentos para 

si. Uma macrocefalia forma-se no Palmeiras I, onde se concentram as atividades do BP em 

sua maioria, os pontos de ônibus e um asfaltamento em melhores condições. O mapa abaixo 

demonstra a concentração de empreendimentos e de alguns investimentos públicos que se 

concentram nesta região:  
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Mapa 12 – Localização das principais estruturas presentes no Palmeiras I 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Escolas, a Igreja Católica, a praça principal, as ruas principais (e as paradas de ônibus 

nelas presentes), instituições públicas, algumas ONGs e uma maior concentração de 

empreendimentos, são só algumas das estruturas que se concentram nesta área do Palmeiras I. 

Neste sentido, por um lado, o BP não influencia neste processo de acumulação diretamente, 

por outro, o Banco acaba indiretamente o fazendo: incentivar ao empreendedorismo é 

incentivar uma corrida por melhores lugares – e, desta forma, colabora para que estes 

empreendedores busquem esta área. Neste sentido, se o banco não direcionar geograficamente 

seus investimentos para longe do Palmeiras I, pode acabar contribuindo para uma constante 

supervalorização desta área (e incentivando o acúmulo de investimentos constantes nela) em 

detrimento de outras. 

De toda forma, ressalto, aqui, que a concentração do que chamei de Complexo 

ASMOCONP/BP em uma única região que se dá aos arredores do prédio da Associação, pode 

indicar que esta seja uma rugosidade (como já afirmei acima) que atrai os investimentos do 

BP para perto de si. Assim, o BP acaba disputando com os próprios moradores pelas melhores 

regiões do bairro. Foi neste sentido que Francisca me falou, em entrevista formal: 
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Esse é um risco que correm as entidades e os movimentos quando crescem 

muito: acabam fugindo dos objetivos, porque precisa de projetos e mais 

projetos. E vai crescendo, e aí se isola. Porque ali [no BP], a gente sabe que 

existe, realmente, esta crítica (...) que pra eles poderem ter tudo aquilo ali [o 

espaço físico do Complexo supracitado] – aquilo ali tudo era casa do povo! Só 

que o projeto cresceu tanto que foi comprando mais esse pedacinho, mais esse 

pedacinho...e infelizmente é na mesma proporção que os latifundiários, que 

também fazem desse jeito! O quadro é o mesmo. A gente denuncia isso, 

porque isso não se deve acontecer. 

Eram “casas do povo”, afirma Francisca, e que assim deveriam ter permanecido. Sua 

afirmação demonstra, também, um desenraizamento do banco: afinal, se ele é comunitário, 

não se deveria pensar que se perde estes espaços quando a instituição os adquire. Este 

sentimento demonstra um possível não pertencimento às dependências do BP. Além disso, a 

frase deixa claro que Francisca não é à favor de se comprar mais espaços ao arredor do 

Banco, e afirma que esta atitude é equiparável às ações hegemônicas (dos latifundiários). 

De qualquer forma, merece atenção especial a questão da dimensão analisada do 

bairro: quando me refiro ao Conjunto Palmeiras, o faço tendo como ponto de vista os limites 

legais. Como demonstrei no Capítulo II, nenhum dos moradores que conversei sabia me dizer 

exatamente quais eram os limites oficiais do Bairro – inclusive as lideranças desconheciam 

esta informação, que tanto foi e é comemorada. Neste sentido, devo destacar que grande parte 

do bairro é um vazio urbano, cujos moradores me indicaram ser uma área privada, de um 

grande empresário de Fortaleza. Este terreno localiza-se em toda a porção sul do bairro, e 

possui uma área total de 1.979.113 m² (47,16%) – ou seja: quase metade do bairro pertence a 

uma pessoa apenas. Isso significa que área real ocupada pelos moradores do Conjunto 

Palmeiras é de apenas 2.217.173 m², que equivale a 52,84% do total do bairro – pouco mais 

da metade do espaço total. 

Tanto a Girassol quanto o Ricardo, quando lhes perguntei sobre o limite do Bairro, 

sequer sabiam que a referida área privada fazia parte do Bairro. Isto faz dar a impressão de 

que o Bairro está totalmente ocupado, como se percebe na fala de Ricardo: 

Na época [(1987)] a gente era contra as ocupações que visavam áreas verdes. 

Aqui na frente [da Asmoconp], por exemplo, isso aqui ia ser uma praça, um 

loteamento do Palmeiras. Porque o Palmeiras não foi construído, mas foi 

loteado: quando as famílias vieram pra cá, a prefeitura deu um lote pra cada 

uma e só “desenhou” (não construiu) que ali seria uma praça. Então aqui era 

pra ser uma área verde, onde passava um rio, e depois a gente fez o canal. 

Então ocupou aqui, ocuparam todos os buracos que tinham no Palmeiras pra 

[se construir] praças e etc, foram ocupados em 1987. (..). Eu não participei 

dessas ocupações. Também não fomos contra, [no sentido de que] não 
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reprimimos nem nada. Mas fui contra porque eu achava que se fosse pra ocupar 

terra - porque tinham pessoas sem terra e sem casa (e realmente tinham, ou 

seja, não eram aproveitadores, eram pessoas que não tinham casas) –, [tinha 

que pensar que] aqui era rodeado de terrenos vazios! Até hoje tem muitos 

terrenos vazios. Então, porque ocupar dentro do Palmeiras? Era um bairro 

sufocado, sem infraestrutura, sem nada. Aí explodiu o bairro, ficou sem 

nenhuma área verde, ficou sem nada. Hoje mesmo dentro do loteamento do 

palmeiras não tem mais nada. Não tem espaço pra mais nada. Ocupou-se 

campo de futebol, ocupou-se tudo! Muitos campos que tem ocupados hoje, que 

tem casas, não eram do loteamento original: foram ocupados em 1987.(...) Mas 

a ocupação do Palmeiras, eu acho que do ponto de vista da luta, da estratégia, 

foi errada, foi equivocada, porque ocupou um bairro já ocupado. Ele 

estrangulou a possibilidade de urbanização do bairro. Isso foi uma coisa de 

quinze dias, mas que dobraram o numero de ocupações do bairro. 

Para Ricardo, o bairro está “sufocado”, no sentido de ter muita densidade 

populacional, por ter sido ocupado em muitos espaços impróprios e, ainda, ocupado de uma 

maneira não planejada. Mas certamente não se pode dizer que essas pessoas impediram a 

urbanização do bairro: na verdade elas colaboraram muito para que ele chegasse no nível 

atual - que, vale lembrar, Melo Neto & Magalhães (2003) consideram como já urbanizado. 

De toda a forma, devo ressaltar que o bairro ainda tem espaços para crescer e ainda 

tem áreas verdes. O fato de ser uma área privada que não cumpre sua função social dá a 

possibilidade aos moradores do Bairro de lutarem pelo cumprimento de tal função através do 

uso de legislações fundiárias específicas – a luta é, claro, política e de enfrentamento de 

classes. Isso pode ser importante para os moradores do Palmeiras que ocupam as margens 

desta Área Privada: a Piçarreira, por exemplo, que foi ocupada por invasão, pode ter seus 

moradores realocados caso estejam habitando dentro dos limites da área privada (fato 

desconhecido até então, por todos). Assim, instrumentos legais como a usucapião, o IPTU 

progressivo no tempo e o direito à preempção, combinados ou separadamente, podem ser a 

base do diálogo e da união dessas habitações/moradores ainda não regularizadas e que talvez 

corram risco de realojamento. 

Este conflito territorial entre agentes privados não é o único a existir no Bairro. O 

Estado, através das leis ambientais da União, também condenam algumas residências. Mas 

não se pode, também, colocar a culpa no Estado: a ocupação feita de maneira irregular em 

alguma destas áreas, ambientalmente frágeis, podem gerar impactos negativos sobre a fauna, a 

flora e à própria saúde humana. A questão da urbanização do bairro, ainda que dada como 

realizada por muitas literaturas, não se apresenta como efetiva na prática. E isto nos conduz à 

próxima questão a ser analisada. 
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3.2.3 Sustentabilidade reificada: a latente desterritorialização dos EES 

Ainda que muitos autores entusiastas atuais da economia solidária tratem da questão 

territorial como sendo imprescindível ao desenvolvimento do tema, não significa que na 

prática isto se realiza. Acredito nisto, pois, ainda que discursivamente o território (e todas as 

relações com entre o espaço e o modo de produção) apareça como um ponto central à ES, o 

movimento em geral continua reificado na discussão empreendedora: qual a melhor forma de 

empreender neste mercado capitalista? EES? Cooperativas? ONGs? Enfim, esta é a discussão 

que se está sendo feita, basicamente - mesmo com todas as nuances contra-hegemônicas e os 

princípios morais que o movimento sustenta, acaba-se, em algum momento, geralmente por 

conta das instituições financiadoras ou promotoras, resumindo-se ao empreendedorismo e às 

formas de relações mercantis possíveis dentro desse sistema e dadas a partir do conciliamento 

entre as classes. 

Mas se o conceito de ES está reificado na forma de EES, o mesmo pode-se dizer de 

um de seus conceitos mais valorizados, utilizados e atrelados à temática: a sustentabilidade. 

Acredita-se que a promoção de uma ES seria executada por EES que têm a sustentabilidade 

como um princípio. Bertucci (2012: 31) chega a afirmar que o movimento brasileiro de ES 

possui um projeto de lei onde o tema das: 

(...) finanças solidárias alia crédito às ações emancipatórias junto aos excluídos, 

na perspectiva da autogestão e do desenvolvimento sustentável solidário, a 

partir dos territórios. 

Mas, claro, a atuação não é, nunca, no território em si: é sempre nas pessoas. Deve-se 

ter em mente que a categoria “território” faz menção a uma forma-conteúdo do espaço onde 

existe uma relação social ocorrendo: o espaço aponta a forma (os fixos), mas é a sociedade 

quem cria os fluxos que animam o território. Assim, não se pode pensar em um território 

desconexo do espaço – todo território está envolto por outros territórios, sendo que, a 

totalidade desses, representa o mundo capitalista atual.  

Aparentemente indiferentes a isso, os intelectuais da ES arvoram o adjetivo 

“sustentável” aos EES, como se a partir da discussão acerca dos empreendimentos pudesse 

trazer tal característica ao território. Isso fica claro, por exemplo, no verso das moedas sociais 

do BP, onde se lê: 

Está totalmente proibida a troca ou negociação deste bônus por dinheiro. Ele só 

poderá ser utilizado como meio de bonificação na aquisição de mercadorias por 

serviços com comércios e pessoas conveniadas com a ASMOCONP, com o 
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valor de 1 bônus por 1 real. Essas atividades promovem o desenvolvimento 

local social e ambientalmente sustentável. 

Acontece, no entanto, que as atividades mercantis se limitam à discussão das partes 

(EES) e não do todo (território) – e a soma das partes é sempre diferente do todo. Logo, por 

mais que toda a rede de prossumatores conseguisse produzir e consumir de maneira 

“sustentável” (fato que não se dá), outros problemas, estendidos para além da lógica produtiva 

mercantil, ainda poderiam existir. 

As lutas solidárias pelo território, no Conjunto Palmeiras, foram aquelas da década de 

1980, por melhorias de infraestrutura, na construção do próprio bairro – as atuais lutas 

solidárias, desenvolvidas pelo BP e baseadas na ES hegemônica, se dão através da extensão e 

da melhoria da rede de prossumidores. Mesmo que alguns autores sustentem que a luta pela 

urbanização faz parte do passado já concretizado da história do bairro (como se a meta hoje 

fosse outra), insisto que é de extrema urgência a situação de salubridade ambiental de muitas 

residências do bairro. 

Neste sentido, posso apontar quanto à questão das áreas de preservação permanente 

(ou zonas ripárias), protegidas por lei federal (12.272/2012) – existem residências que beiram 

os afluentes do Rio Cocó, bem como o próprio rio. Tais residências além de correrem o risco 

de serem realojadas, ainda carregam o peso de conviverem com um esgoto a céu aberto, como 

na Rua José Linhares – caso já citado aqui no Capítulo II, através de denuncia realizada pelo 

Grupo MCP. As casas que ali se encontram ficam literalmente à beira do rio, e despejam 

todos seus efluentes diretamente no rio, que desemboca no Rio Cocó. 

Algumas dessas residências fazem parede daquilo que o IBGE denomina de 

aglomerado urbano subnormal, localizado no Palmeiras II, marcado pela falta de água tratada, 

de luz e/ou saneamento básico (coleta de efluentes e de resíduos sólidos) – o mapa abaixo 

apresenta as áreas de preservação permanente e o aglomerado urbano subnormal. 
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Mapa 13 – Localização dos Conflitos Socioambientais 

 

(Autor: Marcelo Varella) 

Percebe-se que a localização de tal aglomerado urbano subnormal se dá para além da 

macrocefalia que se forma – mas, mesmo dentro desta, tem-se situações de insalubridade 

dentro das residências, como, por exemplo, na Favela do Canguru ou em partes da Piçarreira. 

Planalto Palmeiras, Favela do Circo e parte do Palmeiras II possuem, portanto, áreas com 

explícitos problemas socioambientais. 

Além disso, devo ressaltar que meu mapeamento foi feito com base em 

fotointerpretação da imagem de satélite disponível no Google Earth, de modo que não 

consegui localizar uma porção da APP presente no Palmeiras – mas, de qualquer forma, 

minha intenção não era apontar com exatidão estas áreas
166

, e sim demonstrar a existência de 

casas que estão em uma área insalubre e ambientalmente frágil, estando, ainda, sujeitas à 

realocação por parte do Estado. 

A imagem de 2009 do Google, mapeada abaixo, possibilita ver “pontos” brancos ao 

sul da Piçarreira: trata-se de um lixão a céu aberto, onde, mais ao sul ainda, fica um campo 

                                                 
166

 Baseado no Mapa 02 – Zoneamento Ambiental do Plano Diretor Participativo (PL 009/2008) e na lei federal 

12.727/2012, criei APPs de 30 e 50 metros – baseado na interpretação do citado mapa, sem verificar em campo 

se o tamanho de tais cursos exigia esta margem de APP. Repito: minha intenção não era criar um mapa para uma 

leitura exata das medidas quantitativas, mas, sim, para fazer leituras qualitativas da realidade. 
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improvisado de futebol. Ainda que a área seja privada, a falta de uso oficial propicia diversos 

usos alternativos, pouco regulados e, até mesmo, pouco seguros – ali próximo fica uma 

pequena lagoa, de cor verde escura, contaminada com o chorume do lixo e com os efluentes 

dos moradores da região. Crianças, animais e adultos utilizam a área principalmente para lazer 

– alguns moradores, como o Irmão e os amigos de Girassol, vão a um rio no interior da área 

para pescar, colher frutas e mel. 

Outro detalhe importante quanto à salubridade ambiental do bairro que deve ser citada 

diz respeito à falta de pavimento em determinados lugares, como em partes da Piçarreira e a 

oeste do Palmeiras II que são de terra, simplesmente. Somado ao famoso calor do nordeste, 

esta terra pode ser levada pelo vento – o que, por sua vez, pode ocasionar ou agravar 

problemas respiratórios. 

Além disso, esta região (não sei dizer se em todas as casas) possui sistema de 

tratamento de esgoto individual, feito por fossa séptica, instalados dentro de casa. Dona 

Anastácia (entrevista dia 06/08/2012) disse-me que deixou de ser sócia da ASMOCONP por 

conta da instituição ter apoiado a instalação das fossas dentro de casa: “agora, quando chove, 

transborda o esgoto pra fora de casa!”, disse-me, revoltada. Atualmente ela toma empréstimos 

a cada dois meses junto ao Banco do Brasil (na sede do BP) para carpir o mato que cresce em 

frente a sua casa. No dia em que fiz a entrevista, não estava chovendo, e muito menos choveu 

dias antes – e, ainda assim, notei grande quantidade de esgoto saindo de sua casa e 

espalhando-se pela rua. 

Se a sustentabilidade é uma ambição territorial atingida a partir da modificação das 

relações socioespaciais, então sua concretização depende de um território em que as práticas 

sociais impactem o mínimo possível o ambiente. Logo, não se consegue uma sustentabilidade 

local sem uma regional, e vice-versa. Portanto, não existirá um EES “sustentável” sem um 

bairro “sustentável”. Assim, acredito que o conceito utilizado, não só pelo BP mas pelos 

entusiastas do movimento da ES, é um vazio operacional, ainda que carregado de 

significados, aparentando mais ser uma propaganda que uma prática – é, enfim, uma 

sustentabilidade reificada, desprovida de construção histórica e, ainda, descolada do próprio 

território: afinal, só assim pode-se concluir que as práticas isoladas atingirão a 

sustentabilidade territorial. 

Por fim, devo ressaltar que as lutas por infraestrutura não se encerraram no Palmeiras: 

o MCP e as Associações que visitei do Palmeiras II ainda fazem reinvindicações junto à 

prefeitura por melhoras no Bairro. A ASMOCONP, de acordo com algumas pessoas, neste 

ano de 2012 voltou a fazer reclamações junto à Câmara de Vereadores do bairro (antes, 
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estaria muito ocupada com os projetos relacionados ao BP) – isto é comprovado no sítio da 

Câmara municipal da cidade, onde a presidente da ASMOCONP declara que 

O sistema está entupido e o esgoto corre a céu aberto nas ruas, os dejetos 

fecais invadem as casas. Temos esgotos estourados nos quintais e banheiros 

das casas, além de contaminar o Rio Cocó
167

 

Assim, por fim, devo deixar claro que o bairro não está totalmente urbanizado: pode 

estar mais urbanizado que a princípio – mas disso para a afirmação de que a luta mudou é 

ignorar toda a luta social que o bairro mantém ainda e que não aparecem por conta dos 

holofotes sob BP. Além disso, tal afirmação contribui para passar uma imagem errada do 

bairro, bem como um falso consenso entre os moradores – afinal, se muitos grupos ainda 

reivindicam melhoras estruturais, não se pode dizer que esta era a luta dos anos 1980. A 

verdade é que esta luta nunca se encerrou: se alterou, ganhou novas ferramentas, atores e 

instituições. Mas ainda é presente e viva, e deve ser enunciada a fim de, assim, contribuir para 

uma mobilização em torno da resolução dos problemas identificados e pela busca concreta de 

uma sustentabilidade territorial. Tal sustentabilidade difere muito daquela construída em cima 

da ES em geral – e que, à propósito, é idêntica à do mundo privado: ambas são abstratas e 

reificadas. Afinal de contas, só assim (sem relação com a realidade e sem contexto histórico 

de construção do conceito) é que empresas como a suíça Eternit (maior fabricante da América 

Latina de telhas e caixa d‟água de amianto, material potencialmente cancerígeno) conseguem 

ser sustentáveis
168

 – e, neste caso, só consegue ter este rótulo no Brasil
169

, visto que os 

produtos desta empresa são proibidos de serem usados em países da Europa
170

. Certamente, 

esta é uma sustentabilidade pareada com a pedagogia da hegemonia: coloca ES e empresas 

ditas sustentáveis lado a lado, despolitizando a questão da posse e do uso (e das 

consequências dessas ações) dos recursos naturais. A sustentabilidade, enfim, como um 
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 Disponível no sítio: http://www.cmfor.ce.gov.br/noticias/moradores-cobram-sistema-de-esgoto-no-conjunto-

palmeiras/ (acessado em 31/12/2012). 
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 Segundo a empresa: “a Eternit reafirma o seu compromisso com a sociedade brasileira na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, através da valorização de seus recursos humanos e preservação do meio ambiente, 

agregando valor aos seus acionistas” – disponível no sítio oficial: 

http://www.eternit.com.br/saladeimprensa/noticias/premioabrasca.php (acessado em 31/12/2012). 
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 No país, ainda se discute se a produção de amianto é ou não anticonstitucional. Ainda que não se tenha 

dúvidas quanto ao seus malefícios à saúde humana, o Supremo Tribunal Federal ainda não barrou a produção 

pois isto traria enormes perdas econômicas à empresa. Mais informações disponíveis no sítio: 

http://oglobo.globo.com/economia/julgamento-do-amianto-no-stf-faz-acao-da-eternit-cair-10-6580850 (acessado 

em 31/12/2012). 
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 O presidente da Eternit na Suíça foi condenado em junho de 2012 a indenizar famílias que tiveram parentes 

mortos por causa da fibra. Na Europa, mais de 66 países proíbem a entrada e o uso do material, alguns desde a 

década de 1980. Mais informações: http://oglobo.globo.com/rio20/amianto-processos-se-espalham-na-europa-

4976417 (acessado em 31/12/2012). 
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princípio universal é diferente da sustentabilidade como um princípio mercadológico: esta 

última serve apenas à justificação das atividades capitalistas e da criação de um consenso 

sobre o conceito – tratado de maneira frigorificada e desterritorializada. 

3.2.4 A forma-conteúdo do Conjunto Palmeiras: a fala do crime VS a cultura da 

solidariedade na construção dos “nós” e dos “eles”. 

Como já comentei no capítulo II e, em especial no subcapitulo 3.1.2, a questão de 

pertencimento ao Palmeiras sempre independeu de limites geográficos. Toda a história de 

atuação da ASMOCONP e das lideranças do Bairro, bem como os próprios usuários do BP, 

estão espalhados por toda a porção ocupada do bairro – essa miscelânea de realidades, 

ambientes e condições socioespaciais representa o Conjunto Palmeiras em geral: um território 

heterogêneo, na periferia, com bastante destaque nacional e internacional. 

Entre os moradores que conversei, o fato de o Palmeiras ter se tornado bairro foi algo 

digno de elogios – ainda que nada tenha mudado concretamente, simbolicamente isto, de certa 

forma, representou muito aos moradores. Ainda assim, como apontei no Mapa 6 do Capítulo 

II, não necessariamente as pessoas que interagi viam-se mutuamente como moradores do 

mesmo Palmeiras: através de limites geográficos simbólicos (sem fundo legal ou geográfico), 

elas incorporavam ou ignoravam, discursivamente, porções do território (e, claro, com seus 

respectivos moradores). Tais porções, por sua vez, apresentavam características 

socioespaciais e históricas próprias (como ocupação ou lutas em momentos diferentes), 

universalmente unidas pela noção de pertencimento ao Conjunto Palmeiras.  

Logo, posso concluir que tal criação de identidade não fazia menção aos limites 

geográficos deste Conjunto Palmeiras, mas a uma identificação simbólica com a região e os 

processos sociais ali desenvolvidos. Para além disso, é importante salientar o que afirma 

Oliveira (1976:39): a identidade social é uma ideologia e uma forma de representação 

coletiva. Para o autor, a identidade social é sempre relacional, surgindo da inter-relação entre 

pelo menos duas identidades: elas “só são inteligíveis quando relacionadas entre si, 

constrativamente, como identidades complementares” (Oliveira, 1976: 45). Logo, acredito 

que o que tenha alimentado a criação da identidade de morador do Palmeiras tenha sido não 

só a proximidade física entre as pessoas, mas também a universalização de problemas e a 

presença de lideranças comunitárias formadas a partir da teologia da libertação, que criaram 

instituições e movimentos (lutas e caminhadas) coletivos que se opunham às ações do regime 

ditatorial militar e à respectiva brutalidade que este governo impunha aos moradores do lugar, 

não esquecendo, é claro, o fato dos antigos moradores terem sido pescadores artesanais 
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deslocados compulasoriamente das áreas litorâneas. Neste sentido, os moradores que 

conversei do Palmeiras II e da Piçarreira sempre se consideraram do Palmeiras, e apontaram-

me que suas lutas e caminhadas davam-se sempre através de “combates” contra o próprio 

capital (como uma contra-hegemonia local) – como me disse Seô Mário, em entrevista 

formal: 

A gente ia reclama direto com o sindicato dos transportes ou direto com a 

prefeitura. A gente sempre tinha um grupo de pessoas de vários movimentos 

que se uniam sempre que tinha um problema 

Quem luta, luta contra alguma coisa – o Conjunto Palmeiras atuava em todas as 

frentes: tanto os sindicatos do setor privado quanto o governo foram alvo de suas 

reivindicações. Este, enfim, é o contraste que forma a Identidade do Palmeiras – e isto se dá 

indiferente às diferenciações internas, que surgem com referencia ao momento de ocupação 

de cada espaço. 

De qualquer forma, tal segregação socioespacial construída a partir de um universo 

simbólico se dá através de uma descrição pejorativa, generalista e estigmatizante sobre os 

espaços “excluídos” do Palmeiras – os conceitos usados para se fazer menção a estes espaços, 

assim, não tentam dar conta de descrever a realidade, mas servem apenas como uma 

referencia social que visa fazer o discernimento entre os territórios melhores e piores dentro 

do Bairro. Isso torna-se explícito através do conceito/adjetivo de favela. Devo ressaltar que 

ele aparece como ambíguo, mas tem, de fato, um cunho preconceituoso e pejorativo 

localmente. Aparentemente (e não em sua essência, portanto), o conceito aparece como um 

adjetivo, servindo como uma característica descritiva e generalista de todo o bairro, de todos 

os moradores – nestes momentos, os moradores usam a palavra “favela” em um tom de 

engrandecimento: a fala de Mara representa bem isso: 

Eu ainda acho que hoje nos estamos em uma grande favela organizada. E não 

me ofende quando diz que aqui é favela. Eu acho muito lindo dizer que aqui é 

uma favela. 

Como se percebe, o conceito de favela para Mara não se expressa de maneira negativa 

– trata-se de uma característica, para ela, do Palmeiras. Ainda assim, por outro lado, quando 

se está na “favela”, ou seja, dentro do bairro, o conceito é utilizado para fazer separações 

internas do bairro. A própria Mara demonstra isto, na continuação de nossa conversa 

(transcrevo novamente sua fala, já escrita no capítulo II): 
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Para mim, aqui do lado de cá, sim é favelinha [referia-se à Favela Canguru]. 

Por que não tem nada. Eles utilizam, ainda, manilhas. Eles fazem suas 

necessidades básicas direto em um buraco. 

Percebe-se que, agora, a mesma palavra adquire um tom pejorativo, diferente da 

primeira fala. Logo, acredito que, indiferente ao significado estritamente falado, a palavra é 

acionada com uma função relacional, comparativa, onde se cria uma identidade aos territórios 

(ou, em outras palavras: às pessoas que habitam determinado fragmento de um território), 

explicitando uma diferenciação socioespacial entre determinados lugares, no qual um é 

supostamente melhor/superior ao outro. Isso foi muito bem resumido por Girassol (fala 

também já citada no Capítulo II): 

Diante de Fortaleza, nos moramos em uma favela, que é um bairro de 

periferia. Mas pra gente que mora aqui dentro, a minha rua já não é uma rua 

de favela. Favela é lá na Piçarreira, que as pessoas não têm documentação, 

entendeu? 

A ideia do conceito, portanto, é apontar identidades constratantes e complementares, 

dadas entre a pior qualidade social de um lugar em relação à de outro (como de um bairro de 

periferia e aqueles “playboys”, de “burgueses” ou da “alta classe”, como relatei que os 

moradores denominavam os bairros mais ricos da cidade). Na mídia hegemônica em geral, o 

conceito de favela é frigorificado e inequívoco, apresentado sempre de maneira pejorativa, 

sempre associado à violência - como mostra esta reportagem da Revista Veja (grande 

representante da mídia conservadora nacional): 

Durante décadas, as favelas cariocas foram enclaves dominados por chefões do 

tráfico de drogas – um território à parte no Rio de Janeiro, onde quem era de 

fora preferia nem passar perto
171

. 

Assim, torna-se interessante a observação de Caldeira (2000:38): “as categorias são 

rígidas: não são feitas para descrever o mundo de forma acurada, mas para organizá-lo e 

classifica-lo”. Logo, quando se utiliza tal categoria, deve-se ter em mente que ela funciona de 

maneira generalista e simplificadora – e, quando acionadas junto à “fala do crime” (a relatos 

sobre a violência), resumem a complexidade social em uma oposição entre o bem o mal. E 

isto se dá, segundo a autora, justamente pelo fato de que as favelas são apresentadas, de um 

modo geral, como o lugar das habitações dos bandidos, das pessoas más. Assim, cria-se, com 
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 Reportagem de Gabriele Jimenez publicada em edição impressa da revista e republicada de maneira virtual 

pelo colunista Ricardo Setti em 25/08/2012. Disponível no sítio: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-

setti/politica-cia/favelas-do-rio-aos-poucos-deixam-de-ser-um-enclave-do-crime-e-atraem-novos-negocios-e-

moradores/ (acessado em 01/01/2012) 
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este discurso, a impressão de existirem uma oposição entre “nós” e “eles” dentro de um 

território (Caldeira, 2000: 70) – o que, claro, traz consequências materiais e imateriais. 

Quanto às primeiras, de ordem material, a autora cita que surgem, entre as pessoas pobres, 

casas com portões altos, cercas elétricas e demais dispositivos de segurança, que transformam 

residências simbolicamente em casas de pessoas “não pobres”, diferente das outras; de 

maneira imaterial, igualmente se criam categorias que discernem os habitantes e os lugares 

entre si. Ambas formas de discernimento social, pelo viés material e imaterial, servem para 

manter a hierarquia e a fronteira social entre os moradores em seus diferentes fragmentos de 

classe. Embora possamos ver aqui o acionamento desta categoria em diferentes sentidos e 

significados: de dentro do bairro para fora do bairro como sendo autoafirmação, de dentro do 

bairro para dentro do bairro com sentido de estigma, e de fora do bairro para dentro da mesma 

forma – como estigma. 

A violência foi um tema recorrente durante minhas conversas e entrevistas com os 

moradores do Palmeiras. Percebi que, de uma maneira geral, a violência estava sempre 

relacionada às regiões do bairro que recebem o adjetivo de “favela” (como a Piçarreira e o 

Planalto Palmeiras, por exemplo). Este distanciamento simbólico é reforçado pelo BP quando 

a instituição assume que a violência está associada aos novos moradores que chegaram ao 

bairro depois da ocupação inicial. Cito a fala de Ricardo como exemplo: 

Nos últimos três anos isto [os baixos índices de violência que o bairro vinha 

registrando] tem retroagido, não só no Palmeiras, mas em Fortaleza como um 

todo. E isto porque a prefeitura está fazendo diferente, agora, do que fazia 

antigamente - de expulsar à força. Mas (...) a cidade não tem mais pra onde 

crescer: pra cima está o mar, pra lá, outros municípios. O único lugar que tem 

pra crescer em Fortaleza é esta região. O que a Prefeitura faz é começar a 

construir vários conjuntos habitacionais pequenos, sem nenhum infra-estrutura 

- só não é parecido com o Palmeiras porque não tem barraca de lona.(...) E aqui 

surgiram muitos conjuntos: Jagatá, Maria Tomazia (...). Aí eles chegam 

completamente desorganizados e enfim: isto tem um proporcional um aumento, 

novamente, da violência do bairro - há um cinturão em volta do Palmeiras de 

pessoas que vieram para cá e não tinham aquela cultura da solidariedade que a 

gente plantou.  

É evidente que, para Ricardo, a violência está associada às questões pessoais e morais 

dos moradores: eles que não têm a cultura da solidariedade e, portanto, são violentos. Mas isto 

não condiz com a verdade: primeiro, porque os moradores indicam regiões dentro do próprio 

Bairro que são “favelas” (habitações de pessoas más); em segundo lugar porque a violência é 

uma questão estrutural, do modo de produção, e não dos grupos pensados fora desta realidade. 

Acredito, assim, que a leitura da violência a partir da cultura da solidariedade é, na verdade, 
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uma versão da fala do crime, que, como resultado, produz pessoas “excluídas” 

simbolicamente do próprio bairro
172

 – mesmo que muitas dessas tenham, inclusive, 

colaborado para construí-lo e urbanizá-lo. 

De toda a forma, as contradições internas que surgem a partir da oposição entre 

pessoas do bem e do mal, fundadas nas falas do crime, acabam por simplificar e encerrar o 

mundo à medida que se utilizam de preconceitos para eliminar a ambiguidade (Caldeira: 

2000). É esperado, enfim, que dentro do Palmeiras não se encontre um espaço homogêneo 

(preenchido totalmente por uma suposta “cultura da solidariedade”) – fragmentá-lo 

simbolicamente é uma forma de criar um imaginário sobre um suposto consenso entre os 

moradores acerca a própria identidade socioespacial deles. Indiferente ao fragmento espacial 

do Palmeiras que visitei, todos os moradores com os quais conversei, tanto da Piçarreira e 

quanto do Palmeiras II, declararam se sentir como parte do Conjunto Palmeiras. 

Assim, à medida que a fala do crime se repete, reforça-se a ideia de existir um perigo 

eminente e passa-se a reformular simbolicamente os cenários, proliferado a ideia da violência 

a alguns espaços - esta perspectiva acaba reduzindo o complexo processo social em uma 

dualidade entre o bem e o mal. Assim, ainda que todos morem em uma “favela” (no sentido 

relacional com os bairros burgueses, utilizando o conceito para comparar ou explicar o bairro 

para as pessoas de fora dele), nem todos moram em “favelas” (no sentido às relações sociais 

internas ao bairro, quando o conceito é acionado para diferenciar os bons dos maus 

territórios).  
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 Estes limites geográficos impostos simbolicamente foram utilizados na “Carta de Joaquim Melo - 

Coordenador Geral do Instituto Palmas – aos Moradores do Conjunto Palmeira” para justificar a pobreza do 

bairro – Joaquim afirma que: “A partir de outubro 2007 o Conjunto Palmeira tornou-se bairro (...) ficou 

geograficamente bem maior do que era antes. Hoje o Conjunto Palmeira abrange também (...) as áreas que 

chamamos de Palmeira II, Planalto Palmeira, todo o terreno que fica por trás do Centro Comunitário se 

estendendo até a CE-020. Essa é exatamente a área de expansão da população mais pobre de Fortaleza(...). 

Fortaleza se estende de forma desordenada para essa região que passa a abrigar várias pessoas que estão na 

extrema pobreza. Por isso, é natural que quando somada a renda de todos esses moradores, os antigos e os 

recém-chegados, a renda média per capita do Conjunto Palmeira fique menor. Mas isso não é motivo para 

descontentamento. Pelo contrário, nosso trabalho toma maior valor ao saber que estamos perto das pessoas que 

mais necessitam e que estamos acolhendo-as em nosso território”. Pelo que conversei com os moradores, e já 

comentei aqui, acredito que os moradores do Palmeiras II se consideravam moradores do Palmeiras, 

independente ao decreto – geograficamente, então, o bairro Palmeiras só veio a existir em 2007, o que leva a 

aceitar que ele nem cresce e nem diminuiu: ele foi criado a partir dessa data (e só a partir da criação ele pode 

crescer ou diminuir); identitária e simbolicamente, o Palmeiras surge, ao meu ver, na oposição social às 

condições criadas e impostas pelo governo militar de maneira universal aos moradores daquela região. Por fim, 

não acredito tão somente que a pobreza do bairro se explique por fatores quantitativos (mais ou menos pessoas 

pobres habitando o bairro): é uma questão estrutura, qualitativa, relativa à forma como nos produzimos e 

reproduzimos social e materialmente. Mudanças efetivas no modo de produção são a única forma de acabar com 

a pobreza: as demais formas apenas adaptam-na à condição produtiva do momento – um país com grandes lucros 

pode ter menos pobreza que um com menos lucros, mas ambos sempre produziram e perpetuaram a pobreza, e 

esta, por sua vez, será sempre premissa para a produção da riqueza. 
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Estas classificações da realidade por categorias generalizadoras, utilizadas por ambas 

as classes, acabam gerando, ao mesmo tempo, um conhecimento e um desreconhecimento 

(Caldeira, 2000: 37): O primeiro dar-se-ia, pois a criação de categorias permite um 

conhecimento genérico da realidade, através da fala do crime, que se mune de categorias pré-

concebidas, estereotipadas e preconceituosas. A segunda, por sua vez, dá-se através da 

descrição mais minuciosa da experiência do crime: quando isto acontece, surgem 

ambiguidades e contradições – como é o caso da explicação da palavra “favela”. É por isso 

que na narrativa organizada os criminosos são apresentados como moradores de cortiços e 

favelas – e, por isso, esses lugares nunca estão relacionados com o “aqui”: a violência fica, 

assim, num plano simbólico, distante da realidade dos sujeitos, à parte de suas rotinas. 

Por fim, devo destacar que as categorias utilizadas na fala do crime, genéricas e 

estereotipadas, são utilizadas, inclusive, por aqueles que são vitimas desses estereótipos. 

Neste sentido, os próprios moradores pobres e das favelas passam a ser confundidos com 

criminosos, dado que passam a ser associados “ao espaço do crime, que é frequentemente 

descrito com os mesmos traços” (Caldeira, 2000: 70) e, mesmo assim, perpetuam a 

racionalidade do discurso acerca da violência reificada ao tratarem-se mutuamente pelas 

categorias generalizantes da fala do crime. Este discurso mantém as linhas imaginárias que 

separam as classes sociais, bem como passam a ser mantidas e reproduzidas por todas as 

classes sociais - mesmo que este discurso seja ambíguo e contraditório, como quando parte 

das vítimas do estereótipo. Afinal, como lembra Caldeira (2000:70): “a fala do crime nunca 

abandona suas categorias preconceituosas”. Logo, a fala do crime de um morador da favela 

que faz referencia à sua própria classe e condição social, precisa destes estereótipos mais do 

que as outras classes “porque sua proximidade social com os favelados exige que reafirmem 

suas diferenças; consequentemente eles enfatizam sua dignidade, limpeza, sua condição de 

serem bons cidadãos” (idem, p. 81) – ou seja, acionam valores simbólicos. 

Ainda que existam contradições internas ao bairro, aceita-las é um passo importante 

para a luta política universalizante. A procura de diferenciações simbólicas que partem de 

conceitos gerais para ambas as classes, como é o caso da fala do crime, pode produzir uma 

reificação da realidade social: a pobreza e a violência são expressões do modo de produção 

capitalista, aplicado à realidade brasileira contemporânea (não são, portanto, dualidades, mas 

facetas de uma mesma realidade). Ainda que eu tenha ouvido muitos relatos sobre a violência 

e o tráfico de drogas no bairro, ressalto que isso se dava de maneira disforme e dinâmica, 

ocorrendo por todo o território: ouvi relatos disso quanto à Piçarreira e o Palmeiras II, lugares 

estigmatizados internamente; mas também ouvi relatos sobre isso no Palmeiras I, em um lugar 
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conhecido popularmente pelos moradores como “esquina do pecado”. Além disso, o filho de 

Girassol, moradores do Palmeiras I, expressou receio em passar perto à divisa simbólica que 

marca separa o Palmeiras II: temia repressão por parte de moradores que têm conflitos 

constantes pelo controle do tráfico na região. Sempre que ouvia um rojão estourando à tarde, 

Girassol comentava com receio que poderia ser um grupo de tráfico anunciando a morte de 

algum rival. 

Em suma, a experiência concreta permite perceber a existência de uma violência física 

constante no bairro, ainda que eu não tenha estudado, presenciado ou sofrido qualquer ação 

desse tipo. Acontece, porém, que a luta universalizante (incluindo, aqui, o fim dessa violência 

relatada) exige uma organização interna dos moradores que é dificultada e evitada por tais 

preconceitos simbólicos. Assim, talvez o mais dramático da fala do crime seja o fato de que 

ela expressa que “os dominados não têm repertório alternativo para pensar a si mesmos e são 

obrigados a dar sentido ao mundo e à sua experiência usando a linguagem que os discrimina” 

(Caldeira, 2000: 85) – e, assim, não conseguem desenvolver os instrumentos necessários à 

superação de seus conflitos. Por fim, a dominação da hegemonia se estende por todos os 

espaços sociais – e se reproduz simbólica e ordinariamente a partir da própria criação de um 

consenso sobre a realidade social. 

Considerações Finais 

Sendo um movimento, a ES não pode ser pensada somente como se fosse uma noção 

operacional. As universalidades que são tratadas ao movimento, como a participação, a 

sustentabilidade e a construção de uma outra economia, podem estar sendo pensadas através 

de fetiches que impedem compreender a dinâmica social do movimento em meio a uma 

sociedade capitalista. A frigorificação da ES na atual forma propagada pelo Estado e pelas 

agências internacionais (como Ashoka, ICCO, Itaú, Fundação Wallmart, Cáritas e etc), focada 

no empreendedorismo (através da ênfase aos EES), na fetichização de conceitos abstratos e 

universais (como a sustentabilidade do EES em meio a territórios ambientalmente insalubres) 

e no conciliamento das classes antagônicas (como os financiamentos do Estado burguês e das 

agências internacionais de financiamento) têm levado o movimento a uma despolitização, 

dada pela Administração de Conflitos. Com isto, a ES tornou-se frigorificada e fetichizada, 

servindo de instrumento ao capital para se incluir pessoas no mercado e na produção. Luta-se, 

agora, para incluir as pessoas ao desenvolvimento atual, criando condições de pobrezas mais 

“aceitáveis” – mesmo retoricamente se enfrente o capitalismo, na prática o movimento 
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acontece junto: o capital, através dos rótulos eufemísticos de ONG, de Estado Democrático e 

de Partido de Esquerda, entra no seio do bloco contra-hegemônico e o desmonta por dentro, 

educando, tutelando e incluindo as pessoas na produção de mais-valia. 

A história das tentativas de se construir outra sociedade diferente da capitalista (talvez 

a única universalidade do movimento da ES) no Conjunto Palmeiras contou com diversos 

atores. Até o princípio da década de 1980, a Igreja Católica (através da Teologia da 

Libertação) foi a instituição mais presente e atuante no bairro – funcionando como um 

intelectual coletivo, que organizava social e politicamente os moradores do bairro. Com isso, 

as lutas e caminhadas do Palmeiras iniciam no curso de uma empreitada anti-capitalista, 

através de trabalhos comunitários e do enfrentamento à classe dominante – tratava-se de uma 

contra-hegemonia. 

A entrada de aparelhos privados da hegemonia, em meados da década de 1980, o fim 

da Teologia da Libertação dentro da Igreja Católica e a criação de um Banco Comunitário e a 

entrada deste nos rumos da ES hegemônica, permitiram que a pedagogia da hegemonia 

entrasse também no movimento do BP, que passa a fomentar uma ES fetichizada, pautada na 

crença da construção de uma rede alternativa de produção e consumo – mas que, na essência, 

permanece amarrada à produção em geral, de cunho capitalista. Assim, uma das principais 

lideranças comunitárias do bairro passa a atuar como uma liderança empreendedora, tendo a 

credibilidade de uma liderança comunitária e, ao mesmo tempo, agindo como agente de 

inclusão social através do mercado (crédito, produção e consumo) e da criação de 

empreendimentos. 

Ainda assim, o perfil de liderança de Ricardo permitiu uma mobilização social em 

torno do Projeto do banco, de maneira que as moedas sociais circularam bastante no inicio do 

BP e as reuniões de cunho político, econômico e cultural (o FECOL) agitaram bastante a 

rotina do bairro. Além disso, a presença de bancos oficiais dentro do Banco Comunitário 

(Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) foi visto como o fator mais positivo pelos 

moradores trazido com o BP, visto que agora eles gastam menos tempo e dinheiro para 

realizar pagamentos e saques. 

À medida que o banco foi se tornando autônomo à ASMOCONP e, assim, abandonar 

as lutas sociais, o projeto passou a perder um pouco da credibilidade junto a alguns 

moradores: o BP passou a atuar longe da comunidade, ignorando os problemas reais e locais e 

enfatizando a propagação e melhoria dos sistemas bancário baseados na metodologia dos BC. 

O vínculo que o projeto cria com as agências nacionais/internacionais de financiamento torna-

o dependente desses recursos para fazer a caminhada. Somado a isso, a luta do banco vincula-
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se fortemente aos juros implícitos ao setor creditício, o que implica na valorização de valor e 

em um vínculo contratual mercantil (e não solidário, generoso) entre os moradores e o próprio 

projeto. 

Quanto ao cunho político, a ES do BP, como o é a ES hegemônica, não apresenta o 

viés do enfrentamento de classe – apenas retoricamente. Na prática, ainda fomenta-se o 

capital e mantêm-se tutelado por ele. A iniciativa de tentar criar uma rede local de produção e 

consumo é tolhida pelo território capitalista, que engloba tal rede e a submete à lei do valor. O 

fato de o FECOL não estar tendo reuniões é preocupante, pois se perde a construção 

participativa do Banco que, por sua vez, torna-se reificado, fetichizado – passa-se a afirmar a 

construção de uma rede de prossumatores, economicamente solidária e ambientalmente 

sustentável, mas não se relaciona estas características ao próprio território capitalista. 

As agências financiadoras, ao conseguirem criar simbolicamente uma figura 

empreendedora dentro da liderança comunitária de Ricardo, reificaram a história das lutas do 

Bairro pela versão de Ricardo – mídia e academia, agora, levam as palavras do BP como se 

fossem consensuais entre os moradores, e, ainda, colaboram para ofuscar visões e lutas de 

outras lideranças comunitárias. Cria-se, assim, uma abstrata urbanização do bairro, uma 

aparente nova luta dos moradores (baseada no econômico, e não mais na infraestrutura), uma 

instituição porta-voz do bairro – apaga-se o conflito interno do bairro (natural em qualquer 

espaço da sociedade civil) e propaga-se discursivamente uma homogênea (e somente 

aparente) cultura da solidariedade entre os moradores. 

Ressalto que é difícil fazer funcionar concretamente uma sociedade solidária em meio 

a um território capitalista. As várias visões sobre as territorialidades do Conjunto Palmeiras 

não impediram que moradores dos mais diferentes espaços tenham lutado pelo mesmo bairro 

– mesmo que este não existisse legal ou geograficamente. Assim, a identidade com o lugar 

Conjunto Palmeiras surge não com referencia a uma dimensão espacial, mas em oposição às 

brutalidades ao governo militar brasileiro, sem contar com um sentimento de origem: as lutas 

e caminhadas desse lugar, portanto, criaram uma identidade contra-hegemônica sobre o 

bairro, a ASMOCONP e o Banco, que hoje é afirmada e reafirmada através do sucesso 

nacional e internacional dessa última instituição.  

As favelas que se notam dentro da favela, permitem contradizer a lógica de que o 

bairro já está urbanizado (carece, ainda, de muita infraestrutura) e, ao mesmo tempo, 

permitem perceber a falta de conceitos que a contra-hegemonia tem para tentar construir sua 

luta: para evitarem os rótulos ruins ligados à favela (falta de infraestrutura, problemas sociais, 

violência e etc), os próprios moradores criam simbolicamente outras favelas dentro do 
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Conjunto Palmeiras (que é uma favela). Logo, para fugirem do preconceito externo, criam um 

preconceito interno que, por sua vez, mantém a roda do consenso quanto às generalidades da 

fala do crime: quem mora em uma favela, é pobre, violento e vive em más condições. 

Funcionando mais como escolhas morais e individuais (de ter ou não tal cultura 

solidária) que como resultado de um processo sócio-histórico, a ES local mantêm-se refém da 

competição por espaços geográficos mais adequados à vida, de maneira que internamente o 

bairro se divide de acordo com o processo histórico de lutas e de ocupação. O espaço 

originalmente ocupado, o Palmeiras I, é a região que mais concentra empreendimentos do 

bairro, além de outros serviços e infraestruturas públicas importantes (transporte, escolas, 

praça, campo de futebol, asfalto em melhores condições e outros), tornando-o uma 

macrocefalia, fundada na rugosidade que são as ruas principais: o BP, assim, deve evitar 

continuar adquirindo e investindo recursos neste espaço se não quiser contribuir para uma 

maior acumulação de capital nesta área (que expulsa moradores pobres pela gentrificação da 

área, e que acumula recursos públicos e privados em detrimento de outros espaços). 

Alertaria, ainda, ao fato do suposto desenraizamento das atividades e projetos do 

Banco Palmas que inferi a partir da pesquisa que fiz com os empreendimentos que 

circundavam as ruas principais do Bairro. Acredito que na medida em que seu “coração” (os 

empreendimentos que dão sentido à rede de prossumatores) desconhece o funcionamento 

orgânico do projeto como um todo, corre-se o risco de haver uma rejeição deste último – 

afinal, a ambição comunitária é o que embasa um Banco Comunitário. 

 De toda a forma, as lutas e caminhadas do Palmeiras não acabaram. A época em que 

atuou a Teologia da Libertação criou diversas outras lideranças comunitárias dentro do bairro 

que continuam agindo a partir das causas imediatistas, fazendo o enfrentamento de classe e 

denunciando as calamidades que encontram dentro do bairro. Ao contrário de divulgarem uma 

suposta união e melhoria do bairro, tratam a sociedade civil como um espaço de 

reinvindicação e de conquista – não que estes atores neguem a união existente ou as melhorias 

alcançadas, mas, ainda assim, têm em mente que recebem um mísero quinhão da riqueza que 

se produz socialmente. Formal e informalmente, estes atores mantém, mesmo sem holofotes, 

as caminhadas, independente de projetos, financiamentos ou instituições. 

Estas lideranças comunitárias, verdadeiras intelectuais tradicionais, fazem seus 

movimentos separados, unidos apenas na universal e utópica (mas não impossível) ideia de 

criar uma sociedade mais justa, diferente da capitalista. Assim, mantém a roda da construção 

política e econômica em movimento, mobilizando moradores e propondo trabalhos variados 

(de educação, à capacitação e reinvindicação). Sendo a sociedade civil o palco das lutas, da 
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contradição e, portanto, sendo o motor do desenvolvimento das sociedades, acredito que esta 

força contra hegemônica ainda possa criar e recriar as funções da ASMOCONP e do BP, de 

maneira a utilizar tais espaços comunitários como ferramentas contra hegemônicas – 

reificadas, no entanto, tais projetos sociais podem servir de manual à empreitada hegemônica, 

que fetichiza as lutas para despolitizar os movimentos. 

Os Bancos Comunitários podem funcionar como importante ferramenta de agregação 

de lideranças comunitárias e de pessoas, visto que traz uma discussão universal em seu seio: a 

discussão sobre o funcionamento do mundo econômico, fundante nas vidas em sociedade. No 

entanto, sem discutir a ES como um processo que se desenrola dentro do capitalismo, cria-se a 

impressão de que se está avançando na criação de uma nova sociedade, apenas pelo incentivo 

ao empreendedorismo e da inclusão – estas marcas são, na verdade, resultado da pedagogia da 

hegemonia na sociedade brasileira, em sua faceta do capital-imperialismo. Ainda que se 

invista em outras questões (como capacitação financeira, profissional e educacional) e que 

estas tragam benefícios aos moradores, a mudança do modo de produção exige a criação de 

consensos sobre a realidade: logo, afirmar uma luta que tem por base a existência de 

mercados pode criar vínculos de base mercantil-contratual entre os envolvidos – e, assim, 

pode-se alienar a luta, fazendo parecer que esta está dada, e não que está sendo construída. 

Mais do que as questões imediatistas (que justificam o crédito), a própria superação de uma 

sociedade que se desenvolve a partir de um Estado Burguês deve fazer parte da discussão da 

contra-hegemonia. 

Logo, a constante modificação do projeto, a fim de escapar das ciladas do capital deve 

ser imprescindível à luta contra hegemônica: mais do que melhorar as condições de vida, a 

luta política é pelo fim da produção de lucro a partir da produção de condições sub-humanas 

de vida. Para tanto, deve-se tentar construir simbólica, retórica e pragmaticamente uma 

caminhada contra o grande capital e seus aparelhos privados da hegemonia – o conflito de 

classes existe, e a remediação deste pela administração de conflitos não é o mesmo que o seu 

enfrentamento. Deve-se ter em mente, enfim, que a burguesia não vai ceder sua posição 

hierárquica social, e que qualquer inclusão social sob essa premissa é mera subordinação ao 

status quo do modo de produção capitalista. 
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