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RESUMO

O Coletivo de Arte e Cultura (Cultarte), tem sua origem em 2012, constituído majoritariamente
por mulheres residentes na cidade de Salvador, Bahia, numa área reconhecida como o Antigo
Quilombo Cabula. Esse Coletivo tem se caracterizado como iniciativa econômica popular e tem
se fortalecido na sua articulação com o Projeto de Turismo de Base Comunitária (TBC) Cabula.
Nessa dinâmica, surge a necessidade de fortalecer a educação para autogestão do coletivo e,
para tratar de tal demanda ou problemática, foram formuladas as seguintes questões
norteadoras: como os saberes e fazeres do Coletivo Cultarte potencializam uma educação para
a autogestão das iniciativas econômicas populares que o compõe? E, como tais saberes e fazeres
se articulam como alternativa nas relações socioprodutivas para a comercialização solidária e
justa, na ambiência e na autonomia individual e coletiva do Cultarte? Desse modo, o objetivo
geral da pesquisa desenvolvida e cujos resultados se apresentam nesta dissertação, é analisar a
articulação entre saberes e fazeres do Coletivo Cultarte, decorrentes do perfil e do significado
do processo de educação para autogestão das iniciativas econômicas populares.
Especificamente, procurou-se mapear os saberes e fazeres que potencializam o coletivo para o
fortalecimento da rede colaborativa; verificar os alcances de um processo de educação para
autogestão, a partir da construção de conhecimento coletivo, da promoção da ambiência e da
autonomia individual e coletiva; e, entender o significado desse processo de educação para
autogestão para as integrantes do Coletivo Cultarte e para suas relações socioprodutivas, de
modo integral. A opção metodológica valoriza uma perspectiva qualitativa, assim, elegeu-se a
Pesquisa-Ação, como ferramenta que promove transformações e possibilita uma interação
dialógica, estabelecida a partir de um processo de encontros e rodas de conversa. O processo
de Pesquisa-Ação, desenvolvido durante quase dois anos (2018-2019), com onze integrantes
do Cultarte, e foi sistematizado a partir da organização, revisão, análise e síntese dos registros
realizados por parte da pesquisadora no seu caderno de campo. Com base nas diretrizes
metodológicas da Pesquisa-Ação, considera-se que o próprio processo e os resultados
apresentados nessa dissertação constituem contribuições para uma educação que busca
promover a autonomia, a superação de obstáculos, assim como, avanços nas relações
socioprodutivas na comercialização solidária e justa e o consequente fortalecimento do
Cultarte. Os resultados revelam uma relação entre saber e prática que fortalece o processo de
aprendizado e a esperança de renovação no modo de intervenção e construção do conhecimento,
principalmente, quando se trata de problemáticas coletivas e socioculturais complexas, que
convidam a optar pela interação colaborativa e dialógica para a tomada de consciência e
transformação, por parte de todos os envolvidos, ainda mais, quando o compromisso é com
processos de educação para a autogestão.
Palavras-Chave: Pesquisa-Ação. Educação para Autogestão. Iniciativas Econômicas Populares.

RESUMEN
El Colectivo “Arte e Cultura” (Cultarte) se origina en 2012, conformado en su mayoría por
mujeres de la ciudad de Salvador (Bahia), que viven en una parte de la ciudad reconocida como
“Antiguo Quilombo do Cabula”. Este Colectivo es caracterizado como una iniciativa
económica popular y se ha fortalecido por su articulación con el proyecto de Turismo de Base
Comunitaria (TBC) Cabula. En esa dinámica, surge la necesidad de fortalecer la educación para
la autogestión del propio colectivo, siendo que para tratar de tal demanda o problema, fueron
formuladas las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo los saberes y haceres del colectivo
Cultarte potencializan la educación para la autogestión de iniciativas económico-populares que
lo compone? ¿Cómo se articulan tales saberes y haceres como alternativa de relaciones socioproductivas de comercialización solidaria y justa en la apertura de espacios y en la autonomía
individual y colectiva del Cultarte? Así siendo, el objetivo general de la investigación
desarrollada y cuyos resultados son presentados en este trabajo de maestría, es analizar la
articulación entre saberes y haceres del Colectivo Cultarte derivados del perfil y del significado
de un proceso de educación para la autogestión de iniciativas económico-populares. De modo
específico, se propone mapear los saberes y haceres que potencializan el colectivo para el
fortalecimiento de la red colaborativa; verificar el alcance de un proceso de educación para la
autogestión, a partir de la construcción colectiva de conocimiento, de la promoción de la
apertura de espacios y de la autonomía individual y colectiva; al igual que, entender el
significado de este proceso de educación para la autogestión para cada una de las integrantes
del Cultarte y para sus relaciones socio-productivas de forma integral. La opción metodológica
valora la perspectiva cualitativa, por lo tanto, se asume la Investigación-Acción como una
herramienta que promueve transformaciones y hace posible una interacción dialógica en un
proceso de encuentros y de generación de espacios de intercambio de ideas. El proceso de
Investigación-Acción desarrollado durante casi dos años (2018-2019) con once de las
integrantes del Cultarte, y fue sistematizado a partir de la organización, revisión, análisis y
síntesis de los registros hechos por la investigadora en su cuaderno de campo. Con base en las
directrices metodológicas de la Investigación-Acción se considera que el propio proceso y los
resultados socializados en este trabajo de maestría, materializan contribuciones para una
educación que busca promover la autonomía, la superación de obstáculos, así como, avances
en las relaciones socio-productivas, en la comercialización solidaria y justa y,
consecuentemente, en el fortalecimiento del Cultarte. Los resultados muestran la relación entre
saber y práctica, lo que fortalece el proceso de aprendizaje y la esperanza de renovación en el
modo de intervención y construcción del conocimiento, principalmente cuando se trata de
problemáticas colectivas y socioculturales complejas. De hecho, tales problemáticas invitan a
optar por la interacción colaborativa y dialógica en un proceso de concientización y
transformación por parte de todos los involucrados, aún más, cuando el compromiso es con
procesos de educación para la autogestión.
Palabras-clave: Investigación-Acción. Educación para Autogestión. Iniciativas EconómicoPopulares.
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1 INTRODUÇÃO
O diálogo estabelecido na construção e compartilhamento do conhecimento entre comunidade
e universidade nasce da práxis e, de modo geral, busca atender às demandas dos grupos
participantes, o que por sua vez permite através deste processo, não somente o aprendizado,
mas a reflexão, articulação e aplicação do conhecimento construído nas várias dimensões dos
projetos acadêmicos que integram o ensino, a pesquisa e a extensão.
Sob essa perspectiva há um entendimento de que a graduação tende a oferecer experiências e
vivências que contribuem a direcionar o exercício profissional e acadêmico dos sujeitos em
processo de formação. Assim, especificamente, a extensão universitária possibilitada na
graduação em serviço social, ofereceu-me um espaço de aproximação e sensibilização com as
demandas sociais, com a defesa de direitos universais do ser humano, com os processos
participativos e colaborativos para o fortalecimento da cidadania no enfrentamento das questões
sociais.
Desde então, tenho assumido como decisão pessoal e profissional um compromisso com a
identificação, encaminhamento e/ou resolução voltada para as problemáticas sociais e
econômicas dos setores populares nos diversos âmbitos e realidades, o que de fato demanda a
aplicação dos princípios que podem se relacionar com a educação popular, de forma ampla,
para além dos círculos institucionais e processos formativos que remetem à autogestão.
Os desafios colocados no exercício da profissão do Serviço Social conduzem-me a reconhecer
a importância do aprendizado contínuo e desenvolvido de modo coletivo, considerando de um
lado, a necessidade de interação entre teoria e prática e, de outro, a valorização do papel do
ensino superior, seus princípios, missão e, especialmente, o compromisso da responsabilidade
social universitária com os setores populares e a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e
a extensão.
A contínua busca por conhecimentos sobre a gestão social de projetos coletivos e participativos
motiva-me a estudar e vivenciar questões relacionadas com a área socioambiental em diversos
contextos comunitários. Estes estudos e vivências trazem experiências participativas na
elaboração e execução de projetos a partir de demandas locais. Tais experiências foram
sistematizadas e compartilhadas em publicações institucionais como uma forma de estimular
novas iniciativas populares.
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No intuito de continuar a caminhada para o aprendizado pessoal e profissional encontro na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, o Grupo de Pesquisa Tecnologias,
Inovação Pedagógicas e Mobilização Social pela Educação (TIPEMSE). Neste grupo,
vivenciei, especialmente no ambiente da pós-graduação, estudos, pesquisas e atividades
desenvolvidas com uma metodologia com a qual me identifico. No TIPEMSE, a experiência
com a Pesquisa-Ação foi reforçada no envolvimento com práticas pedagógicas inovadoras e
participativas. A partir dessa experiência, busquei interação com outros grupos, para identificar
a linha de pesquisa acadêmica que mais se aproximava à práxis pessoal e profissional
vivenciada até então.
Tais experiências direcionaram-me para o ingresso na pós-graduação como aluna especial na
disciplina “Pesquisa Aplicada à Gestão Universitária”, do Mestrado Profissional em Gestão e
Tecnologia (GESTEC) e a participação no Grupo de pesquisa “Educação, Universidade e
Região” (EduReg), espaços que oportunizaram-me reflexões que dialogavam com o papel da
UNEB na contemporaneidade e suas contribuições no enfrentamento das problemáticas do
desenvolvimento local e regional de seus Campi, o que despertou atenção, particularmente para
aquelas relacionadas com o entorno do Campus I.
Posteriormente, como aluna especial, na disciplina de “Educação, Gestão e Desenvolvimento
Local Sustentável” do Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade
(PPGEduC), conheci o Grupo de pesquisa “Teoria Social e Projeto Político-Pedagógico”
(TSPPP) e o Grupo multidisciplinar de estudo e pesquisa “Sociedade Solidária, Educação,
Espaço e Turismo” (SSEETU). A partir do contato com os estudos realizados nesses dois
grupos (e suas lideranças) ficou claro para mim, a linha de pesquisa e o objeto que melhor
traduzia o meu pensar e o interesse por seguir atuando na articulação da gestão social com a
educação na construção e promoção do conhecimento de modo coletivo.
Cabe registrar que o SSEETU é constituído por voluntários, discentes, docentes e pesquisadores
multidisciplinares, que de forma interdisciplinar e transdisciplinar,
[...] com a assessoria técnica da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP/COAPPES elaborou o projeto Turismo de Base Comunitária na Região do
Cabula e Entorno: processo de incubação de Operadora de Receptivos Populares
Especializada em Roteiros Turísticos Alternativos, Responsáveis, Sustentáveis e
Solidários (RTUARSS), mais conhecido como Projeto de Turismo de Base
Comunitária no Cabula e Entorno (TBC Cabula) (SILVA, 2013, p.13-14).
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No início de 2018 foi formalizado meu registro no SSEETU como integrante e, no final desse
ano, como bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), para o desenvolvimento de iniciativas e de ações que envolvem o objeto de pesquisa
aqui apresentado que também tem como finalidade ampla contribuir para fortalecer as ações do
projeto TBC Cabula.
O Projeto TBC Cabula é desenvolvido no território do Antigo Quilombo Cabula (AQC),
composto por dezessete bairros do Cabula e entorno: Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras,
Beiru-Tancredo Neves, Cabula, Doron, Engomadeira, Fazenda Grande do Retiro, Mata Escura,
Narandiba, Novo Horizonte, Pernambués, Resgate, Saboeiro, São Gonçalo do Retiro,
Saramandaia e Sussuarana, circunvizinhos da UNEB.
Desde sua origem, o Projeto TBC Cabula, como informado por Silva (2013), busca construir,
com as comunidades do entorno da UNEB, Campus I, mais especificamente com o território
do AQC, na busca de alternativas participativas de inovação, promoção de tecnologias sociais,
a partir dos fundamentos da economia solidária, apoiando-se também na Pesquisa-Ação e a
pesquisa aplicação. E neste contexto surge em 2012, o Coletivo Cultarte, como se detalhará na
seção correspondente.
A minha aproximação com o Grupo Cultarte aconteceu desde o ano 2017, a convite da liderança
do SSEETU no período no qual se estava organizando o VII Encontro de Turismo de Base
Comunitária e Economia Solidária (ETBCES), no intuito de contribuir para gerar uma dinâmica
que buscava definir de modo participativo, o preço a ser cobrado pela produção de bolsas e
coletes por parte do próprio coletivo. Posteriormente, com o ingresso, no PPGEduC, como
aluna regular, definimos junto com a liderança do grupo e orientadora como foco da pesquisa,
um processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte.
Surge, então, o problema da pesquisa sintetizado nas seguintes questões: Como os saberes e
fazeres do Coletivo Cultarte potencializam uma educação para a autogestão das iniciativas
econômicas populares que o compõe? e como estes se articulam como alternativa nas relações
socioprodutivas para a comercialização solidária e justa, na ambiência e na autonomia
individual e coletiva?
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Sendo assim, o objetivo geral é identificar os saberes e fazeres do Coletivo Cultarte que
decorrem da articulação dos elementos teóricos e práticos, do perfil e do significado do processo
de educação para a autogestão das iniciativas econômicas populares. Os objetivos específicos
são:
a) mapear os saberes e fazeres que potencializam o coletivo para o fortalecimento da rede
colaborativa para a produção, comercialização solidária e justa, autogestão, tomada de
decisões e autoavaliação;
b) verificar os alcances de um processo de educação para a autogestão a partir da
construção de conhecimento coletivo e as ações que favorecem a produção, as relações
associativas de comercialização solidária e justa, a ambiência e a autonomia individual
e coletiva, e;
c) analisar o significado da educação para a autogestão para as integrantes do Coletivo
Cultarte, suas relações socioprodutivas e como contribuem para construção de uma rede
colaborativa.
Decorrente do que foi exposto anteriormente, as principais questões norteadoras são: quais os
saberes e fazeres que impactam na ambiência do Coletivo para uma educação autogestionária?
quais as características do perfil das integrantes do Cultarte que favorecem uma educação para
a autogestão? qual o significado da educação para autogestão para as integrantes do Coletivo
Cultarte?
Como opção metodológica assumimos a Pesquisa-Ação, tendo em vista que este método ou
técnica de conhecimento e transformação da realidade, viabiliza a interação durante o processo
de construção coletiva de conhecimentos condizentes com a realidade social do coletivo
Cultarte. A escolha pela Pesquisa-Ação deve-se a sua aplicação em diversos campos, inclusive
relacionados com pesquisas na educação superior, com maior destaque na abordagem das
atividades de extensão universitária. É considerada por Thiollent (2018), como um espaço para
realização de projetos participativos em diferentes áreas em diversas escalas seja grupal,
institucional, local ou regional.
O processo dessa Pesquisa-Ação foi desenvolvido de janeiro de 2018 a setembro de 2019, a
partir da realização de encontros e rodas de conversa, aproveitando os momentos de reuniões
semanais definidas no momento em que o coletivo garante um espaço permanente de atuação
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dentro da UNEB. Ao todo foram contabilizados 59 encontros, sendo prevalecidos a vivência e
os diálogos conforme iam surgindo as demandas apresentadas pelo Coletivo.
Nessa dinâmica de Pesquisa-Ação participaram diretamente 11 mulheres, que tiveram suas
identidades preservadas conforme orientações do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP). Todas
residentes nos bairros do Cabula, o entorno do que estamos denominando como AQC
(MARTINS, 2017), todas integrantes do Coletivo Cultarte, e com as quais vivenciamos um
processo contínuo de educação para autogestão, seja a partir dos encontros, seja nas rodas de
conversa, que ocorrem dentro de alguns desses encontros, das reuniões regulares de
acompanhamento e nos ETBCES, realizados, anualmente, além das feiras semanais e mensais,
que acontecem no Campus I da UNEB, Salvador-BA.
Dentro de uma abordagem de Pesquisa-Ação importa destacar que reconhecemos os saberes e
fazeres acumulados no Cultarte, desde sua organização, em 2012, e respeitamos os arranjos
socioprodutivos, das iniciativas econômicas populares, construídos por cada integrante do
Coletivo, ao longo destes anos; inclusive, porque, ao longo desse período, cada uma tem feito
sua própria trajetória na sua produção, de forma individual e diversificada. Desse modo, são
potencializadas ações autônomas e interdependentes entre elas, para que de forma coletiva
possam, cada uma de seu melhor jeito, contribuir para a gestão dos conhecimentos em prol do
grupo.
Também, por ter optado pela Pesquisa-Ação, os objetivos da pesquisa se adequam ao ritmo do
próprio Coletivo Cultarte, no intuito de gerar ações que promovam conhecimentos construídos
colaborativamente com as participantes. Nessa dinâmica fui desafiada constantemente, como
pesquisadora, a ter uma atitude de escuta, acompanhamento, assessoria, aprendizado no
permanente exercício de elucidação dos vários aspectos apresentados pelo coletivo, respeitando
as contribuições de cada uma, sem imposição unilateral ou influência de minhas concepções.
Essa dissertação apresenta os resultados de uma abordagem de educação popular na relação
dialógica da comunidade com a universidade, articulando saberes e fazeres no processo de
autogestão de um coletivo de trabalhadoras manuais ou artesanais, constituído por várias
iniciativas econômicas populares. É o resultado de um processo que, de forma participativa,
gera uma vivência voltada ao aprendizado mútuo sobre os arranjos socioprodutivos que
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expressam a identidade sociocultural, enquanto residentes do Cabula e entorno, na cidade de
Salvador-BA.
Vale esclarecer que no decorrer desse trabalho, as expressões foram construídas usando a
primeira pessoa do singular e do plural em coerência com a perspectiva metodológica de uma
Pesquisa-Ação, em que sujeitos individuais e coletivos dialogam sobre o processo
transformação.
A dissertação está organizada em cinco seções, sendo a primeira, aqui apresentada, como
introdução. Na segunda seção apresento a educação popular na práxis, focalizando a questão
da autogestão, contextualizo, ainda, o papel da Universidade do Estado da Bahia como
articuladora do ensino, pesquisa e extensão na sua função social. Na terceira seção reflexiono
sobre o papel da Economia Solidária e Popular e algumas experiências de iniciativas
econômicas populares, incluindo o Coletivo Cultarte, como foco da Pesquisa-Ação. Na quarta
seção apresento o processo de educação para autogestão desenvolvido segundo as fases
definidas na metodologia definida, assim como, as análises e os resultados. Na última e quinta
seção, faço as considerações finais desse processo de educação para autogestão.
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2 EDUCAÇÃO POPULAR NA PRÁXIS
Esta seção se inicia com uma abordagem que visa localizar o entendimento da educação
popular. Referenciei-me em autores clássicos e abordei, mais detalhadamente, três questões
especiais: a autogestão como processo educativo, o processo de formação, a aprendizagem
como alternativa de autogestão. Finalizei apresentando a Universidade do Estado da Bahia no
seu papel de articuladora do Ensino, Pesquisa e Extensão e destacando a experiência da
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e do Projeto Turismo de Base Comunitária
na Região do Cabula e Entorno.
A educação, de modo geral, constitui um processo emancipatório, considerado por Demo
(2000) como uma articulação da formação humana com autonomia cidadã, para a conquista de
direitos individuais e coletivos. O mesmo autor coloca que o intelectual orgânico, que pode ser
um assistente social (profissão que exerço), também pode contribuir como facilitador,
motivador, orientador no processo aprendizagem emancipatório. A participação do que Demo
(2000) e outros autores denominam de intelectual orgânico diferencia os processos de educação,
pois sua inserção tende a contribuir no exercício de uma leitura da realidade (interpretação do
contexto sociocultural) mais específica, vivenciada por seus atores sociais, em que ele é mais
um deles na busca do entendimento da sua própria história.
A sociedade contemporânea coloca desafios relacionados com o reconhecimento da alteridade,
do “outro”, como premissa básica para a construção de um projeto educativo que privilegie o
diálogo, a interação e o entendimento mútuo (GOERGEN, 2010). O autor acrescenta que todo
processo educativo tem regras de convivência, assim como formas de coordenação da ação
social e pedagógica. Nessa perspectiva, em um processo educativo a identidade social é
constituída de forma individual e coletiva com atitude de permanente diálogo, necessário para
a mediação entre as diversas culturas e o autodesenvolvimento de cada integrante desse
processo.
As bases dessa identidade são consideradas, por Goergen (2010), como constituintes de uma
educação dialógica e crítica, com potencial emancipatório para uma práxis comunicativa,
geradora de entendimento e fonte de integração social. Portanto, podemos entender que, em um
processo educativo, a coordenação de ações e a socialização entre as pessoas, também
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exercitam a responsabilidade, solidariedade, cooperação mútua na busca de superação para os
conflitos e contradições que desafiam a sociedade contemporânea.
O ser humano é um sujeito, com direitos e deveres estabelecidos pela cidadania planetária e
pela ética no enfrentamento das incertezas sociais e na preservação da vida no planeta, e tais
direitos e deveres são elementos necessários à educação do futuro (MORIN, 2000). Esse autor
defende um projeto educativo construído entre atores educacionais, envolvidos de modo crítico
na busca de uma formação sólida. Sua viabilização se daria através da comunicação, da
solidariedade, aprendendo e colocando em prática, princípios e estratégias que permitam o
enfrentamento de incertezas, levando ao desenvolvimento de alternativas na transformação
pessoal e nas outras escalas.
Sendo assim, a comunicação humana possibilita condições para a reforma das mentalidades
como um processo ético da compreensão da autonomia individual e coletiva, com a consciência
de pertencer à natureza humana e com a vontade de realizar uma cidadania planetária.
Isso leva a considerar que a educação implica identificar princípios e valores que configuram
uma determinada visão de mundo e de sociedade, de acordo a um determinado território
localizado historicamente, conforme, também, coloca, segundo Gadotti (2012), o nosso patrono
da educação: Paulo Freire.
A educação popular, segundo Gadotti (2012), fundamenta-se no respeito aos profissionais de
diversas áreas que trabalham com a interação social, valorizam o senso comum e permeiam a
diversidade de saberes e fazeres específicos. Os setores populares trazem em sua prática
cotidiana uma teoria decorrente de sua prática cotidiana, incorporando-a a raciocínios mais
rigorosos e complexos quando descobrem, problematizam, analisam a sua própria realidade.
Através da prática de ação e reflexão os sujeitos dos setores populares são capazes de
transformar sua própria realidade, assim, estabelecem uma relação indissolúvel entre
conhecimento e prática.
A Pesquisa-Ação assimila, de modo geral, o entendimento da educação popular como um
processo de aprendizado, reflexão e ação, identificado a partir de Paulo Freire (1979), na sua
relação estreita entre a teoria e a prática: Práxis. Nessa perspectiva o sujeito possui saberes e
vivências constituídas ao longo de sua história, em um processo que ao mesmo tempo é
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pedagógico e antropológico (BRANDÃO, 1983). Segundo esse autor, Paulo Freire considera o
processo que educa o ser humano como um ato coletivo, solidário, de amor, na troca de saberes
no encontro entre sujeitos em uma ação dialógica do conhecimento da realidade
contextualizada, com importância para a percepção humana que se completa na comunhão com
o outro.
Para Freire (1974), uma educação que possibilita ao sujeito interagir na realidade e assumir um
compromisso com a reflexão e a prática, é um processo constante de conscientização em que
transforma e é transformado pela e na realidade. Em outras palavras, o processo de
conscientização do sujeito, que comprometido, interage com a sua realidade concreta, como
integrante de um coletivo, tenderá a associar sempre a teoria e a prática (FREIRE, 1980).
Freire (2000) acredita ser necessário o amor e a esperança no processo de educação, por
considerar o amor uma condição para o entendimento, e a esperança o início ou motor da busca
para e na educação. Esse pensador ressalta que o sujeito é capaz de relacionar-se, projetar-se
nos outros e transcender. Dessa forma, o sujeito dentro de um processo de educação estimula a
transformação constante, através de relações reflexivas, consequentes, transcendentes e
temporais, porque decorrem das próprias mudanças geradas por este processo.
A interação dialógica proposta por Freire (1997) possibilita entender que acadêmicos e não
acadêmicos atuem como sujeitos para mudar a realidade com base nos momentos de diálogo,
nos quais todos podem aprender, refletir sobre si mesmo e sobre o mundo em que estão
inseridos. Cada participante pode descobrir, que o mundo é seu também, que o seu trabalho é
um modo de amar, que a participação dos sujeitos na criação destes espaços de reflexão, de
ação e de troca de conhecimentos é também uma forma de educação, aquela denominada de
Educação Popular (BRANDÃO, 2006).
Educação popular, inicialmente, é referenciada a partir dos movimentos de trabalhadores
agrários e que se estende para os centros urbanos nos períodos de migração. A Educação
Popular referenciada para essa Pesquisa-Ação foi inspirada nos trabalhos de Paulo Freire e
Ernani Fiori, desenvolvidos nos anos de 1960, e que dão as bases para a obra “Pedagogia do
oprimido”, que entre outras, gera as bases para o entendimento e fortalecimento de categorias
como, libertação, conscientização, emancipação e “organização” nos processos de educação em
que participam os sujeitos para a transformação. Assim, Gadotti (2012) aponta, a partir das
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diversas obras de Paulo Freire, algumas características da educação popular com destaque para
as seguintes:
a) capacidade de teorizar a prática para transformá-la;
b) protagonismo dos sujeitos com seu próprio aprendizado e como atores de sua
emancipação;
c) legitimidade do saber popular na cultura do povo e em suas crenças;
d) método de ensino e pesquisa que parte da leitura da realidade (leitura do mundo), do
concreto, do mundo vivido dos sujeitos e setores populares;
e) ensino-aprendizagem são inseparáveis da pesquisa, da cultura popular e da participação
da comunidade;
f) teoria crítica do conhecimento, fundamentada numa antropologia (ser humano
inacabado, incompleto, inconcluso) em que somos programados para aprender;
g) valorização das diversas formas e condições de aprendizagem, em que os processos
podem ser mais importantes que o alcance dos resultados;
h) modelo de educação considerado como prática da liberdade, como uma precondição
para a vida democrática;
i) educação como produção e não meramente como transmissão de conhecimentos;
j) educação como ato dialógico (recusa do autoritarismo), ao mesmo tempo rigoroso e
imaginativo;
k) ciência aberta às necessidades populares, com relevância social ao mesmo tempo em
que atende aos critérios estabelecidos para manter a sua qualidade;
l)

educação como direito humano, direito de se emancipar, combinando trabalho
intelectual com trabalho manual, reflexão e ação, teoria e prática, conscientização e
transformação, a organização, o trabalho e a renda (economia popular solidária).

A educação popular, dessa forma, é entendida como proposta de trabalho-diálogo (BRANDÃO,
1983). E, quando realizada de forma coletiva, ajusta-se, inova-se e se cria, de forma coerente
entre o que é proposto e o que é praticado, como um processo de preparação dos sujeitos que
planejam juntos sobre as transformações necessárias direcionadas para uma demanda coletiva.
Sob essa perspectiva, Freire (2000) evidencia questões que tratam de mudanças a partir da
realidade concreta de homens e mulheres como atores de sua história, mobilizados pelos seus
sonhos, utopias e projetos de fazer sua história, tomando como partida as condições materiais,
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nível de desenvolvimento tecnológico e científico do contexto vivenciado. Um saber
fundamental é que mudar é difícil, mas é possível. Esse entendimento faz recusar qualquer
posição fatalista, de emprestar a este ou aquele fator condicionante um poder determinante
diante do qual nada se pode fazer (FREIRE, 2000).
Com base no pensamento de Paulo Freire entendemos que a educação contextualizada é a chave
mestra para a abertura de espaços de diálogo e mudança, pois como disse este pensador:
Por grande que seja a força condicionante da economia sobre o nosso comportamento
individual e social, não posso aceitar a minha total passividade perante ela. Na medida
em que aceitamos que a economia ou a tecnologia ou a ciência, pouco importa, exerce
sobre nós um poder irrecorrível não temos outro caminho senão renunciar à nossa
capacidade de pensar, conjecturar, de comparar, de escolher, de decidir, de projetar,
de sonhar (FREIRE, 2000, p.55).

Frente ao poder da economia globalizada, que tende a paralisar o ser humano e, em nome de
uma ética universal, são necessários saberes relacionados com uma prática educativa que
encaminhe para a transformação da sociedade e superação das injustiças desumanizantes
(FREIRE, 2000). Entendemos, então, que por meio da dinâmica coletiva proporciona a
superação das dificuldades, com o apoio mútuo dos envolvidos. Essa é uma característica que
pode ser encontrada também no processo educativo da prática extensionista desenvolvida nos
espaços acadêmicos, como abordaremos mais adiante.
Para Freire (2000), os seres humanos são aptos a irem além da determinação, arriscando-se
como sujeitos, ao perceberem e experimentarem a capacidade de escolha e decisão. Dessa
forma, a educação tem importância, quando é ao serviço da inserção crítica no mundo, do
fortalecimento da autonomia na tomada de decisões e da transformação desse mundo para uma
vida mais digna e justa para todos. Paulo Freire nos remete a uma prática educativa radical,
estimuladora da curiosidade crítica, à procura sempre das razões de ser dos fatos para a
transformação, e isto é o que tentamos assimilar ao longo da Pesquisa-Ação, que se apresenta
nessa dissertação.
Fiori (1980), que considera Paulo Freire um pensador comprometido com a vida e que
desenvolve a pedagogia como práxis humana, contribui para fortalecer o entendimento da
educação como possibilidade do sujeito se autoconfigurar responsavelmente como ser humano
para pensar e viver a educação como prática de liberdade. Nesse sentido, o próprio Fiori (1980)
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nos ajuda a entender o modo como o sujeito ao produzir o movimento de sua própria
experiência, toma consciência como uma testemunha da história em que é o autor.
Neste entendimento de educação transformadora e da educação para a liberdade, as palavras
geradoras, sejam escritas ou faladas, formam outras palavras por meio de combinações de
elementos básicos, possibilitando da consciência humana pelo reencontro nos outros e com os
outros pela comunicação e o diálogo através dos círculos de cultura (FIORI, 1980).
Segundo Fiori (1980), na perspectiva dialógica o processo de aprendizagem é mútuo; decorre
da vivência prática, na busca de palavras que descrevem o mundo e o pensamento e, contribui
para que se conte a história enquanto sujeito autodesvelando-se como uma promessa do que há
de vir. Assim, a palavra é considerada como um lugar de encontro e de reconhecimento de
consciências, que, por sua vez, permite que o sujeito desenvolva a autonomia ao tornar-se
disponível para recriar a palavra na expressão escrita como força reflexiva.
A palavra é entendida por Freire (1980) de modo complementar, como palavra e ação, ao
mesmo tempo viva e dinâmica, porque diz e transforma o mundo por meio de um diálogo
existencial que expressa e elabora o mundo em comunicação e colaboração. Isso corre em um
diálogo autêntico, em que há o reconhecimento do outro em si e de si no outro, para conhecer
a realidade e ampliar a capacidade de transformá-la, como um ato de decisão e compromisso
de construção de um mundo comum.
O homem, como ser social dotado de consciência e de ação, é orientado para o entendimento
mútuo, por meio da interação, apoiada na argumentação e comprovação, mediante a adoção de
papéis e regras sociais, transmitidas através de costumes, valores e tradições concretas. Isso é
considerado por Habermas (1989) como o agir comunicativo compreendido como um processo
de socialização em que interações denominadas como comunicativas são:
[...] interações nas quais as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus
planos de ação, o acordo alcançado em cada caso medindo-se pelo reconhecimento
intersubjetivo das pretensões de validez. No caso de processos de entendimento mútuo
linguístico, os atores erguem com seus atos de fala, ao se entenderem uns com os
outros sobre algo, pretensões de validez, mais precisamente, pretensões de verdade,
pretensões de correção e pretensões de sinceridade [...] (HABERMAS, 1989, p.79).

No agir comunicativo, segundo Habermas (1989), os atores tratam de harmonizar internamente
seus planos de ação e perseguem suas metas a partir de um acordo existente ou negociável sobre
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a situação e as consequências esperadas. Portanto, segundo o mesmo autor, o entendimento
mútuo e a coordenação das práticas que vinculam diversos planos de ação são elementos-chave
para a materialização dos objetivos que contemplem uma conexão interativa.
Em outras palavras, o agir comunicativo proposto por Habermas (1989), possibilita o
entendimento mútuo, na medida em que cada sujeito apresenta a sua percepção do ambiente
que o cerca e o relaciona com a percepção dos demais com quem dialoga, pressupondo uma
negociação, com argumentos dentro do contexto, para a busca de alternativas e o alcance de
soluções para os problemas identificados.
Até aqui, vale destacar que, tanto o pensamento de Paulo Freire quanto de Jünger Habermas
remete à prática da educação para a autogestão. Assim, estou assimilando tais contribuições
para um processo educativo que valoriza a interação entre sujeitos e, ao mesmo tempo, é
comunicativo e emancipatório. Tais contribuições são importantes diretrizes para o nosso
acompanhamento e para o entendimento das práticas de transformação pelas relações
socioprodutivas coletivas, frente aos desafios próprios das iniciativas econômicas populares,
como é o caso do Cultarte.
2.1 Autogestão como Processo Educativo
A autogestão existe nas relações estabelecidas nas tribos primitivas, de acordo com Faria (2009)
e como demonstram alguns estudos antropológicos, mas como processo democrático e
formalmente representativo, em que sua primeira forma histórica está vinculada às relações
estabelecidas entre capital e trabalho.
Ao reconhecer-se como sujeito, o ser humano completa-se com o outro, como um ser capaz de
juntamente com outros (que vivenciam situações semelhantes) ser mais, pela consciência
coletiva e, assim, alcançarem condições adequadas para o desenvolvimento da autogestão como
um processo educativo mediado pela atuação prática no contexto que se pretende transformar.
Para Singer (2002) a autogestão é como um processo educativo se configura a partir de uma
forma de administração solidária, regida democraticamente e de forma horizontal entre os
integrantes do empreendimento como um dos princípios da economia solidária, de modo que
as decisões são compartilhadas em reuniões, permitindo a participação e o comprometimento
de todos os integrantes que compõe o grupo.
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A autogestão é relativamente recente, apareceu na língua francesa no início dos anos 1960;
nasceu para designar a experiência, política, econômica e social da Iugoslávia de Tito como o
modelo para que dava poder de decisão aos trabalhadores, como uma forma de em ruptura ao
stalinismo, por ser bastante centralizado no partido e na burocracia.
De acordo com a Wikipédia (2019), o stalinismo foi um termo utilizado pelos opositores ao
regime de Stálin, que era secretário-geral do Partido Comunista e assumiu o controle e poder
da União Soviética após a morte de Vladmir Lênin. Essa experiência é um movimento
embasado nos ideais propostos por Pierre-Joseph Proudhon, associado ao movimento libertário,
do século XIX, que se desenvolve em uma teoria reconhecida como autogestionária
(ALMEIDA, 1983). Vale esclarecer que, conforme a Wikipédia (2-19). O Libertarismo se
refere a uma filosofia política preocupada com as questões sociais, que apoia a expansão das
liberdades individuais tanto econômicas quanto sociais.
Segundo Almeida (1983), Proudhon advogava a favor da nova classe dominada, surgida com o
advento da sociedade capitalista. Pelo que podemos entender, a autogestão nasce de demandas
práticas diante do cenário de industrialização capitalista, associada a pensadores enquadrados
como utópicos, entre os quais, além de Proudhon, também se referenciam Robert Owen,
Charles Fourrier e Louis Blanc. Tais pensadores, preocupavam-se com o estabelecimento de
respeito e harmonia do sistema social e seus ideários são difundidos até a atualidade.
Segundo Heloisa Almeida (1983) o corpo teórico apresentado por Proudhon está pautado em
três princípios filosóficos: liberdade, igualdade e segurança. Estes princípios são considerados
como direitos absolutos, essenciais à condição de existência e fundamentais à vida em
sociedade até os dias atuais. A mesma autora informa que Proudhon acreditava que o sistema
político era o reflexo do organismo econômico. Assim, relações sociais no nível da produção e
da troca podem gerar desigualdades, sendo necessário considerar as diversas dimensões que
envolvem as relações sociais e econômicas, com base em três conceitos interligados:
propriedade, lucro e divisão do trabalho.
Almeida (1983), afirma que o pensamento de Proudhon está sob um entendimento
estruturalista, que considerava a economia como ciência da produção humana, em que o ser
humano era manifestado na produção do seu trabalho e entendia a organização da sociedade
econômica, a partir da organização das funções dos trabalhadores individuais, como um estreito
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relacionamento que poderia ser comparado ao funcionamento de um organismo e aos órgãos
que o compõem. Nesse entendimento, o ser humano e o grupo, do que ele faz parte, não podem
ser separados um do outro e engendram-se, reciprocamente, na constituição das relações
organizadas entre os homens, possibilitada por uma liberdade eficiente (ALMEIDA, 1983).
Já, para Singer (2002), importante intelectual brasileiro cuja práxis está diretamente relacionada
com este assunto, a autogestão é como um processo educativo, configurando-se a partir de uma
forma de administração solidária, regida democraticamente e de forma horizontal entre os
integrantes de um empreendimento, como um dos princípios da economia solidária, de modo
que as decisões são compartilhadas em reuniões, permitindo a participação e o
comprometimento de todos os integrantes que compõe o grupo.
Numa perspectiva multidimensional, Faria (2009, p.338) afirma que a autogestão propõe “uma
noção de economia a partir do que é necessário produzir e uma noção de política enquanto
realização em todos os níveis - e sem intermediários - de todos os interesses por todos os sujeitos
coletivos".
De igual modo, a dinâmica da autogestão pode ser entendida como um processo pedagógico,
permeado pela incerteza da decisão coletiva e da análise da experiência em que o educador
desenvolve o papel de mediador, ao proporcionar, ao grupo, experimentação de valores e,
motiva seus integrantes a analisar, interpretar e aplicar os saberes acumulados. Entretanto, sem
deixar de considerar o âmbito da relação dos trabalhadores em seus locais de trabalho e/ou no
desenvolvimento de seu trabalho e as relações socioeconômicas deste.
Assim, cabe articular a experiência de autogestão à educação que se assemelha a um canteiro
de obras ou de construção em que os operários têm o direito de experimentar como colocado
por Jef Ulburghs (ULBURGHS, 1980 apud NASCIMENTO, 2010, p.09) que completa:
O movimento autogestionário, ao mesmo tempo, pedagógico e político, é portador de
uma dinâmica permanente, de um processo constante de evolução em que o
pensamento e a ação permitem o aprofundamento do conteúdo ideológico. O que é
revolucionário não é o resultado, mas o processo para autogestão.

Nessa forma de aprendizagem os sujeitos assumem um modo peculiar de adquirir uma cultura
que pode ser por autolibertação e poderá ser expresso em seu trabalho, de forma determinante,
como um processo pessoal e intransferível, como uma impressão digital que é visualizada em
sua produção, dando um caráter personificado e identitário. Assim, a tomada de consciência
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dos trabalhadores, é entendida como uma pedagogia para autogestão. No desenvolvimento
dessa pedagogia, Nascimento (2010) apresenta Jef Ulburghs, um pedagogo autogestionário
belga, e Paulo Freire, considerado Patrono da Educação pela relevância de suas contribuições
no campo da educação popular no Brasil e América Latina.
Entendemos que o sujeito adota um novo tipo de postura através da autogestão, tendo como
pontos balizadores a articulação entre a organização com caráter autônomo e a busca de sua
formação permanente, contemplando a todos os que fazem parte do processo, segundo sua
localização objetiva na produção e o contexto vivenciado, respeitando as criações e produções
de cada um, favorecendo a solidariedade entre eles estabelecida no processo para a autogestão.
“É, de início, pelas mãos e pelo coração que se forja a autogestão” (ULBURGHS, 1980 apud
NASCIMENTO, 2010 p.09).
Para entender o conceito de autogestão como processo educativo de grupos autogestionários,
desvinculado da modalidade de associação ou cooperativa, podemos assimilar a autogestão
como uma postura de sujeitos que têm iniciativas econômicas de caráter popular. Este conceito,
que pode ser considerado ainda em construção, envolve diversas linhas de pensamento o que o
torna complexo e em permanente transformação.
Para embasar a discussão do conceito de autogestão, apresentamos as dimensões das linguagens
de acordo com o pensamento de Rosanvallon (1979 apud FARIA, 2009) na figura 1.

Figura 1 – Linguagens sobre Autogestão
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LINGUAGEM
TECNOCRÁTICA
autogestão é o modelo de gestão
descentralizada de empresas que
quebra os esquemas de
organização centralizada e
hierárquica.
LINGUAGEM COMUNISTA
autogestão é o surgimento de relações
sociais harmônicas e igualitárias em
uma sociedade de abundância, sem
conflitos, sem divisão de classes e
sem todas as formas de exploração,
alienação e dominação;

LINGUAGEM LIBERTÁRIA
autogestão cultiva a democracia
direta contra as formas de
representação e delegação. Seu
objeto é mais o indivíduo e o
grupo do que a sociedade;

AUTOGESTÃO

LINGUAGEM HUMANISTA
autogestão é sobretudo uma forma de
ser, referindo-se ao comportamento
que valoriza o altruísmo, a entrega ao
grupo social e a insistência de
transformação da vida cotidiana;

LINGUAGEM CONSELHISTA
autogestão é a sociedade de conselhos
que expressa o poder dos produtores,
é o poder social dos produtores
associados;

LINGUAGEM CIENTÍFICA
autogestão é a aspiração de uma
sociedade em que a funcionalidade
das relações sociais se sobrepõe a
todas as formas de dominação e
hierarquia.

Fonte: Rosanvallon (1979 apud FARIA, 2009). Elaboração própria

Como pode ser observado na figura 1, organizada com base em Rosanvallon (apud FARIA,
2009), as linguagens se mesclam em vários “dialetos” e “múltiplas combinações”, por acreditar
que “essas linguagens” apenas tratam de um nome novo (autogestão), o que já são teorias
sociais antigas (socialismo, democracia direta, tecnocracia, anarquismo, comunismo etc.),
trazendo para os dias atuais poderia se acrescentar outras linguagens tais como democracia
participativa, sustentabilidade:
[...] é necessário destacar que a autogestão deve ser um projeto concreto que não
funciona em uma sociedade em que predomina o sistema capital. Nesse sentido, nem
a linguagem tecnocrática e nem a humanista a ela se aplicam. A linguagem científica
proposta por Rosanvallon parece derivar de uma proposição funcional da autogestão,
retirando-lhe o caráter de transformação para impregnar-lhe um formato. A linguagem
conselhista trata mais de uma república de conselhos, da organização de pequenas
unidades que somente podem se tornar uma autogestão pela representação de cada
esfera e de cada unidade do que propriamente de uma autogestão. Sobraram, como já
sabia desde o princípio, duas concepções: Uma anarquista e outra marxista. Desse
modo, a autogestão plena ou social. (FARIA, 2009, p.350-351).

Assim, interessa-nos entender melhor o que se denomina autogestão plena ou social segundo
Rosanvallon (1979 apud FARIA, 2009). Para tanto organizamos a relação interconectada de
suas principais características, como se apresenta na figura 2.
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Figura 2 – Autogestão Plena ou Social
i. é uma concepção que não
pretende reabilitar o
socialismo, mas que objetiva
defini-lo em outros termos:
socialismo democrático;

vi. é a vinculação entre o
desenvolvimento e o modo
autônomo de produção,
estabelecendo uma relação
integrada entre as atividades
econômicas e as sociais;

vii. é a forma de organização
coletiva da sociedade em
todas as suas esferas
econômicas, sociais,
jurídicas e políticas;

ii. é definitivamente
democrática e realista e,
portanto, atua sobre as
dificuldades, os problemas e
a complexidade do exercício
democrático do poder
coletivo;

v. é o novo modelo de
produção e gestão social;

viii. é a superação de uma
sociedade de classes.

iii. é a apropriação social dos
meios de produção e dos
meios de poder e de gestão
social por parte de toda a
sociedade, coletivamente;

iv. é, ao mesmo tempo, um
objetivo de produtores e uma
estratégia de superação
revolucionária (qualitativa)
das relações sociais e de
produção;

Fonte: Rosanvallon (1979 apud FARIA, 2009). Elaboração própria.

Como pode ser observado na figura 2, a autogestão se inscreve no movimento de ampliação da
democracia, extrapolando os limites de unidades produtivas devido ao seu alcance social,
econômico, jurídico e político, como sustenta Faria (2009). Segundo esse mesmo autor, a
autogestão social não é nem uma mera extensão da democracia representativa formal a todas as
esferas da sociedade, nem uma democracia ou gestão participativa e, nem uma correção dos
princípios centralizadores da democracia popular.
Assim sendo, a autogestão pode ser entendida como um processo em constante transformação
que completa e se completa na relação com a sociedade em seus diversos planos econômico,
político e social e, em complementariedade a outra forma de administração, por reconhecer a
necessidade de um planejamento, de um projeto social, que demanda a contribuição de
diferentes áreas de conhecimento.
A autogestão tem relação com a autonomia das pessoas, como parte de um processo de
materialização de um projeto democrático que remete à organização direta da vida coletiva em
todos os níveis. Como afirma Faria (2009), negar a alienação vai para além de aperfeiçoar as
condições de trabalho, mas criar novos tipos de atividades, que sejam livremente construídas,
que revoluciona o próprio trabalho, as ferramentas e o produto, onde o conhecimento, portanto,
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fica longe de ser utilizado para agravar a exploração e, o que é pior, para acentuar alienação do
sujeito dividido.
Nesse sentido, Coraggio (2000) propõe um novo sistema de economia do trabalho em referência
a uma nova forma de organização social, em concomitância com os processos sistemáticos e
continuados de educação e capacitação de seus participantes. Esse autor defende que a
transformação da economia seja para se consolidar com caráter popular, distinta da economia
dos pobres, com caráter assistencialista. E sim, pautada na solidariedade em suas diversas
dimensões, com condições de autosustentar-se e estabelecer relações autônomas entre si.
A autogestão nos processos de trabalho tem crescido desde o século XIX como alternativa de
sobrevivência de iniciativas econômicas populares frente às tendências de precarização das
relações de trabalho assalariado. A autogestão se apresenta como uma resposta nos momentos
de dificuldades econômicas, podendo representar apenas um refúgio temporário à exclusão do
mundo do trabalho, ou, até mesmo, representar uma alternativa de produção, capaz de melhorar
significativamente as condições de vida dos trabalhadores envolvidos neste processo.
Na concepção de Coraggio (2000), para que a autogestão se desenvolva e se sustente é
necessário assegurar a garantia das condições de heterogeneidade interna dos grupos abertos a
diferentes iniciativas econômicas. Contudo, articulados nos níveis pessoais, familiares e
coletivos, constituindo redes de subsistência, demandando dos envolvidos, compromisso com
mudanças na dimensão cultural e sintonia de ideias, considerando que, na caminhada, as
contradições e conflitos fazem parte do processo. Tais contradições e conflitos, também podem
ser vistos como oportunidades de transformação, poderão ser dirimidos nas próprias relações a
partir do estabelecimento de diálogo e da formação de alianças para o alcance dos objetivos em
comum.
A autogestão é construída no coletivo e pelo coletivo com a contribuição dos participantes.
Portanto, a autogestão é um princípio norteador de sujeitos que se relacionam de forma
integrada, solidária, cooperativa, participativa. Sujeitos que ao compartilharem a gestão do
trabalho com autonomia e interdependência possibilitam, entre outros, o fortalecimento de
movimentos e práticas como a economia solidária.
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Em síntese, autogestão é um princípio e uma postura que permite gerar respostas à pobreza e
ao desemprego que se expressa e perdura em suas diversas formas, mas também é uma prática
passível de ser fortalecida de modo emancipatório, através de processos de aprendizado na
práxis.
2.2 Processo de Formação e Aprendizagem na Autogestão
O processo de formação e aprendizagem na autogestão, como uma forma de superar os desafios
de enfrentamento ao desemprego, é desenvolvido através da economia dos setores populares,
mediante uma racionalidade econômica ancorada na geração de recursos (monetários ou não)
como possibilidade de superação dos impasses e desafios vivenciados pelos empreendimentos
econômicos populares no exercício de cooperação de seus integrantes.
Costa e Kraychete (2007) trazem a reflexão sobre as potencialidades, os impasses e desafios no
processo de construção de empreendimentos econômicos populares, que também podem ser
reconhecidos como uma postura de cooperação na busca da eficiência, através de processos
democráticos e solidários face à exclusão social vivenciada por uma grande parte da população
brasileira economicamente ativa ou que vivem nas grandes capitais do Brasil em ocupações
precárias.
Na economia dos setores populares convivem diferentes modalidades de trabalhos associativos,
expressos por um conjunto heterogêneo de atividades, com diferentes valores e práticas que lhe
são concernentes. Para o alcance da sustentabilidade, segundo Costa e Kraychete (2007), exigese que os trabalhos realizados nos empreendimentos associativos sejam valorizados de forma
sociocultural, não apenas do ponto de vista estritamente comercial.
A sustentabilidade dos empreendimentos associativos requer que cada integrante conheça as
condições necessárias para que a atividade desenvolvida tenha maior chance de êxito. As
pessoas são instigadas a refletirem sobre a organização e o processo de trabalho que
desenvolvem, sobre o que cada um deve fazer e por que, sobre as relações de cada um com o
outro e sobre as relações com seu entorno, aumentando a capacidade do grupo de servir e
influenciar na realidade em que está situado.
Dessa forma, vale otimizar o processo de conhecimento e experiência desses empreendedores
sociais nos campos da administração e da gestão, seja na articulação, na organização e/ou na

35

padronização de suportes às crescentes iniciativas econômicas populares urbanas e rurais,
mediante empoderamento proporcionado pela nova fase da vida política brasileira, pós
constituição democrática de 1988.
Kraychete (2007) descreve que o estudo de viabilidade econômica e gestão democrática é um
instrumento de grande riqueza pedagógica por seu caráter processual, de respeito pelos saberes
dos integrantes, dando sentido ao seu trabalho, abrindo espaços para as relações que justificam
um pacto de convivência que proporcione situações de aprendizagem e de vivência democrática
entre os participantes.
Kraychete (2013) descreve que a economia dos setores populares, abrange tanto as atividades
realizadas de forma individual ou familiar como as diferentes modalidades de trabalho
associativo, formalizadas ou não. Sendo a unidade familiar uma referência para a sua
compreensão e fomento, onde, muitas vezes, as mulheres são as que produzem e vendem
serviços e produtos.
Kraychete (2007), apresenta um processo de formação sobre viabilidade econômica e gestão
desenvolvido pela CAPINA em parceria com a UCSAL. Nos debates com os integrantes do
Programa Economia dos Setores Populares, vinculados ao Núcleo de Estudos do Trabalho
(NET UCSAL), o autor traz reflexões no âmbito de uma prática social transformadora, como o
tema da economia solidária, a partir do final da década de 1990, que desperta interesse de
diferentes instituições, inclusive universidades, ao desenvolverem pesquisas, implantando
incubadoras de cooperativas populares.
Apesar dos avanços conquistados pelo movimento da economia solidária, ao longo de sua
história, os empreendimentos associativos, apresentam grandes dificuldades e fragilidades,
consideradas por Kraychete (2007).
Uma das condições indispensáveis à sustentabilidade das organizações econômicas
populares reside no conhecimento, por parte dos seus integrantes das condições
necessárias a viabilidade econômica e associativa das atividades que realizam
(KRAYCHETE, 2007, p.33-34).

Cada empreendimento popular necessita de uma análise e formação de forma personificada e
individualizada, uma vez que cada um apresenta especificidades, que embora pareçam similares
a outros empreendimentos, apresentam peculiaridades que inteferem em sua gestão e
viabilidade.
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Para Kraychete (2007), os empreendimentos da economia popular solidária possuem uma
lógica peculiar, não podendo ser avaliados nem projetados copiando ou tomando-se por
critérios de eficiência e planejamento típico de empresas capitalistas, uma vez que se
apresentam como uma proposta de transformação política nas relações de trabalho, sendo essa
uma condição necessária a sua sustentabilidade.
O empreendimento popular demanda de condições adequadas de análise, e formação, de modo
a apresentar-se como uma alternativa de viabilidade exitosa no desenvolvimento das relações
interpessoais, entre equipe de fomento e empreendedores, bem como, otimização na construção
e aplicação dos conhecimentos nas relações de trabalhos associativos (KRAYCHETE, 2007).
No campo da formação e as possibilidades de empreendimentos de economia solidária no
âmbito da prática social transformadora, Kraychete (2007) apresenta uma metodologia de
estudo de viabilidade de empreendimentos associativos, tomando como referência o acervo
acumulado pela Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa (CAPINA).
Apesar de alguns empreendimentos contarem com o apoio de assessoria de agentes pastorais,
de técnicos de Organizações não governamentais (ONGs), de órgãos governamentais, a
situação continua complexa, uma vez que falta acesso à informação e/ou preparo dos integrantes
dos empreendimentos para produção de um novo conhecimento, que possibilite-os a lidar com
questões socioprodutivas, econômicas e de gestão desses empreendimentos associativos
partindo do trabalho educativo de forma participativa.
É fundamental que as atividades de formação realizadas pelas agências tenham como base os
princípios do cooperativismo e do trabalho associativo, de forma atrelada a organização e aos
processos de trabalho concretos e peculiares a cada empreendimento, mediante os desafios
enfrentados de associar esses princípios à realidade na busca de uma alternativa de trabalho.
Kraychete (2007) remete a reflexão e a necessidade de superação dos conflitos interpessoais,
que ocorrem nos empreendimentos solidários, no que se refere à gestão e articulação da relação
de poder e de hierarquia, uma vez que todos são iguais. Entretanto, se na administração e na
produção uns podem saber mais que outros e se há diferença de saberes, haverá diferença de
poderes, e a questão é como lidar com isso.
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Um desafio, é como desenvolver estratégias de formação que estimulem, simultaneamente, a
compreensão das condições necessárias para a viabilidade econômica e autogestionária desses
empreendimentos associativos, considerando as relações técnicas e sociais de produção
peculiares a cada empreendimento de forma que, cada integrante do grupo, possa se apropriar
dos conhecimentos necessários para conduzir com segurança e maior chance de êxito a
atividade que desenvolve ou pretenda implementar.
Neste sentido, é possível associar o saber técnico às demandas do grupo assessorado, com uma
utilidade prática. Isto pressupõe “a presença de assessores educadores que contribuam para a
superação de questões difíceis de serem enfrentadas pelo grupo sozinho” (KRAYCHETE,
2007, p.39).
Kraychete (2007) identifica como fragilidade nos empreendimentos associativos a ausência de
conhecimentos e práticas adequadas à comercialização de seus produtos e serviços que, muitas
vezes, são regidas por uma lógica mais complexa do que a busca pelo lucro.
Nos empreendimentos associativos as regras de convivência estabelecidas pelos próprios
associados, determinam a forma e a qualidade da gestão do empreendimento, conforme cada
um dos envolvidos assuma, de comum acordo, compromissos e responsabilidades. Assim, a
compreensão das condições de

viabilidade

das atividades associativas, envolve,

necessariamente, as questões gestionárias, ou seja, a construção coletiva das regras de
convivência para uma gestão democrática do empreendimento, podendo minimizar tensões e
conflitos pela construção coletiva das regras de convivência através de avaliação e ajustes
necessários a partir da convivência cotidiana do grupo.
A economia dos setores populares, abordada por Kraychete (2012), apresenta similaridades e
consonâncias com a economia popular, abordada por Razeto (2001) e oriunda das Organizações
de Economia Popular (OEP), que se estendeu pela América Latina, mediante contexto de
profundas transformações do mercado e das estruturas econômico-sociais nos últimos anos do
século XX e início do Século XXI:
Referimo-nos a processos que, na bibliografia econômica e sociológica dos últimos
anos, têm sido compreendidos através de expressões como “economia informal”,
“estratégias de subsistência”, “economia subterrânea” e outras similares. Expressões
essas que apenas identificam parcialmente a realidade que queremos apreender com
o conceito de “economia popular” e nas quais reconhecemos um valor indicativo e
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descritivo de realidades heterogêneas e não o status de conceitos teóricos (RAZETO,
2001, p.34).

Razeto (2001) descreve os desafios estruturais de reformulação dos processos de produção, da
capacidade econômica, das relações trabalhistas, entre outras, permite entrender este processo
sob vários aspectos, entre eles: a forma heterogênea e diferenciada das modalidades da
economia como se apresenta na figura 3.
Figura 3 – Modalidades da Economia Popular

1. Microempresas e pequenas oficinas e negógios de caráter familiar, individual ou de dois
ou três sócios
• Pequenas oficinas de costura, ou outras formas de produção e venda na pópria residência ou
lugar próximo, sendo dirigido e administrado pelo próprio trabalhador com a colaboração
da família.
2. Organizações econômicas populares
• Pequenos grupos que buscam em conjunto e solidariamente a forma de encarar seus
problemas econômicos e sociais

3. Iniciativas Individuais não estabelecidas e informais
• Pequenos comércios ambulantes, serviços domésticos entre outras prestações de bens e
serviços sem o devido cumprimento tributário das empresas formais
4.Atividades ilegais e com pequenos delitos
• Iniciativas que se realizam à margem da lei e das normas culturais socialmente aceita como
deliquência de rua e vendas de drogas e tantos outras
5. Soluções assistenciais e inserção em sistemas de beneficiência pública ou privada
• Diferentes sistemas organizados de beneficiência e prestação de serviços orientados a
setores de extrema pobreza.

Fonte: Razeto (2001, p.36-37). Elaboração própria.

Como podemos observar, as diferentes alternativas apresentadas na figura 3 possibilitam o
encaminhamento da reprodução da vida fora das normas trabalhistas institucionalizadas,
enfrentadas pelos sujeitos que estão à margem do mercado formal de trabalho, como uma forma
de responder as suas necessidades pessoais e familiares.

Tais alternativas podem ser

classificadas também segundo as três estratégias básicas, que as determinam, como se apresenta
na figura 4.

Figura 4 – Estratégias da Economia Popular
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Estratégias de
Sobrevivência

Atividades consideradas de emergência, transitória e permite apenas para a
satisfação das necessidades básicas de sobrevivência.

Estratégias de
Subsistência

Atividades para a satisfação das necessidades básicas sem possibilidade de
acumulação ou crescimento.

Estratégias de
Vida

Atividades realizadas em espaços em que as pessoas valorizam a liberdade, o
campanherismo e a autogestão, por acreditarem que a iniciativa de trabalho
empreendida pode ser uma opção permanente que possibilite seu crescimento e
subsistência.

Fonte: organizado com base em Razeto (2001, p.37-38).

Como podemos verificar na figura 4, na economia popular, os sujeitos envolvidos se permeiam
nas diversas estratégias, segundo as particularidades de cada atividade adotada como processo
de produção e comercialização, quer sejam sazonais ou permanentes. Entretanto, Razeto (2001,
p.45), afirma que “nem toda economia popular é economia solidária”. Este autor toma como
base diversas formas cooperativas e autogestionárias que existem em outros contextos sociais
e as integra, para explicar que,
[...] a economia popular de solidariedade é aquela parte da economia popular que
manifesta alguns traços especiais que permitem identificá-la também como economia
de solidariedade, ou, pelo contrário, é aquela parte da economia de solidariedade que
se manifesta no contexto da que identificamos como economia popular (RAZETO,
2001, p. 45-46).

As organizações econômicas populares constituem-se como um dos principais componentes da
economia popular de solidariedade, integrando a grande variedade de experiências cooperativas
e comunitárias, também mencionado por Kraychete (2012), mediante especificidades e
particularidades. No entanto, para Razeto (2001), mesmo sendo heterogêneas e diferenciadas
essas organizações apresentam características comuns sendo estas passíveis de se definir como
iniciativas que:
a) desenvolvem-se nos setores populares;
b) tem atividades associativas, que envolvem grupos de pessoas e de famílias;
c) organizadas (mesmo informalmente) o grupo discute objetivos, propõe uma
estrutura, um modo de tomar decisões, programa suas atividades, distribui
tarefas, movimenta alguns recursos etc.;
d) criadas para enfrentar um conjunto de carências e necessidades concretas;
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e) voltadas para resolver problemas mediante esforços e com a utilização dos
recursos com propósito de acumular;
f) estabelecem relações de ajuda mútua e cooperação;
g) pretendem ser participativas, democráticas, autogestionárias e autônomas;
h) combinam atividades econômicas, sociais, educativas, de desenvolvimento
pessoal e grupal e de solidariedade;
i) pretendem ser diferentes e alternativas com uma intenção transformadora nas
práticas sociais e nos modos de produção popular; e
j) integram redes horizontais baseadas na troca de informações e na busca de ações
conjuntas.
Tais características expressam, de algum modo, o jeito de ser, as razões da formação dos
empreendimentos solidários, o modo como se estruturam internamente e os critérios com que
cada grupo toma suas decisões. Assim também, estas iniciativas tendem a se articularem e se
combinarem com base nas suas próprias necessidades, tendo como parâmetro os
comportamentos e práticas sociais similares.
Como podemos perceber, tanto a economia de setores populares, abordada por Kraychete
(2012), quando a economia popular de solidariedade, abordada por Razeto (2001), apresentam
as iniciativas populares, em seus diversos aspectos, sejam econômicos, sociais e culturais, como
um processo contínuo e permanente.
Com base nisso, podemos sinalizar que o processo de formação e aprendizagem na autogestão
desenvolvido por essa Pesquisa-Ação expressa os parâmetros de articulação de saberes e fazeres
de trabalhadoras manuais ou artesanais e a organização das diversas iniciativas econômicas
populares representadas pelo Coletivo Cultarte, como um empreendimento solidário, com ações
inspiradas na responsabilidade, no compromisso, na participação e na cooperação de cada
integrante envolvida para o atendimento de suas necessidades reais, ao tempo em que
contribuem para uma vida mais digna.
Sendo assim, ao demonstrar os processos educativos que ocorrem em situações práticas de
autogestão, ratifica-se a importância da articulação da universidade com as inciativas
econômicas populares. Com base em práticas educativas que estimulem diálogos, decisões
participativas e ações coletivas, que estimule cada participante da pesquisa, um agir social
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emancipado, como pessoas autônomas, no exercício da autogestão, associando-se em prol de
um objetivo em comum.
O processo de formação e aprendizagem voltado para as iniciativas econômicas populares visa
promover, principalmente, sua autogestão, sua inclusão nos processos de produção e
comercialização mais justos e solidários, de modo que suas integrantes possam assumir a
corresponsabilidade do empreendimento coletivo. Tais aspectos são essenciais para uma
organização, indo além da administração clássica, que apenas “[...] encerra a gestão a partir de
quatro processos gerenciais básicos: o planejamento, a organização, a direção e o controle”
(FRANÇA-FILHO, 2008, p.28).
A autogestão das iniciativas econômicas populares se aproxima da gestão social como processo
de organização da sociedade, uma vez que está voltada para o atendimento das demandas e
necessidades do social, permeado pelas esferas econômica cultural, política e ecológica, indo
além da centralidade no trabalho nas mais diversas formas e mecanismos de auto-organização,
especialmente nos arranjos associativos.
Para França-Filho (2008) no nível organizacional, existem muitos desafios a serem superados,
principalmente quando se refere a sua própria operacionalização. Praticamente inexistem
enfoques prescritivos no tema e nas metodologias de gestão social, dado que essa está em
constante processo de elaboração, como fruto da ação dos grupos que empreendem uma
verdadeira práxis neste âmbito, ou seja, refletem e discutem permanentemente sua ação e
promovem encontros e seminários para compartilhamento das experiências.
Conforme descrito, gestão social, do ponto de vista metodológico, é um conceito em
construção, assim como, os vários entendimentos relacionados com as iniciativas econômicas
populares. Entretanto, é possível identificar, em grupos associativos, alguns desafios e
princípios comuns na ação, como a postura ética da conduta, a valorização da transparência na
gestão dos recursos e a ênfase sobre a democratização das decisões e das relações na
organização, possível de ser construída a partir do processo de educação para a autogestão, na
valorização das trocas de saberes e fazeres de iniciativas econômicas populares como a
abordada nessa dissertação.
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2.3 Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Nesta subseção apresento a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e seu processo de
constituição como uma instituição comprometida na formação de profissionais da área de
educação e que, ao mesmo tempo, está voltada para as demandas do seu entorno a partir da
articulação entre o ensino, pesquisa e extensão. Assim, descrevo sua trajetória no ensino,
pesquisa e extensão, destacando a importância dessa última e, abordo dois projetos específicos:
a Incubadora Tecnológica e o Turismo de Base Comunitária, por serem projetos que estão
diretamente relacionados com o processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte.
A UNEB busca se adequar às demandas da sociedade contemporânea e das localidades nas que
está inserida, conforme pode ser observado na sua história, desde sua estruturação como
universidade a partir do Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), criado em 1968.
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) originou-se do Centro de Educação
Técnica da BAHIA (CETABA). O referido Centro foi autorizado a funcinal mediante
convênio entre o Ministério da Educação e Cultura e o Governo do Estado da Bahia,
por meio da Protaria Ministerial nº 111 de 19 de fevereiro de 1968 (UNEB, 2016,
p.19).

Com o passar do tempo o Centro de Educação Técnica adota um caráter de ensino superior,
inicialmente ofertado como Fundação e, em seguida, como Superintendência, vinculado ao
Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Educação e Cultura, em uma trajetória
que procura ampliar a oferta de cursos mediante a expansão no território estadual.
Em 10 de abril de 1974, o Centro de Educação Técnica da Bahia foi Transformado,
em Fundação, mantendo a Sigla CETEBA. Assim funcionou até advento da Lei
Delegada nº q2 de 03 de dezemnro de 1980, por meio da qual se criou a
Superintendência do Ensino Superior do Estado da Bahia (SESEB), com o Status de
autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia.
Desse modo, a SESEB passou a congregar as unidades do Sistema Estadual de
Educação Superior no Estado da Bahia: CETEBA, Faculdade de Agronomia do
Médio São Francisco; as Faculdades de Formação de Professores de Alagoinhas,
Jacobina e Santo Antônio e as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Caetité e
de Juazeiro (UNEB, 2016, p.19)

A UNEB é fundada em 1983, com a estrutura de sistema de multicampia, como é conhecida
atualmente. Teve como idealizador o professor Edivaldo Boaventura, quem foi o primeiro reitor
e, na época, também Secretário de Educação do Estado da Bahia. A UNEB é mantida até os
dias atuais com recursos do Governo do Estado, de modo a garantir a oferta do ensino superior
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em todas as regiões do estado, como estabelece seu próprio Regulamento na introdução do
Artigo 1º, ao definir que:
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), criada pela Lei Delegada n.º 66, de 1º
de junho de 1983, reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 909, de 31 de julho de
1995, e reestruturada pela Lei Estadual n.º 7176, de 10 de setembro de 1997, é uma
Instituição autárquica de regime especial, de ensino, pesquisa e extensão, organizada
sob o modelo multicampi e multirregional, estruturada com base no sistema binário e
administrada de forma descentralizada, vinculada à Secretaria da Educação do Estado
da Bahia, com sede e foro na Cidade do Salvador e jurisdição em todo o Território
baiano (UNEB, 2012, p.5).

A proposta de estruturar essa instituição como multicampia, surgiu na década de 1980, após o
III Congresso da Organização Universitária Interamericana (OUI), como uma forma de
interiorização, racional e organizada da universidade, no período de finalização da ditadura
militar, contando para essa missão com a cooperação da Universidade de Québec, do Canadá,
pela sua experiência em multicampia.
Nesse processo, foi criado um centro de excelência para estudos universitários, mediante
convênio triangular UNEB-Québec-OUI, acordo que permitiu a participação em congressos,
cursos para os docentes e técnicos, assim como, a criação do Instituto Interamericano de Gestão
e Liderança Universitária (IGLU), a realização de seminários sobre o modelo de universidade
multicampi, contando também com a participação de professores do Brasil nos programas de
pós-graduação da Universidade de Québec e, ainda, a implantação do Mestrado em Educação
na UNEB, com a vinda de professores do Canadá para ministrar aulas e realizar pesquisas
(BOAVENTURA, 2009).
A UNEB, de acordo com o Artigo 1º (§ 1º) do Regimento (2012), tem como missão a produção,
difusão, socialização e aplicação do conhecimento nas diversas áreas do saber. No desempenho
dessa missão, a universidade encontra-se implicada nas diversas dimensões da sociedade
(históricas, políticas, sociais e educacionais), em um processo de mobilização e articulação de
conhecimentos acadêmicos, para a superação das problemáticas e desequilíbrios regionais da
sociedade.
2.3.1 Articulação do ensino e a pesquisa através da extensão
A extensão universitária tem inspiração nos movimentos sociais dos anos de 1950 e 1960 com
a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE), com o propósito de contribuir para a
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formação de lideranças intelectuais que necessitava o Brasil na época. Inicialmente as ações
eram assistencialistas e, com o passar do tempo, foi assumindo uma postura de questionamento
das ações desenvolvidas pela universidade junto à comunidade no cumprimento de sua função
social.
Nesse aspecto, compreendemos a extensão como um processo que se articula com o ensino e a
pesquisa, organizando e assessorando os movimentos sociais, assumindo uma visão da
dimensão processual dessas ações, envolvendo toda a universidade e aplicação da pesquisa de
problemas sociais, utilizando metodologias em que a população participante deste processo
como sujeitos ativos.
Como um processo que dialoga com o ensino e a pesquisa no relacionamento da comunidade e
a universidade, a extensão contribui na produção do conhecimento em espaços mais amplos,
seja dentro ou fora da universidade, com conteúdos multi, inter e transdisciplinar, a partir da
prática vivenciada pelos envolvidos na pesquisa.
Desde a sua fundação, a UNEB busca se relacionar com o contexto urbano e regional de seu
entorno, assumindo importante papel de compromisso com a solução de problemas sociais e
pela contribuição direta nas mudanças que demanda a sociedade. Dessa forma, busca alcançar
sua missão e finalidade estatutária nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, levando em
consideração o contexto regional e urbano onde está inserida, como estabelece no seu próprio
Regimento, no Artigo 1º (§ 2º):
Objetiva a Universidade do Estado da Bahia a formação integral do cidadão e o
desenvolvimento das potencialidades econômicas, tecnológicas, sociais, culturais,
artísticas e literárias da comunidade baiana, sob a égide dos princípios da ética, da
democracia, das ações afirmativas, da justiça social, pluralidade étnico-cultural e
demais princípios do Direito Público (UNEB, 2012, p.5).

Dessa forma, a função social da universidade, perpassa pela extensão, ao construir
conhecimento e formação integral de profissionais, sensíveis às diversas questões sociais. A
universidade contribui com o desenvolvimento do ser humano e com o ensino superior
respeitando a identidade sociocultural de onde está inserida. A importância do conhecimento
contextualizado, com maior articulação entre a instituição educativa e o entorno social com alto
grau de pertinência social, fundamenta-se em um modelo no qual aqueles que aprendem podem
identificar-se e tornar-se atores de sua própria formação.
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Segundo Mutim (2007), cabe à universidade contribuir para uma ação pedagógica no intuito de
apoiar a gestão social por meio da formação dos agentes que busquem provocar mudanças
estruturais no modelo de desenvolvimento, tornando-o mais justo, colaborativo e solidário.
Nesse contexto, as atividades de extensão universitária possibilitam aos participantes, exercer
seu papel social, como sujeito de transformação, refletindo, com os demais envolvidos no
processo.
Na dinâmica universitária, Nunes (2013) descreve pontos relevantes para que o pesquisador
adote uma abordagem que seja inclusiva e plural, de múltiplas escalas no decorrer da pesquisa
sobre educação, cooperação e autogestão para a criação de cidades sustentáveis, a partir da
emancipação dos sujeitos no agir social emancipado, pela práxis e possibilidade de mudança
através das experiências individuais e coletivas. Para Nunes (2013, p.116). “[...] é no
engajamento, no vivido, que as contradições se enfrentam (e se harmonizam), transformandose em sinalizadoras da mudança do mundo”.
Diante do exposto, é possível desenvolver nas relações comunidade e universidade uma
educação que estimule uma postura de autonomia em que sujeitos envolvidos nessa vivência,
assumam ações emancipatórias para construção de alternativas, balizadas pela ética humana e
uma pedagogia libertária. “A educação para a liberdade é voltada para a construção de
sociedades livres. A educação para sociedades livres refere-se à autogestão pedagógica, feita
pela comunidade” (NUNES, 2013, p.119).
Deste modo, somos chamados por Nunes (2013), enquanto pesquisadores e discentes, a
pensarmos sobre as necessidades da troca de saberes entre a comunidade e a universidade para
a construção de conhecimentos a partir de vivências, em respeito às tradições humanas em geral,
na busca por modelos societários alternativos e solidários. Este modelo, para Nunes (2013)
dialoga mediante a observação de diversos saberes, sem disputa, imposição de poderes,
valorizando uma educação contextualizada e autogestionária que interagem em uma rede de
colaboração.
Na contribuição por uma educação mais contextualizada, a UNEB busca articular seus 29 (vinte
e nove) Departamentos instalados em 24 (vinte e quatro) campi: um sediado na capital do
Estado, onde se localiza a administração central da instituição, e os demais distribuídos em 23
(vinte e três) municípios baianos de porte médio e pequeno. Atualmente, a universidade
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disponibiliza mais de 150 (cento e cinquenta) opções de cursos e habilitações nas modalidades
presencial e de Educação a Distância nos níveis de graduação e pós-graduação, oferecidos nos
29 (vinte e nove) Departamentos. Sua estrutura multicampi é constituída por 123 (cento e vinte
e três) cursos de graduação de oferta contínua, 46 (quarenta e seis) cursos em programas
especiais de formação e 17 (dezessete) cursos de pós-graduação stricto sensu (UNEB, 2016).
A articulação e dialogicidade entre seus Campi possibilitam desenvolver e aperfeiçoar a tríade
ensino, pesquisa e extensão, na sistematização e democratização de saberes, “A efetiva
articulação da tríade Ensino/Pesquisa/Extensão, processo relacional que dinamiza a
complexidade do conhecimento, viabiliza dois aspectos que são a razão de ser da Universidade:
a sistematização do conhecimento e a democratização dos saberes”. (UNEB, 2005, p.9).
Atualmente a UNEB integra o ensino de graduação nas modalidades presenciais,
semipresenciais e à distância e os cursos de pós-graduação, incluindo mestrado (acadêmico e
profissional) e doutorado (acadêmico) (UNEB, 2005).
No Campus I, localizado em Salvador-Ba especificamente, conforme UNEB (2019) foram
identificados os cursos e departamentos relacionados a seguir:
a) Departamento de Educação - DEDC I que oferta os cursos de: Pedagogia; Psicologia;
Filosofia e Ciências Sociais;
b) Departamento de Ciências Exatas e da Terra – DCET que oferta os cursos de:
Licenciatura em Física; Curso Superior Tecnológico em Jogos Digitais; Bacharelado
em Engenharia de Produção Civil; Bacharelado em Urbanismo; Licenciatura em
Química; Bacharelado em Sistemas de Informação e Bacharelado em Design;
c) Departamento de Ciências da Vida – DCV que oferta os cursos de: Medicina;
Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Fonoaudiologia e Nutrição;
d) Departamento de Ciências Humanas - DCH I que oferta os cursos de: Ciências
Contábeis; Direito; História; Letras- língua portuguesa e literaturas; Letras- língua
inglesa e literaturas; Letras- língua espanhola e literaturas; Administração e Turismo e
hotelaria.
A UNEB, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, vem contribuindo para a formação de
pesquisadores em diversas áreas de conhecimento. Dos seus 263 (duzentos e sessenta e três)
grupos de pesquisa, 41 (quarenta e um) estão localizados no Campus I, com atividades de
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estudos, pesquisas e ações extensionistas. Esses Grupos estão certificados e cadastrados no
Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), em diversos Centros de Pesquisas, Programas de Monitoria
de Extensão e de Iniciação Científica que aproxima discentes da graduação com os da pósgraduação. (CNPQ, 2019)
As atividades de extensão universitária, desenvolvidas por esses grupos de pesquisa, tanto para
a comunidade interna quanto para a externa à UNEB, acontece por meio do incentivo de editais
públicos, eventos acadêmicos e cursos, entre outros. Nessa caminhada, conforme Franco,
Afonso e Bordignon (2012) são necessários algumas estratégias como promoção de articulação
entre conhecimento localizado e contextualizado por parte das instituições e dos participantes,
o estabelecimento de condições de políticas/estratégias para o desenvolvimento de cultura de
pesquisa, criação de espaços propícios para a geração de conhecimento inovadores e sua
vinculação com a produção do conhecimento, promoção de relações entre grupos de pesquisa
de distintos campos de conhecimento.
Entendemos que as práticas extensionistas da UNEB, no Campus I, buscam valorizar o
entendimento da dinâmica e as questões sociais da comunidade em seu entorno, abrangendo
aspectos que contribuam na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos envolvidos. Assim, o
processo da pesquisa apresentado na presente dissertação perpassa pela compreensão da
trajetória das atividades de extensão no Brasil, na educação superior, na UNEB e sua
contribuição no enfrentamento das questões sociais, que envolvem as pessoas excluídas dos
mecanismos formais de trabalho e a possibilidade de contribuir com um ambiente mais
adequado de se conviver, tendo como um suporte alternativo a Economia Solidária.
No decorrer dessa Pesquisa-Ação, participaram e contribuíram na criação deste ambiente no
Campus I da UNEB, o Núcleo de Cooperação e Ações em Políticas Públicas e Economia
Solidária (COAPPES), a Assessoria Especial de Cultura e Arte (ASCULT), a Pró-Reitoria de
Extensão (PROEX) e o Projeto de pesquisa e extensão de Turismo de Base Comunitária (TBC
Cabula), mediante aprovação em editais públicos e registro. Todos os projetos passam pela
seleção de editais e são registrados no Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE), do
Departamento de Ciências Humanas e sua atuação na região do Cabula e entorno e demais
parcerias estabelecidas de forma institucional e não institucional em prol das demandas do
Coletivo Cultarte.
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A indissociabilidade do processo relacional do ensino, da pesquisa e da extensão na dinâmica
e complexa vivência da construção do conhecimento acadêmico é viabilizada pela razão de ser
da universidade, por meio da sistematização do conhecimento e democratização dos saberes na
relação dialógica com a sociedade, como também estabelece o Regimento da UNEB no:
Art. 3º. As atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão têm por objetivo,
a formação do homem como ser integral e o desenvolvimento sócio-econômico,
político, étnico-cultural, artístico e literário da região e do país, com vistas à:
I - produção crítica do conhecimento científico, econômico, tecnológico, político,
étnicocultural, artístico e literário, para promover o acesso, difusão e socialização do
saber;
II - participação e assessoramento na elaboração das políticas educacionais, científicas
e tecnológicas nas esferas federal, estadual e municipal;
III - formação e capacitação de profissionais; e,
IV - participação e contribuição no crescimento da comunidade em que se insere, e na
resolução de seus problemas (UNEB, 2012, p.07).

A UNEB desenvolve ações extensionistas desde suas primeiras atividades de ensino superior,
constituídas na década de 1960, e vem dando seguimento em sua trajetória de organização do
processo estrutural de multicampia, nas regiões onde está inserida com base no seu Regimento
(UNEB, 2012, p.67):
Art. 153. A extensão será desenvolvida pelos Departamentos, Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES) e, subsidiariamente, pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX),
Órgãos Suplementares e de Apoio Acadêmico-Administrativo, atendendo às
diretrizes gerais traçadas pelo CONSU, ouvido o CONSEPE.
§ 1º A extensão poderá ser proposta e executada pelos Departamentos, Núcleos de
Pesquisa e Extensão (NUPES), pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), pelos Órgãos
Suplementares e de Apoio Acadêmico-Administrativo, com os recursos do orçamento
da Autarquia e apoio financeiro externo, por meio de instituições idôneas, públicas,
privadas, não governamentais, nacionais ou internacionais.
§ 2º A Extensão Universitária será desenvolvida sob forma de programas, projetos,
cursos ou atividades, tendo seus critérios de organização, sua metodologia e
funcionamento definidos no Regimento Interno dos Núcleos de Pesquisa e Extensão
(NUPES), da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e, excepcionalmente, por Órgãos
Suplementares e de Apoio Acadêmico- Administrativo.
§ 3º Os programas, projetos cursos e atividades de extensão serão desenvolvidas para
os públicos interno e externo nas modalidades presencial ou à distância, obedecendo
os eixos temáticos definidos institucionalmente e as diretrizes e impacto e
transformação no desenvolvimento regional, a interação dialógica, a
interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
§ 4º A Extensão se desenvolverá nas áreas acadêmica, educacional, socioeconômica,
comunitária, cultural, artística, literária, tecnológica e ambiental, priorizando a
geração de trabalho e renda, os empreendimentos solidários, as tecnologias sociais,
voltadas para a diversidade de gênero, sexual e étnico-racial, povos tradicionais e do
campo (UNEB, 2012, p.67).

A relação e coexistência de projetos de pesquisa e extensão da UNEB que fazem parte, de
alguma forma, do histórico e do cotidiano atual do Coletivo Cultarte, no entorno do Campus I,
da UNEB, inspiradas pelos princípios da Economia Solidária para a constituição de uma
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unidade de iniciativa econômica popular e solidária, que conta com o suporte do projeto TBC
Cabula e minhas experiências de ação e estudo que compõem a Pesquisa-Ação desse mestrado
acadêmico.
2.3.2 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), vinculada à PROEX, desde
1998, desenvolve ações de pesquisa e extensão na assessoria para a formação de cooperativas
populares para que sejam autogestionárias:
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade do Estado da
Bahia (ITCP/UNEB) foi estruturada em 1998, decorrente de um processo iniciado
pelo Programa de Tecnologia da Habitação – THABA, em 1975, no Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento do Estado da Bahia (CEPED), atualmente orgão
suplementar da UNEB, onde a experiência mostrou à equipe que, embora a moradia
digna proporcionasse às pessoas sentimentos de pertencia social, dignidade humana,
era necessária a busca pelo trabalho e renda que possibilitasse a essas pessoas, o
acesso a outros benefícios, além da moradia (RIBEIRO; NOGUEIRA e
GUIMARÃES, 2013 p.31).

A ITCP trabalha, entre outros eixos temáticos, com: a Incubação de empreendimentos e redes
de economia solidária; territórios e políticas públicas – inclusão e exclusão; tecnologias sociais,
territorialização e periferia; cultura, identidade e cidadania e, tem como público-alvo pessoas
desempregadas, com poucas chances no mercado formal, em territórios urbanos e rurais no
Estado da Bahia.
Na reunião do Conselho Superior da UNEB/CONSU de 13 de março de 2009, a ITCP
foi formalizada como um Núcleo da PROEX, o Núcleo de Cooperação e Ações em
Políticas Públicas e Economia Solidária (COAPPES), tendo como finalidade a
incubação de empreendimentos autogestionários e o fortalecimento de territórios de
cooperação, de identidades culturais e de cidadania. O COAPPES nasce,
essencialmente, das experiências adquiridas nos onze anos de trajetória e da
necessidade de reorganizar, sistematizar, aprofundar e expandir as ações já existentes
na instituição no campo da economia solidária (UNEB, 2005).

A equipe da ITCP-COAPPES/UNEB, representada pelos autores Luciana Ribeiro, Maurício
Nogueira e Suely Guimarães (2013) consideram que a incubação de empreendimentos
econômicos autogestionários é um processo de educação contínuo. Dessa forma, as tecnologias
sociais são buscadas a partir das demandas de cada grupo, como contribuição para a conquista
de sua autonomia na construção contínua do saber pela interação direta com o grupo incubado
e com a realidade social, econômica e cultural em que está inserido.
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Valorizando o indivíduo, sua dignidade e pertencimento social, e à comunidade pelo
desenvolvimento local. Os cooperantes são agentes construtores de sua própria
formação, norteando o prosseguir das atividades com seus hábitos, crenças,
experiências, conhecimentos e expectativas (RIBEIRO; NOGUEIRA e
GUIMARÃES, 2013, p.32).

Sob tal ótica, percebe-se o fortalecimento da relação da UNEB com a comunidade do entorno
do Campus I, no bairro do Cabula, localizado na Capital baiana, no exercício da função social
da universidade, construindo conhecimentos com a troca de saberes, acadêmicos e populares,
por meio da relação dialógica com a sociedade, interna e externa, o que inclui o Coletivo
Cultarte, proporcionadas pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão.
2.3.3 Projeto Turismo de Base Comunitária na Região do Cabula e Entorno
O Projeto TBC Cabula (vigente no campus I, a partir do edital n. 21/2010) busca fortalecer
ações de pesquisa, ensino e extensão, centradas na visão da educação como processo educativo
amplo e articulado, centrados na solidariedade, cooperação e união, através de trabalhos que
agreguem pesquisadores locais e, que contribua na formação de habilidades para realizar
estudos, propor alternativas e capacitar lideranças, dando qualificada contribuição para o
desenvolvimento da região, em nosso caso, delimitado na região do Cabula e seu entorno do
Campus I da UNEB.
Uma equipe foi constituída para a elaboração do “Projeto Turismo de Base Comunitária na
Região do Cabula e Entorno: processo de Incubação de Operadora de Receptivos Populares
Especializada em Roteiros Turísticos Alternativos, Responsáveis, Sustentáveis e Solidários
(RTUARSS)”, mais conhecido por TBC Cabula, aprovado no edital referenciado, sob
n.021/2010 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) (SILVA, 2013
p.14).
Mediante seu caráter multidisciplinar, interdepartamental e interinstitucional, de cunho
eminentemente social e econômico, perfil justificado pela relação UNEB - Campus I e as
comunidades de seu entorno, o Projeto TBC Cabula interage com diversos atores sociais que
possibilita maior conhecimento do contexto, no qual o Coletivo Cultarte encontra-se inserido,
fortalecendo a relação entre estes atores sociais em uma rede de colaboração. Essa rede
possibilita às integrantes do grupo, um diálogo com pesquisadores ligados à graduação e pósgraduação, monitoria de extensão e demais parceiros institucionais e não institucionais do
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Projeto TBC Cabula, com destaque na valorização do saber local que se inter-relaciona ao saber
acadêmico que melhor se adequem às demandas desse Coletivo.
Em 2018, envolvendo aspectos da pesquisa em andamento, o projeto TBC Cabula foi
contemplado na seleção do Edital nº 017/2018, referente ao Aviso nº 025/2018, publicado no
D.O.E. de 08/02/2018, que buscou contribuir na formação integral e cidadã de estudantes de
graduação a partir do envolvimento em ações de extensão, atendendo assim a meta 12.7 do
Plano Nacional de Educação-PNE (Lei n.º 13.005/2014), sendo contemplado com uma bolsista
de monitoria de extensão do curso de graduação em Administração no Campus I.
No decorrer da monitora de extensão, tive a oportunidade de acompanhar a discente no
planejamento e realização de reuniões, atualização de formulários, documentos como o
Regimento Interno, a partir dos encontros semanais com o Coletivo Cultarte, articulando à
prática, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do seu curso de graduação. Nesse
processo, a monitora foi estimulada a realizar leituras e discussões sobre metodologias e
métodos de pesquisa participativa, em que a experiência adquirida nessa vivência com o
coletivo possibilitou à monitora adquirir novos conhecimentos e condições para iniciar o seu
processo de escrita e publicação de artigos científicos, planejamento e realização de oficinas
educativas, assim como organização de ferramentas e instrumentos para autogestão do Cultarte.
A participação da monitora nesse processo de educação para autogestão resultou na
sistematização e apresentação em eventos acadêmicos como VIII ETBCES, com o Tema
Educação, Ecossocioeconomia e Turismo de Base Comunitária e no III Encontro Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão da UNEB, com o tema Extensão Universitária: Desafios para a
Aproximação com a Sociedade Baiana, onde foram publicados em Anais seus relatos de
experiências sobre o Cultarte.
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA E POPULAR
Nesta seção apresento um breve histórico da economia solidária como uma alternativa
pedagógica através da autogestão e como uma alternativa de enfrentamento do desemprego,
incluindo seus efeitos na vida do trabalhador. Nas subseções abordo a reinvenção da economia
solidária no Brasil, apresento algumas iniciativas econômicas populares em que a universidade
é parceira na construção de conhecimentos e práticas de autogestão. Além do mais, descrevo,
de modo especial, o grupo participante dessa Pesquisa-Ação, o Coletivo Cultarte com sua
identidade sociocultural da região do Antigo Quilombo do Cabula, entorno do Campus I da
UNEB.
A economia solidária é identificada por Singer (2002), como uma forma de produção, consumo
e distribuição de riqueza (economia) centrada na valorização do ser humano. Tem como um
dos princípios essenciais, a autogestão, enquanto prática pedagógica, estratégica de
movimentos populares sociais para o enfrentamento do desemprego e como uma forma
diferenciada na organização de atividades econômicas de um determinado lugar por meio da
colaboração solidária entre os envolvidos.
A economia solidária advém da demanda de trabalhadores do capitalismo industrial, como
resposta à pobreza e o desemprego resultante das transformações ocorridas no século XIX.
Esses trabalhadores, por sua vez, se organizaram em cooperativas como tentativas de
recuperarem seus trabalhos e alcançarem a autonomia econômica, otimizando forças produtivas
existentes na época e, se pautando em valores básicos do movimento de trabalhadores como
igualdade e democracia.
Dentre os primeiros movimentos de economia solidária, Singer (2002) considera a grande onda
do cooperativismo de produção, ocorrida na Grã-Bretanha, como expansão dos sindicatos e da
conquista pelo sufrágio universal, em um modelo de empresa solidária que negava a separação
entre trabalho e posse dos meios de produção.
Na abordagem sobre a economia solidária é importante destacar o processo de transformações
na Europa, iniciado com a Revolução Francesa, para destacar que a partir de 1815, ocorre uma
profunda depressão da economia da Grã-Bretanha, desencadeando um processo de desemprego
em massa, em que Owen apresenta uma proposta de auxiliar as vítimas da pobreza e do
desemprego e reestabelecer o crescimento da atividade econômica, como uma forma de
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melhorar o ganho do trabalhador, reinserindo-o na produção, possibilitando gastar no consumo,
o que ampliaria o mercado para outros produtores, não apenas para a indústria têxtil, como se
ilustra:
Owen apresentou um plano ao governo britânico para que os fundos de sustento dos
pobres, cujo número estava se multiplicando, em vez de serem meramente
distribuídos, fossem invertidos na compra de terras e construção de Aldeias
Cooperativas, em cada uma das quais deveriam cerca de 1.200 pessoas trabalhando
na terra e em Indústrias, produzindo assim sua própria subsistência. (SINGER, 2002,
p.25)

Para Singer (2002), Owen apresentava um raciocínio que considerava como desperdício da
instabilidade econômica do capitalismo, a ociosidade forçada por parte substancial da força de
trabalho, esperando obter o retorno do valor investido nos trabalhadores, ao tempo em que a
economia se recuperava mesmo sem a recuperação dos postos de trabalho formais, dentro dos
padrões da época. “Há um efetivo empobrecido da sociedade, que se concentra naqueles que
foram excluídos da atividade econômica. Portanto, conseguir trabalho para eles é expandir a
criação da riqueza, permitindo a rápida recuperação do valor investido” (SINGER, 2002, p.26).
Singer (2002) conta que a proposta de Owen não agradou aos representantes da classe alta, o
que o levou a se mudar para os Estados Unidos, com a intenção de levar a Aldeia Cooperativa
como um modelo da sociedade do futuro, que pudesse ser replicado pelo mundo. Nesse
processo, Owen, ao encontrar discípulos, começou a colocar em prática suas ideias, criando
sociedades cooperativas por toda parte (SINGER, 2002).
Sobre essa perspectiva, surge um modelo que avançou da área rural para a área urbana a partir
da expansão imobiliária, o que deixa como aprendizado dos praticantes da economia solidária,
que é possível abrir os próprios caminhos através da tentativa e erro, como um processo de
contínuo aprendizado.
As conquistas adquiridas ao longo do movimento dos trabalhadores, mesmo em países semiindustrializados, como o Brasil, assim como os direitos obtidos pelos sindicatos deram a muitos
trabalhadores formais (com carteira de trabalho assinada), um padrão de vida de classe média.
Tais avanços provocaram uma postura de acomodação no trabalhador, com o propósito de
conservarem seus empregos e defender os direitos conquistados, comprometendo a sua
ampliação por ficarem sem procurar alternativas emancipatórias. “Por meio do emprego, os
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trabalhadores alcançavam uma espécie de cidadania “social” que compensaria a posição
subordinada e alienada que ocupavam na produção” (SINGER, 2002, p.109-110).
Nesse cenário, Singer (2002) identifica o surgimento de uma classe trabalhadora que se
acostumou ao pleno emprego, o que ocorreu nos países centrais entre as décadas de 1940 e
1970, e se acomodaram ao assalariamento até quando o cenário muda, com o retorno do
desemprego em massa na segunda metade dos anos de 1970:
Ter um emprego em que seja possível gozar de direitos legais e fazer carreira passou
a ser privilégio de uma minoria. Os sindicatos se debilitaram pela perda de grande
parte de sua base social e consequentemente de sua capacidade de ampliar direitos dos
assalariados (SINGER, 2002, p.110).

Como resultado desse cenário de desemprego em massa, segundo o autor referenciado, ressurge
a economia solidária na maioria dos países, de forma reinventada, como um “novo
cooperativismo”, voltada aos princípios da democracia

e igualdade dentro dos

empreendimentos e a autogestão.
Nesse processo, Singer (2002), assinala que o foco dos movimentos emancipatórios voltou para
a atuação da sociedade civil e evidencia, também, a multiplicação das Organizações NãoGovernamentais (ONGs) ligadas a diversos movimentos e promoção de comunidades, que por
sua própria iniciativa e empenho, melhoram suas condições de vida pessoais e coletivas e
renovam suas tradições culturais etc.
A reinvenção da economia solidária, segundo este mesmo autor, apresenta uma população com
disposição para aprender e experimentar, tanto nas relações de trabalho quanto em sua vida
cotidiana, inspiradas nos princípios da solidariedade, da igualdade e da democracia, assumindo
uma postura que vai para além dos desempregados e marginalizados. Este movimento envolveu
inúmeras entidades incluindo as universidades, difundindo conhecimentos básicos necessários
à criação de empreendimentos solidários:
São entidades de apoio à economia solidária, que difundem entre trabalhadores sem
trabalho e microprodutores sem clientes os princípios do cooperativismo e o
conhecimento básico necessário à criação de empreendimentos solidários. Além
disso, estas entidades de apoio treinam os cooperadores em autogestão e acompanham
as novas empresas dando-lhes assistência tanto na realização de negócios como na
construção do relacionamento interno da cooperativa. (SINGER, 2002, p.113).
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A questão crucial do processo está em levar aos trabalhadores os princípios da economia
solidária, convencendo-os a se unirem numa empresa, em que todos são donos, por igual, cada
um com direito a um voto, empenhado solidariamente na transformação:
Isso significa que se a economia solidária for apenas uma resposta às contradições do
capitalismo no campo econômico seu crescimento poderá desacelerar no futuro, e
pior, ela não passará de uma forma complementar da economia capitalista, cuja
existência será funcional para preservar fatores de produção – trabalho, terra,
equipamento e instalações etc – que, se ficassem sem utilização, estariam sujeitos a
se deteriorar (SINGER, 2002, p.114).

A alternativa existente sugerida por Singer (2002) é que a economia solidária seja mais que
uma mera resposta à incapacidade de capitalismo de integrar em sua economia todos os
membros da sociedade desejosos e necessitados de trabalhar, mas como uma alternativa que
possibilite às pessoas estabelecerem relações harmoniosas com o trabalho, equilibrando,
produção, consumo, aquisição de bens e qualidade de vida consigo, com os outros e com o meio
ambiente.
Reconhecer que os seres humanos podem ser autônomos, dotados de capacidade de alcançar
satisfação em seu trabalho, participantes de forma plena nas decisões que os afetem direta e
indiretamente, percebendo-se seguro, como parte integrante de uma comunidade que não o
deixará desamparado ou o abandonará. “A grande aspiração que, desde os seus primórdios,
sempre animou a economia solidária tem sido superar tensões e angústias que é a competição
de todos contra todos” (SINGER, 2002, p.115).
Na Carta de princípios da Economia Solidária do Fórum Brasileiro de Economia Solidária
(FBES, 2014), consta que: o valor central da economia solidária é o trabalho, o saber e a
criatividade do ser humano, representada por práticas fundadas em relações de colaboração
solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito com a
finalidade da atividade econômica. São princípios gerais da Economia Solidária: a valorização
social do trabalho humano; a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da
criatividade tecnológica e da atividade econômica; o reconhecimento do lugar fundamental da
mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade; a busca de uma relação de
intercâmbio respeitoso com a natureza, e; os valores da cooperação e da solidariedade. (FBES,
2014)
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A carta descreve sobre a busca pela unidade entre a produção e reprodução, por outra forma de
vida e de consumo, que vai para além dos benefícios materiais de um empreendimento, leva em
consideração a eficiência social, em função da qualidade de vida e da felicidade de seus
integrantes e, ao mesmo tempo, de todo o ambiente do qual o ser humano integra.
A Economia Solidária é considerada por Singer (2002) como um instrumento de combate à
exclusão social, como uma alternativa viável para a geração de trabalho e renda para a satisfação
direta das necessidades humanas, em que a educação contribui para a organização de novas
formas de viver, produzir, comercializar, consumir e distribuir riquezas. Gadotti (2009)
considera a economia solidária mais que um modo de produção, para ele é um modo de vida
em que há cooperação, onde o viver é melhor com o outro, em que cada pessoa é vista de forma
diferenciada, dotada de poder e capacidade de transformação.
A economia solidária é, também, orientada pelos princípios da solidariedade e cooperação nos
processos de planejamento, decisão, realização, avaliação e na sistematização das ações,
processos e resultados, com destaque o estímulo à autonomia dos participantes.
A questão colocada por Singer (2002) é que a economia solidária pode transformar-se em um
modo de produção que ocupe os vácuos deixados pelo capitalismo, como uma forma geral de
organizar a economia e a sociedade, para que supere as desigualdades sociais, entendendo a
relação na sociedade como algo organizado e estrutural, em que todos têm a sua função e são
importantes e essenciais para a coexistência do outro:
O que implica que os empreendimentos solidários, que hoje se encontram dispersos
territorialmente e setorialmente, cada um competindo sozinho nos mercados em que
vende e nos que compra, teriam que se agregar num todo economicamente
consistente, capaz de oferecer a todos os que a desejassem a oportunidade de trabalhar
e viver cooperativamente (SINGER, 2002, p.116).

O movimento da economia solidária nos desafia a organizarmo-nos enquanto grupos
colaborativos. Nesse sentido, até o momento não consegue ser observado nos casos dos
empreendimentos solidários ao redor do mundo ou até mesmo nas esferas nacionais ou locais,
no Brasil, apesar dos inúmeros casos exitosos de empreendimentos baseados na economia
solidária.
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3.1 A Reinvenção da Economia Solidária
No Brasil, a reinvenção da economia solidária é recente, ocorreu em 1994, a partir de um
encontro de trabalhadores em empresas de autogestão, através da Associação Nacional dos
Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag), como uma forma
de ajudar os trabalhadores para preservação de seus postos de trabalho ao mesmo tempo,
assessorar as novas empresas solidárias (SINGER, 2002).
A partir de 2000, a Anteag foi crescendo, interruptamente; começou a ser contratada por
governos que decidiram dar prioridade à economia solidária, tendo a autogestão com uma forma
de enfrentamento da pobreza, e as incubadoras de cooperativas, como uma parte da comunidade
científica educacional do Brasil que resolveu engajar-se para ajudar a construir a economia
solidária.
Essa ajuda padronizada, de acordo com Singer (2002), resulta nas formas das Incubadoras
Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). A primeira ITCP foi criada, em 1995, no
Centro de Pós-Graduação em Engenharia (Coope) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), mediante convênio da Coope com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas,
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas, sediada no Rio
de Janeiro – e a Fundação Banco do Brasil, últimas financiadoras da nova Entidade.
Outras entidades vieram preencher uma lacuna vital no processo de formação de cooperativas
e grupos de produção, a exemplo da Cáritas, a partir da Ação de Cidadania Contra a Fome a
Miséria e Pela Vida (ACCMV), como uma forma de prestar assessoria contínua aos
empreendimentos solidários,

divulgando os princípios do cooperativismo entre grupos

interessados, ajudando os organizar em atividades produtivas ou de prestação de serviços, a
apurarem as técnicas empregadas, a legalizarem as cooperativas, a buscarem mercados e
financiamento etc. (SINGER, 2002). A Cáritas Brasileira, foi fundada em 12 de novembro de
1956, é uma das 164 (cento e sessenta e quatro) organizações-membros da Rede Cáritas
Internacional, presentes no mundo. Nacionalmente, a Cáritas é um organismo da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que atua no fomento às iniciativas de Economia
Solidária, Segurança Alimentar e Nutricional, Fundos Solidários, envolvendo jovens, mulheres,
catadores(as) de materiais recicláveis, pequenos(as) agricultores(as), acampados(as) e
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assentados(as) de reforma agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, comunidades em
situação de riscos e afetadas por desastres socioambientais; valoriza e aposta em ações locais,
comunitárias e territoriais, em relações solidárias em que a luta por direitos e a construção de
um desenvolvimento local, solidário e sustentável caminham juntas. (CÁRITAS, 2019)
Nesse processo, as universidades podem contratar as cooperativas para prestação de
serviços, em proveito próprio, além de viabilizá-las e melhorar o rendimento de seus
trabalhadores. Como a forma de ampliar o número de incubadoras em universidades, foi
lançado em 1998, o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas (Proninc).
Singer (2002) descreve que as incubadoras universitárias decidem integrar uma rede para troca
de experiências e a ajuda mútua, tendo em vista estabelecer em cada universidade para além
das ações de extensão, incluindo ensino e pesquisa. Nesse caso, o ensino é necessário para
formar quadros para as próprias cooperativas e para entidades de apoio à economia solidária. E
a pesquisa é indispensável para conhecer a realidade da economia solidária no Brasil e, também,
no exterior, de modo a sistematizar a análise e avaliação das experiências para gerar proposições
teóricas que sirvam para tornar a economia solidária mais autêntica e mais efetiva.
O

movimento

das

cooperativas

populares

abrange

uma

grande

diversidade

de

empreendimentos, heterogêneos, unidos ao redor de estratégias de sobrevivência (trabalho e
geração de renda), articulados por ONGs que têm propostas fundadas na economia solidária,
popular e organizados em redes solidárias, autogestionárias. A economia solidária é mais que
um modo de produção, ela se notabiliza pela resiliência dos trabalhadores aos efeitos das quedas
do consumo e da produção constantes, que ocorrem no sistema capitalista; é mais uma forma
de mobilização de trabalhadores que estão fora do mercado formal do trabalho assalariado e
excluídos de suas garantias legais.
Importa destacar o papel estratégico da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES),
criada em 2003, pelo Presidente Lula, buscou cumprir o seu programa de governo, tendo em
vista a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro e a execução da sua meta prioritária
que englobava o Programa Fome Zero, como uma forma de apoio aos trabalhadores sem
trabalho a se organizar em cooperativas (SINGER, 2014).
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A economia solidária pode ser expressa em diversas iniciativas econômicas populares como
enfrentamento de situação de vulnerabilidade social, pela exclusão de garantias sociais,
atreladas ao trabalho formal assalariado, com carteira assinada, a partir de saberes e fazeres
pessoais e/ou comunitários para reprodução dos trabalhos para a subsistência e articulada às
dinâmicas dos centros urbanos. Nesse aspecto podemos identificar algumas experiências
vivenciadas a partir da relação universidade e comunidade através de projetos de extensão na
área da economia solidária.
3.2 Algumas Iniciativas Econômicas Populares
Nesta subseção apresento algumas iniciativas econômicas populares de trabalhos manuais e
artesanais que se assemelham às vivenciadas pelas integrantes do Coletivo Cultarte no Campus
I, da UNEB, no desenvolvimento de trabalhos manuais e/ou artesanais a partir da interação
entre a universidade e a comunidade através de projetos de pesquisa e extensão. Nesse caso,
podemos tratar sobre a experiência da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), que também
possui estrutura multicampi e que teve experiência com a atuação de Incubadora Tecnológica
de Cooperativas Populares (ITCP) na busca pelo cumprimento da função social da
universidade, de modo a contribuir para as soluções de problemas identificados em seu entorno
no campo da economia solidária.
De acordo com Martins (2017), inicialmente as atividades de extensão, eram realizadas de
forma mais pontual através de assessorias, o que possibilitou a aproximação entre a
universidade e a comunidade através do apoio nos processos de gestão, organização e
qualificação de produtos e serviços. Esse processo envolve a superação de desafios por meio
de ações de caráter administrativo, contábil, jurídico e de relacionamento interpessoal que são
vivenciados por empreendimentos econômicos solidários, independente do ramo de atuação.
Entendemos que a universidade pode contribuir para autogestão desses empreendimentos pela
utilização de metodologias que descreva um percurso, uma forma, um método, com
criatividade, permeando a construção social do conhecimento dialógico que expresse as
especificidades de cada um.
Os empreendimentos participantes do projeto de extensão da Univali (MARTINS, 2017) são
compostos, em sua grande maioria, por mulheres que atuam com trabalhos manuais e
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artesanato. A preferência por estas modalidades é por conta da oportunidade de geração de
trabalho e renda, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade de horários para resolverem
problemas familiares e/ou domésticos.
Ainda para Martins (2007), a maioria das participantes tem nos empreendimentos econômicos
solidários uma fonte secundária de renda, pois muitas são pensionistas, aposentadas ou tem
emprego formal; ou ainda, em muitos casos são donas de casas, uma vez que oportuniza a
retirada de rendimentos periódicos a partir de suas participações, em diversos espaços de
comercialização, incluindo as feiras.
Na experiência relatada por Martins (2017) as pessoas participantes se revezam em escalas
semanais, possibilitando tempo para que desenvolvam outras atividades remuneradas, seja com
atividades formais ou informais, sejam como profissionais liberais, servidores públicos entre
outras. Outro aspecto a ser observado é que suas integrantes chegaram por meio da indicação
de amigos ou parentes motivados pela oportunidade de trabalho e renda ou pela coordenação
do grupo.
Os Empreendimentos de Economia Solidária (EES), segundo Martins (2017), apresentam alta
rotatividade, muitas integrantes têm menos de um ano de participação e desconhecem o estatuto
ou regimento interno, justificando que a linguagem formal destes documentos prejudica a sua
compreensão ou até que não tiveram tempo de conhecer o documento. No entanto, reconhecem
que o princípio mais importante é a autogestão:

[...] declaram que o princípio mais importante é a autogestão, pois sentem-se
reconhecidos pelo fato de ajudarem a tomar as decisões no EES, em seguida citam a
cooperação, pois gostam e preferem o trabalho em grupo, e se sentem satisfeitos que
seu ganho é condizente com o esforço desempenhado nas atividades dentro do EES
(MARTINS, 2017, p.82 e 83).

Nesse aspecto, é considerada uma conquista agradável a superação do desafio de manter o
grupo unido e sua viabilidade econômica pelo exercício da cooperação do grupo na tomada de
decisões e na autogestão do EES. Na Economia Solidária, segundo Martins (2017, p.123): “é
preciso aprender e reaprender – a trabalhar, a conviver, a partilhar, a dialogar, a tomar decisões,
a pensar no coletivo”.
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A autora considera que a organização e a gestão de um EES é complexa e, envolvem saberes
que nem sempre os grupos possuem, principalmente na prática da autogestão, um dos maiores
desafios a serem superados dentro dos empreendimentos, por exigir que as pessoas estejam
dispostas a mudar, como um exercício diário a ser praticado para a mudança de
comportamentos, que exige tempo.
O processo de formação dos sujeitos envolvidos na Economia Solidária foi considerado, por
Martins (2017) uma das estratégias centrais do projeto de extensão. Estas estratégias foram
estruturadas a partir de uma agenda de oficinas, grupos de trabalho e estudo, além do
planejamento de assessorias técnicas, como uma forma de estimular o aprendizado contínuo
sobre princípios da Economia Solidária, desenvolvimento de produtos e serviços e gestão dos
empreendimentos.
As formações oferecidas não acontecem somente por meio de oficinas, utiliza-se de
uma metodologia que possa conciliar o conhecimento da realidade dos EES e ao
mesmo tempo reconhecer as necessidades de aprimoramento, para que as práticas
nestes EES sejam inovadoras e com potencial transformador (MARTINS, 2017, p.123
e 124).

Esse processo de educação para EES abordada por Martins (2017) tem como base o que apregoa
o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES): “é uma construção social que envolve
uma diversidade de sujeitos e ações orientados para a promoção do desenvolvimento
sustentável, considerando as dimensões econômica, ambiental, cultural, social e política”
(MARTINS, 2017, p.124).
Segundo Martins (2017), as diretrizes metodológicas do trabalho formativo desenvolvido pela
ITCP/Univali, têm como base os fundamentos da educação popular:
Os processos de formação e assessoria técnica são concebidos na inter-relação entre
teoria e prática a partir da observação sobre a realidade das trabalhadoras e
trabalhadores da Economia Solidária. Neste processo se considera as aprendizagens
coletivas, a construção e a partilha de saberes e o exercício de reflexão e avaliação
que resultam em novas ideias e ações com os EES vinculados às Redes de Cooperação
Solidária e de Comercialização (MARTINS, 2017, p.124).

As práticas educativas desenvolvidas pela ITCP/Univali, descritas por Martins (2017), perpassa
por metodologias participativas, entendendo que os processos de formação e assessoria técnica
são inerentes aos processos contínuos de promoção, apoio e fomento à Economia Solidária, ao
mesmo em que as apropriações de conhecimentos são considerados como uma forma de
aperfeiçoamento dos processos de autogestão no interior dos EES.
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As formações e as assessorias técnicas são processos inerentes à educação em
Economia Solidária, pois se reconhece no trabalho o princípio educativo, na
construção de conhecimento e fundantes na perspectiva de emancipar e transformar
os sujeitos e a sociedade, por isso o processo educacional deve estar em todos os
espaços: feiras, reuniões, encontros, oficinas etc., pois a emancipação e a
transformação dos sujeitos é um processo contínuo, longo e gradativo porque exige a
mudança de comportamento (MARTINS, 2017, p.124 e 125).

Segundo Martins (2017), a utilização de metodologias participativas possibilita o protagonismo
dos sujeitos envolvidos, valorizando os saberes e resgatando a autoestima das pessoas e o seu
empoderamento ao reconhecer, validar e certificar os saberes dos envolvidos, ao reconhecer as
experiências nos diversos atos formativos e a construção da identidade social na interação
interna com os integrantes dos grupos e com os parceiros externos como universidades,
movimentos sociais e centros de estudos e pesquisas. “A Economia Solidária é caracterizada
por uma diversidade de experiências coletivas de organização econômica, onde as pessoas se
associam para produzir e reproduzir meios de vida com relações recíprocas de igualdade e
democracia” (MARTINS, 2017, p.135).
Para Martins (2017), as feiras são consideradas como uma forma mais comum de
comercialização na Economia Solidária, estas se configuram como espaços de prática, por
serem iniciativas de produção, comercialização e consumo solidários:
As feiras são a forma de contato dos empreendedores com seus consumidores, uma
vez que exclui a figura do intermediário e é no momento da feira que os laços entre
eles se solidificam, gerando a fidelização daquele cliente, que por vezes se torna um
consumidor assíduo da feira, além de abrir caminho para o crescimento local
(MARTINS, 2017, p.136).

A feira se torna um espaço de estímulo ao consumo ético, justo e solidário, possibilitando o
fortalecimento das relações humanas entre os participantes e os consumidores e
consequentemente a relação da universidade com a comunidade, quando estas ocorrem dentro
dos campi universitários, com um calendário regular que proporcione troca de experiências e
viabilidade econômica e o desenvolvimento da autogestão e solidariedade na superação dos
desafios enfrentados pelas iniciativas econômicas populares.
3.3 O Coletivo Cultarte e a Identidade Sociocultural das Participantes da Pesquisa
Nesta subseção apresento o Cultarte, destacando a inspiração que move as suas integrantes,
desde a sua origem até este final da segunda década do Século XXI. Falo dos laços de afeto que
permeiam a relação entre elas e delas com os docentes, discentes, e técnicos da UNEB, que têm
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contribuído para dinamizar a rede de colaboração em prol de suas iniciativas econômicas
populares, assim como, também, o quanto estas relações têm influenciado na forma que o
Coletivo se mobiliza, organiza-se, produz e comercializa, principalmente, em feiras e eventos
acadêmicos realizados no Campus I. O conteúdo dessa subseção está organizado em duas
partes: na primeira apresento o Cultarte de modo geral e na segunda parte, de modo particular,
abordo sobre o perfil das 11 integrantes participantes da pesquisa.
O Coletivo Arte e Cultura do Cabula - Cultarte, tem origem na inspiração de trabalhadora(e)s
manuais e artistas que participaram na I Mostra de Cultura e Produção Associada ao Turismo
de Base Comunitária e à Economia Solidária.
[...] a feira de arte, cultura do Cabula e entorno surgiu em 03/07/2012 com o II
encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária. Diante do resultado
e satisfação dos participantes, surgiram os seguintes questionamentos: porque não
continuar com a proposta da feira fixa na UNEB? O vínculo Universidade e
comunidade estariam mais fortalecidos com essas feiras? Depois de algumas reuniões
chegamos a conclusão que isso seria um meio de fato da comunidade estar presente
na Universidade (MARQUES [20--?], s/p apud SILVA, 2013, p.303).

No II Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária (ETBCES), que ocorreu
em 2012, nasceu a proposta de participação contínua da comunidade do entorno nas feiras de
Economia Solidária na UNEB, Campus I. Como resultado de um período de articulação,
reflexão e diálogo em reuniões com a equipe da ITCP/COAPPES, formou-se o Coletivo Arte e
Cultura do Cabula – Cultarte.
As integrantes do Cultarte residem nos bairros delimitados pelo projeto TBC Cabula e
decidiram se organizar, enquanto grupo, para estabelecerem vínculos com a UNEB, como uma
unidade de apoio fundamentada em ações na área de atuação no projeto TBC Cabula. Após
reuniões com a equipe da ITCP/COAPPES, formou-se o Coletivo Arte e Cultura do Cabula –
Cultarte, do qual fazem parte dos bairros delimitados pelo projeto TBC Cabula (SILVA, 2013).
Com a mobilização de seus integrantes, o Coletivo passa a ser assessorado, institucionalmente,
pela UNEB por meio dos técnicos da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
(ITCP), por alguns de seus docentes e discentes, compondo uma equipe acadêmica integrada
com o curso de Design e voluntários do Grupo multidisciplinar de estudo e pesquisa Sociedade
Solidária, Educação, Espaço e Turismo (SSEETU). Desse modo, inicia-se a constituição de
uma rede de cooperação que vai se ampliando ao longo do tempo, em prol do Cultarte, através
do projeto TBC Cabula, da educação popular e dos princípios da Economia Solidária
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abrangendo os bairros do entorno da UNEB, que também se está denominando Antigo
Quilombo do Cabula (AQC), como se identifica no regulamento:
Art. 1º- O COLETIVO CULTURA E ARTE DO CABULA – CULTARTE é um
grupo autogestionário formado por artesãs e artesãos; artistas amadores; produtores
de alimentos, residentes no bairro do Cabula e entorno (Cabula, Engomadeira,
Saboeiro, Sussuarana, Mata Escura, Doron, Cabula VI, Beiru-Tancredo Neves,
Narandiba, Barreiras, Pernambués, Saramandaia, São Gonçalo, Resgate, Jardim Santo
Inácio, Arenoso, Arraial do Retiro) que teve início em 13 de março de 2013
(CULTARTE, 2013, s/p).

No período em que o Cultarte teve a assessoria da ITCP/COAPPES, alguns desafios foram
apresentados para a formalização do grupo, de acordo com as características do Coletivo
Cultarte, que é constituído por uma diversidade de iniciativas econômicas populares,
envolvendo arranjos socioprodutivos, na área sociocultural e artística, com produção
individualizada e especificidade de produtos e serviços.
Com o passar do tempo, apesar das integrantes do Cultarte manterem a produção individual,
elas fortalecem seus vínculos, articulando-se como uma rede de colaboração, o que possibilitou
ao coletivo algumas conquistas como: local fixo para reunião, armazenamento e exposição
permanente de suas produções, assessorias técnicas e sociais, ampliação e amadurecimento das
comissões para autogestão e organização interna do Coletivo. Decorrente disso, houve,
também, a consolidação de parcerias e a ampliação da exposição e comercialização em feiras
no Campus I, da UNEB, bem como, a potencialização do retorno financeiro do grupo, a
promoção e consolidação da identidade visual do Coletivo Cultarte, o desenvolvimento de
estratégias e mecanismos de comunicação em redes sociais, tanto de forma individualizada
como coletiva, entre outros ganhos.
A construção da identidade visual do Coletivo, Anexo 1, foi fruto da relação com docentes e
discentes do curso de Design, a partir do Projeto Interdisciplinar no ano de 2012:
[...] para atender as demandas em design estabelecidas por este coletivo: projeto de
infraestrutura feiras/eventos; lay-out, mobiliário, expositores etc.; criação da
identidade visual do grupo (Fig.1); embalagens que acondicionam e preservam a
qualidade do produto, tanto durante a exposição nas feiras quanto no transporte.
(FACTUM et al., 2015, p.332).

O trabalho colaborativo e participativo entre docentes, discentes, e integrantes do Cultarte,
inspirou os elementos que constituem a identidade do coletivo e a elaboração do manual de uso
da identidade visual do Cultarte, de modo a instruir sua melhor aplicabilidade social e, assim,
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contribuir na otimização das atividades de comercialização em feiras, de forma coletiva,
cooperada e autogestionária.
O signo visual do Coletivo Cultarte expressa o que o grupo busca: a solidariedade e a
união, ou seja, o estabelecimento de uma forte conexão com seu público, através da
promoção da arte e da cultura. Através do compartilhamento do amor pela
multiplicidade da arte, sua assinatura visual pretende sensibilizar o observador a
enxergar a identidade sociocultural por trás das peças (UNEB, 2015, s/p.).

A perspectiva de demarcar uma carga histórico-cultural em suas produções, foi potencializada
no Cultarte, através da participação na Pesquisa-Ação, realizada por Oliveira (2016). A partir
dessa experiência, as integrantes passaram a valorizar elementos da cultura local, buscando,
também, atitudes sustentáveis no processo de investigação, criação e desenvolvimento de seus
produtos; nesse caso específico, a utilização de retalhos de tecidos provenientes de indústrias
de confecções situadas na cidade de Salvador.
Como fruto do percurso desenvolvido na referida Pesquisa-Ação, nos encontros dialógicos,
surgiram algumas ideias de produtos, conforme os estilos de vida das pessoas e a cultura local:
bolsas, sacolas, nécessaires, colares, assim como, almofadas, jogo americano, panos de prato
etc. Além disso, passaram a inovar suas produções a partir de elementos socioculturais
representativos de seus bairros, produzindo peças artísticas, com propósito de difundirem as
belezas existentes nestes contextos.
No processo de construção do conhecimento, a partir da referida Pesquisa-Ação (Oliveira,
2016), as integrantes do Coletivo Cultarte foram estimuladas a compartilharem memórias e
interagir entre elas. Dessa forma, cada integrante do grupo contribuiu, da sua forma, em prol da
impressão da identidade do coletivo, bem como das decisões para a criação de objetos
produzidos por elas, inspiradas por suas emoções e visão a respeito dos elementos existentes
em seu entorno, dando o caráter pessoal que o trabalho manual e artesanato requer.
Nos encontros as integrantes foram estimuladas a planejar e construir suas peças temáticas, a
partir de datas comemorativas, respeitando a identidade de cada uma, de acordo com a sua
imaginação e criatividade individual, ao mesmo tempo em que fortalecia o trabalho do grupo
sem que houvesse interferências na criatividade uma da outra.
Cada artesã participante da oficina fez seu traçado diferente da outra, revelando que,
apesar todas partirem da mesma base a criatividade inerente de cada um não permite
que o resultado final dos produtos sejam iguais, dessa forma, o compartilhamento no
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grupo de bases que possam ser trabalhadas de acordo com a imaginação e criatividade
individual, possibilita fortalecer o trabalho do grupo sem haver interferências na
criatividade uma da outra (OLIVEIRA, 2016 p.119).

Após tal processo de Pesquisa-Ação, que estimulava a descoberta e o uso de imagens de
referências locais de onde as integrantes do Cultarte residiam, elas aprenderam a técnica de
ampliar imagens, o que originou o trabalho de criação de um Panô, com o mapa constando os
bairros que compõem a região do Antigo Quilombo Cabula. Essa peça, construída de forma
coletiva (semelhante a um pôster), acompanha o Cultarte até os dias atuais, sendo utilizada nos
espaços de exposição e comercialização de suas produções.
Desde sua constituição, o Coletivo se reúne, periodicamente, mantendo-se mobilizado e apto a
demonstrar a inovação nas produções das peças de suas integrantes, a partir das articulações
entre seus saberes e fazeres e com os da comunidade acadêmica; possibilitando, dessa forma,
uma efetiva aplicação de tecnologias sociais em seus trabalhos manuais e artesanais, que são
expostos, desde então, em feiras mensais, no campus I, da UNEB, e, anualmente, no ETBCES,
eventos acadêmicos.
Após cinco anos de realização de reuniões, participação em feiras e eventos acadêmicos, como
fruto da ampliação da rede de colaboração em prol do Coletivo Cultarte, no final de 2017, a
Reitoria da UNEB, autorizou ao Projeto TBC Cabula compartilhar uma sala do Prédio de Aulas
Multidisciplinar (PAM), com o Coletivo Cultarte. Essa conquista gerou as condições para a
organização de um espaço próprio para as atividades formativas, de diálogos e de exposição
dos produtos gerados pelos seus trabalhos manuais e/ou artesanais, bem como preparação do
grupo para as feiras que ocorrem com regularidade na universidade.
Minha aproximação com o Coletivo Cultarte foi a partir de 2017, através de uma oficina para a
definição do modelo e precificação de coletes para o VII ETBCES, com a participação das
integrantes que trabalham com costura (como relatado na introdução). Com base nessa oficina
foram produzidos os coletes usados pela equipe de monitores do evento a partir desse ano, como
uma forma de aplicar o princípio de sustentabilidade de recursos em eventos acadêmicos.
A partir dessa experiência e de outras demandas do Cultarte, foi iniciado a construção coletiva
deste processo de educação para autogestão do Coletivo, em janeiro de 2018. Esse processo
ocorre, concomitantemente, com uma nova fase vivenciada pelo grupo, quando se intensifica a
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frequência de seus encontros por conta dos plantões na sala do TBC Cabula, da participação
em feiras semanais e de eventos acadêmicos nas instalações do Campus I da UNEB.
Com as reuniões do coletivo mais regulares, na maioria das vezes, semanalmente, foram
intensificadas as oportunidades de trocas de saberes e fazeres, inspiradas pelos princípios do
TBC Cabula, da Educação Popular, da Economia solidária de modo despertar a consciência do
ambiente que integram, de seus arranjos socioprodutivos, da sua autogestão e da
comercialização de forma colaborativa e justa e, assim, gerarem a mudança de postura
necessária para a consolidação e ampliação dos espaços conquistados pelo coletivo ao longo de
sua existência.
Novos desafios foram apresentados para a autogestão do Coletivo, o que demandava de cada
uma das envolvidas, comprometimento, desejo de continuarem na busca por melhores
condições de convívio, gestão, produção e comercialização, ao mesmo tempo em que se
fortaleciam como pessoas, trabalhadoras manuais e artesãs que integram as diversas iniciativas
econômicas populares existentes na região do Cabula e entorno do Campus I da UNEB.
Aos poucos, no desenvolvimento dessa Pesquisa-Ação, foi fortalecida a comunicação e a
relação dialógica com as 11 (onze) integrantes do Coletivo Cultarte, como sujeitos ativos da
pesquisa. O processo contribuiu para a construção de conhecimentos a partir de uma educação
contextualizada e autogestionária, com respeito aos contextos em que estão inseridas. Assim,
cada integrante do coletivo fez parte de um ambiente que estimulou condições para a
transformação a partir das próprias forças e singularidades existentes neste grupo.
O perfil das 11 (onze) integrantes do Cultarte que participaram dessa Pesquisa-Ação, são dados
referentes à faixa etária, estado civil, escolaridade, naturalidade, bairro em que residem, além
de outros dados relativos aos seus trabalhos artesanais e manuais que desenvolvem. Tais dados
foram extraídos de uma ficha síntese de cadastramento que fica no arquivo do coletivo. O
trabalho com estes dados, assim como, os encontros e as rodas de conversa, segue as orientações
do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), portanto, suas identidades foram preservadas.
O Coletivo Cultarte apresenta uma característica de rotatividade necessária de ser observada
enquanto comportamento grupal. Por isso, mesmo tendo convivido com outras integrantes no
decorrer do processo da Pesquisa-Ação, estarei me referindo diretamente a 11 (onze) mulheres
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que participaram ativamente das diversas atividades desenvolvidas, tais como: reuniões,
plantões na sala do TBC Cabula, rodas de conversa sobre o processo de educação, mobilização
e organização em comissões para a autogestão do coletivo, articulação para exposição em feiras
e eventos, participação em encontros acadêmicos, entre outras atividades realizadas no Campus
I da UNEB, Cabula e em seu entorno no AQC.
O perfil das integrantes do Coletivo Cultarte é definido por mulheres com faixa etária entre 29
a 67 anos de idade, que 55% declaram serem casadas, apresentando o mesmo percentual de
27% para divorciadas e solteiras e 18% como outros para definição de seu estado civil.
Apresentam escolaridade de 45% com ensino médio completo; 36% com ensino superior
completo; onde o mesmo percentual de 18% possui ensino médio e superior incompletos e 9%
no ensino fundamental incompleto.
Das mulheres que compõem o Cultarte, 82% são naturais de Salvador, as outras têm a
naturalidade de Alagoinhas, Catu e Ibotirama. Todas residem no entorno da UNEB, nos bairros
Cabula, Engomadeira, Estrada das Barreiras, Fazenda Grande do Retiro, Mata Escura,
Pernambués, Saboeiro e Sussuarana.:Estes bairros compõem a área do Cabula que foi
constituída inicialmente por ocupação indígena (povo Tupinambá) e refúgio de escravos que:
[...] no caso específico do Cabula, a ocupação foi constituída inicialmente com pouca
integração ao núcleo urbanizado, por índios, brancos pobres, e negros resistentes ao
sistema escravista. Posteriormente por roceiros produtores de laranjas, que não
erradicou o caráter de território de resistência negra dessas localidades (MARTINS,
2017a, p.118).

As residentes no Cabula e entorno do Campus I da UNEB, encontram nas atividades manuais
e no artesanato uma forma de expressão popular, inspiradas na influência de familiares e
vizinhos, reconhecendo no Coletivo como um espaço de melhoramento das relações
interpessoais e geração de renda, que contribui, direta ou indiretamente, para o arranjo
socioprodutivo de subsistência como trabalhadoras que visualizam nas práticas produtivas,
alternativas de melhorar a renda pessoal ou familiar.
Essas mulheres declararam como relevantes as seguintes atividades manuais e artesanais: rrte
em papel, artesanato, bordado, costura, criação de arte para vestidos, customização, flores e
artes em feltro, pintura, recita poesia e trabalhos manuais diversos; o que ocupam o percentual
de 54% como atividade principal e 45% como atividade secundária de fonte de renda para estas
mulheres.
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As principais causas pela qual ingressaram na atividade manual ou artesanal são: amor pelo que
faz, complemento de renda, conhecimento, contatos, desemprego, gosto por fazer trabalhos
manuais, influência familiar, renda, sobrevivência, terapia e vendas. De modo que os aspectos
socioprodutivos e relacionamentos interpessoais são mais expressivos para elas que os aspectos
econômicos. De modo geral, cabe reinterar que o Coletivo Cultarte expressa um conjunto
diversos de iniciativas econômicas populares, em que cada integrante constitui autonomia em
sua produção, particularidade que será importante para o processo de educação para autogestão
deste coletivo.
O Coletivo Cultarte faz parte de uma rede de colaboração e convivência composta por diversos
sujeitos não institucionais e institucionais, a partir do projeto TBC Cabula em sua relação com
a UNEB no desenvolvimento da sua função social e na relação dialógica com a sociedade
articulando o ensino, pesquisa e extensão.
A rede de colaboração, mobilização e articulação, que caracteriza o perfil do grupo, contribui
para o processo de educação para a autogestão do Coletivo. Tal perfil vem se construindo e se
consolidando com o apoio da UNEB, desde 2012, por meio de uma relação mediada pelos
seguintes departamentos, projetos e assessorias conforme figura 5.
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Figura 5 - Rede de Colaboração do Cultarte

Fonte: Figura organizada pela autora, com base nos dados coletados na pesquisa a partir de diálogo com as
integrantes do Cultarte.

A figura 5 expressa o ambiente que integra o Cultarte na UNEB através de uma rede de
colaboração

permeada

por

relações

acadêmicas,

técnicas,

socioprodutivas

e

de

comercialização, tanto internas como externas, que envolve o entorno do Campus I, no Cabula.
Nesse aspecto, essas relações são retroalimentas pelo perfil da universidade, que é pública, com
princípios voltados para a inclusão do seu entorno e, no desenvolvimento de sua função social
por meio de projetos de pesquisa e extensão universitária que contribuem para o processo de
educação para autogestão deste coletivo.
Na seção a seguir, serão sistematizados os aspectos metodológicos, os princípios que
permearam essa Pesquisa-Ação e, na definição de estratégias para o processo de educação para
sua autogestão realizada de forma colaborativa com as integrantes do Cultarte a partir de sua
práxis.
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4 PROCESSO DE EDUCAÇÃO PARA AUTOGESTÃO COM O COLETIVO
CULTARTE
Nesta seção dialogaremos sobre o caminho trilhado no processo de educação para a autogestão
do Coletivo Cultarte, articulando, de forma colaborativa, os saberes e fazeres de suas integrantes
de iniciativas econômicas populares. Nas subseções apresento, primeiramente, os aspectos
metodológicos da pesquisa, em seguida, as categorias de análise, e, finalmente, descrevo as
quatro fases que compõem essa Pesquisa-Ação, aprofundando no modo como desenvolvemos
cada uma dessas fases.
4.1 Aspectos Metodológicos
No que se refere aos aspectos metodológicos, a presente pesquisa é qualitativa, como uma opção
de apoio para a construção do conhecimento, que advém da complexidade de aspectos inerentes
da relação entre os sujeitos, suas demandas, a ética que permeia o processo da Pesquisa-Ação,
que é a base dessa dissertação. A pesquisa qualitativa viabiliza que a construção do
conhecimento tenha uma utilidade social para as participantes e para outros grupos associativos,
uma vez que a pretende “[...] incorporar a questão do significado e da intencionalidade como
inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu
advento quando na sua transformação, como construções humanas significativas.” (MINAYO,
2006, p.23).
A pesquisa qualitativa oportuniza expressar a complexidade da realidade. “A pesquisa
qualitativa busca o aprofundamento por familiaridade, convivência e comunicação” (DEMO,
2009, p.159). Assim, o estudo da realidade pela pesquisa qualitativa reforça a necessidade do
uso da metodologia Pesquisa-Ação, que toma como referência a diversidade das iniciativas
econômicas populares que constitui o Coletivo Cultarte, suas integrantes e suas inter-relações
internas e externas ao grupo, nos diversos aspectos social, econômico e cultural.
Para a construção dessa dissertação, a Pesquisa-Ação foi utilizada por ser uma metodologia
mais alternativa (DEMO, 2009), e por permitir salvaguardar aspectos considerados relevantes,
tanto para o estudo da realidade vivenciada, como para o grupo participante. A Pesquisa-Ação
é considerada uma metodologia adequada para a abordagem de conteúdos levantados por
vivências em grupo composto por integrantes com características bastante heterogêneas que
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buscam transformações. O perfil das integrantes do Cultarte apresenta tais características; o
grupo é composto por mulheres que produzem seus trabalhos manuais e artesanais de forma
diversificada e autônoma, como apresentado na seção 3.3 da presente dissertação.
Ao investigar e agir, juntamente com as integrantes do Cultarte, foi possível estimular uma
tomada de consciência a partir de suas ações e autoavaliação, verificadas na dinâmica da
realidade vivenciada com o grupo, o que possibilitou entender que mesmo atuando para a
resolução de um problema investigado, nem sempre é possível resolvê-lo, mas é possível
manejá-lo melhor, quando se tem consciência dele. “[...] afinal, é sempre possível manejar
melhor o problema do qual temos adequada consciência” (DEMO, 2009, p.159).
Esse estudo valoriza os dados oriundos de pessoas simples, dotadas de saberes e fazeres, que
possibilitou a coleta por meio de uma convivência respeitosa, amorosa e tranquila,
possibilitando que o processo de Pesquisa-Ação, se transformasse em “práxis”, sendo possível
construir o caminho, caminhando com equilíbrio entre o senso comum e o bom senso entre os
participantes da pesquisa e sua análise. “Para fazer o caminho caminhando, basta o senso
comum e alguma dose de bom-senso” (DEMO, 2009, p152).
Considera-se, portanto, que o processo de Pesquisa-Ação desenvolvida com o Cultarte se
constitui em uma atividade básica e ao mesmo tempo rica, que, através da observação, da
reflexão de como é possível contribuir e a ação para a reconstrução da realidade vivenciada,
alimenta, numa dinâmica complexa, a atividade de aprendizagem mútua ao vincular estudo e
ação já que “[...] nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro
lugar, um problema da vida prática” (MINAYO, 2001, p.17).
A complexidade e incompletude do conhecimento, sua dinâmica e constante transformação no
tempo e no espaço, demanda uma atuação do sujeito na realidade, por ser única e pessoal, assim
como a investigação, cuja ideia é a base mais pertinente da aprendizagem do ser humano. Para
reconstruir o conhecimento é necessário entender que “[...] a metodologia científica não pode
apenas discutir conhecimento. Precisa saber fazê-lo” (DEMO, 2009, p.160). Nessa perspectiva,
Demo (2009) desafia o pesquisador a construir quadros teóricos a partir da práxis, de modo
mais diversificado, adotando métodos que ampliem a possibilidade de análises de modo que o
fenômeno possa ser captado de forma mais adequada, por conta da dinâmica e flexibilidade dos
conteúdos encontrados no decorrer da Pesquisa-Ação.
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Demo (2009) ressalta a importância do trabalho científico em que o pesquisador tem a
possibilidade de fazer e aprender para se tornar um profissional capaz de usar a pesquisa como
processo permanente de renovação, sugerir políticas, avaliar situações e processos, argumentar
a favor de decisões, fundamentar inovações, e assim por diante.
Desse modo, busquei construir uma argumentação explicativa que balizasse essa PesquisaAção sobre o processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte, articulando saberes e
fazeres de suas integrantes a partir de suas iniciativas econômicas populares, desenvolvidas no
Campus I, da Universidade do Estado da Bahia. E, nessa perspectiva, poder construir, de forma
colaborativa, um conhecimento que seja acessível às pessoas, quer sejam acadêmicas ou não.
Trata-se de estudar fundamentos teóricos disponíveis, para podermos atingir nível
explicativo, para além de meras descrições, acúmulo de atores e dados, arrolamentos
de ideias vindas de fora. Começamos estudando a bibliografia considerada pertinente,
de modo sistemático e reconstrutivo (DEMO, 2009, p.164).

No decurso dessa Pesquisa-Ação foi necessário recorrer a teóricos que melhor explicassem
como desenvolver a articulação de saberes e fazeres das integrantes Coletivo Cultarte e
construir conhecimentos durante o processo de educação para sua autogestão, respeitando a
forma peculiar de cada uma.
Para Demo (2009) não basta descrever a realidade, é necessário buscar entendê-la em diversos
aspectos e perspectivas que leva ao fenômeno, os seus impactos, os sujeitos envolvidos, como
e se é possível a sua transformação ou a transformação dos sujeitos envolvidos no processo. Na
relação dialógica com o Coletivo Cultarte a identificação das transformações necessárias foi
colaborativa, respeitando as normas e exigências acadêmicas. “Saber argumentar é, na verdade,
o fator mais decisivo, porque une dois lados pertinentes no plano científico: dar conta da
explicação vigente e mostrar capacidade de explicação relativamente autônoma” (DEMO,
2009, p.164).
No levantamento, organização, sistematização e análise dos dados busquei respaldo em
diversos autores, sendo desafiada, no decorrer de toda a pesquisa e escrita dessa dissertação, a
revisar, constantemente, a abordagem teórica que representasse os dados coletados de forma
dialógica no convívio com o Coletivo. E, ao mesmo tempo, discorrer o percurso trilhado nesse
trabalho acadêmico, com abertura suficiente para que quem discordasse ou se sentisse
motivado, pudesse dar continuidade à investigação. “É importante levar em conta que o dado
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é, ele mesmo, já produto teórico, porque, sendo indicador da realidade, indica a parte da
realidade considerada importante em sua coleta e tratamento” (DEMO, 2009, p.165).
No decorrer da Pesquisa-Ação fui movida pela ação-reflexão-ação mediante a relação dialógica
contínua com as integrantes do Cultarte, em que os assuntos tratados nas reuniões e os temas
geradores das rodas de conversa emergiram das discussões com o grupo. Assim, ocorreu o
processo interativo de educação para autogestão do coletivo, na articulação de saberes e fazeres
identificados nas iniciativas econômicas populares desenvolvidas por suas integrantes. ”O
pesquisador é implicado na ação. Ele escolhe seu assunto de pesquisa em colaboração com os
atores. Seu objetivo de investigação é validado, de modo contínuo, na própria ação” (DIONNE,
2007, p.48).
Como já registrei, essa Pesquisa-Ação foi inspirada a partir da práxis, em que o processo de
construção e compartilhamento do conhecimento foi mais importante que o resultado
alcançado, uma vez que a dinâmica da pesquisa possibilitou uma cooperação mútua, mediante
as experiências as contribuições de cada integrante pela responsabilidade e comprometimento
aceito por cada uma durante as vivências ao perceber a superação dos desafios apresentados na
realidade do grupo.
Não buscamos, pois, resultados definitivos, demonstrações peremptórias, mas
argumentações inteligentes que revelem a capacidade explicativa, habilidade de tecer
texto com profundidade, competência metodológica para ordenar tema e oferecer-lhe
corpo elaborado (DEMO, 2009, p.165).

Na escrita dessa dissertação busquei a melhor forma de organizar e explicar como ocorreu a
Pesquisa-Ação, com as suas devidas relações e resultados alcançados, o que foi possível, nesse
contexto, inspirar novas possibilidades de transformações. Segundo Demo (2009), a pesquisa
traz consigo um processo educativo e de reconstrução de conhecimento. Minayo (2006) a
considera como processo em que o pesquisador precisa ter atitude como uma prática teórica de
busca por definir um processo intrinsecamente inacabado e contínuo, uma vez que realiza uma
atividade de sucessivas aproximações da realidade, permeada pelas reflexões de suas
participantes frente a sua realidade. “[...] a metodologia inclui as concepções teóricas de
abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o
potencial criativo do pesquisador” (MINAYO, 2008, p.22).
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A mesma autora afirma que não é possível descrever a realidade com exata fidedignidade, o
que exige atenção do pesquisador para os métodos e as técnicas de coleta e tratamento dos
dados. Desse modo, apresento, aqui, nos aspectos metodológicos, o “caminho do pensamento”
e a “prática exercida” na apreensão e compreensão da realidade que se encontram
intrinsecamente constituída pela visão social veiculada pela teoria adotada. À luz desses
princípios, enfatizo as opções teóricas fundamentais e conceitos, expondo o caminho escolhido
para compreender a realidade vivida pelo Cultarte e as relações internas e externas de suas
integrantes no processo de educação para sua autogestão.
Sob essa ótica, a Pesquisa-Ação permite a articulação entre a vontade democratizante, a
participação e a cooperação entre seus participantes, pelo compartilhamento de uma visão social
transformadora, seja na educação, no serviço social ou nos movimentos sociais, como a
economia solidária, uma vez que:
O método de Pesquisa-Ação consiste essencialmente em elucidar problemas sociais e
técnicos, cientificamente relevantes, por intermédio de grupos em que encontram-se
reunidos pesquisadores, membros da situação-problema e outros autores e parceiros
interessados na resolução dos problemas levantados ou, pelo menos, no avanço a ser
dado para que sejam formuladas adequadas respostas sociais, educacionais, técnicas
e /ou políticas (THIOLLENT, 2011, p.07).

Essa Pesquisa-Ação possibilitou a construção coletiva do conhecimento mediante o
envolvimento das integrantes do Coletivo Cultarte na busca de resolução dos problemas
identificados, bem como avanços alcançados em prol da autogestão do grupo mediante a
tomada de consciência de cada uma e as suas contribuições para tal. Segundo Thiollent (2011),
este tipo de pesquisa social, tem base empírica, sendo concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo.
Nesse processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte, a articulação entre os saberes
e fazeres, de suas integrantes, possibilitou que os objetivos de ação e os objetivos de
conhecimento fossem estabelecidos no decorrer desse convívio. Busquei, de forma entrelaçada
e contínua, a reflexão-ação-reflexão, remetendo a necessidade de constante busca de referências
teóricas para melhor entendimento e atendimento do que demandava o grupo. Dessa maneira,
com o Cultarte, foi possível progredir na teorização a partir da observação e descrição de
situações concretas e encarar situações vivenciadas em diversos aspectos em meu campo de
atuação.
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O percurso dessa Pesquisa-Ação contou também com as contribuições metodológicas de
Dionne (2007) para organizar, em fases, o que compõem o processo colaborativo assumido com
as integrantes do Coletivo Cultarte, com vistas à realização de mudanças de forma orgânica e
integral a partir da tomada de consciência para sua autogestão.
Podemos destacar cinco dimensões importantes da pesquisa ação: fortalecer a relação
entre a teoria e a prática; favorecer alianças e comunicações entre pesquisadores e
atores; perseguir um duplo objetivo de conhecimentos a desenvolver (pesquisa) e de
situações a modificar (ação); produzir um novo saber na ação e para a ação; inserir-se
em um de tomada de decisão com vista a resolução de problemas (DIONNE, 2007. p.
46).

Conforme mencionado, a metodologia adotada articulou objetivos de ação e objetivos de
conhecimento, em que as integrantes do Coletivo Cultarte estiveram envolvidas na tomada de
decisão para a resolução ou encaminhamentos de problemas, a partir do seu entendimento e,
assim, construir novos conhecimentos. Dessa forma, o conhecimento é interligado à ação
através da Pesquisa-Ação, o que possibilita extrair da ação, novos conhecimentos
(THIOLLENT, 2011).
O meu convívio com as integrantes do Cultarte, durante essa Pesquisa-Ação, proporcionou
aquilo que, segundo Thiollent (2011), pode significar uma aprendizagem mútua, na busca por
respostas ou soluções mais criativas que melhor se adequassem à realidade vivenciada. Assim,
nessa caminhada, foram desenvolvidas ações de educação para autogestão, mediada pelas
experiências adquiridas na prática, na busca por alternativas para a superação de problemas
vividos pelo Coletivo. A interação foi marcada pela busca de esclarecimentos dos problemas
identificados de forma colaborativa e pela avaliação das ações desencadeadas neste processo,
estabelecendo prioridades e encaminhamentos para as nossas práticas e construção de novos
conhecimentos.
Essa forma de condução mais próxima, por meio de uma relação dialógica, respeitando cada
integrante do Coletivo, tornou a Pesquisa-Ação um ato criativo pela descoberta da vida por
meio da palavra, como instrumento de releitura da realidade social, que é vivida e integrada
pelo Coletivo, em suas relações interpessoais repletas de carga afetiva e de memória crítica,
com sentidos que apontam para as questões da vida, do cotidiano e do trabalho.
O processo de educação para autogestão possibilitou, como assinala Dionne (2007), uma
relação estreita com as integrantes do Cultarte, através de um trabalho integrativo, constituído
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por pessoas implicadas na transformação da situação-problema vivenciada e no
desenvolvimento de estratégias de ação, articulando saberes e fazeres, baseados na experiência
em um processo em que o saber popular enriquece e é enriquecido pelo conhecimento
acadêmico.
As ações e os conhecimentos construídos no decorrer da Pesquisa-Ação foram sistematizados
didaticamente em quatro fases, como se apresenta na figura 6:
Figura 6 - Fases que compõem a Pesquisa-Ação
Primeira Fase

Identificação das
Situações Iniciais

Quarta Fase

Segunda Fase

Avaliação

Projeção das Ações

Terceira Fase

Realização das
Atividades Previstas
Fonte: Dionne (2007). Elaboração própria.

A figura 6 expressa como Dionne (2007) descreve as fases que compõem essa Pesquisa-Ação.
Na primeira fase foi identificada e descrita a situação inicial e estabelecido um contrato social
entre as partes para superação de problemas e, assim, elaborado o problema, com vista à
pesquisa e à ação; a segunda fase se centrou na projeção das ações: elaboramos algumas
possibilidades de solução, definição dos objetivos e da Pesquisa-Ação, formulação de um plano
de ação e projetação da avaliação da intervenção; na terceira fase focamos na realização das
atividades previstas, com a avaliação contínua, execução colaborativa das atividades,
implementação da intervenção da Pesquisa-Ação; e, na quarta fase, a avaliação, com a
finalização e possível reativação da ação, avaliação final do processo e dos resultados, com a
sua difusão, a partir da análise dos resultados alcançados nessa pesquisa, descritos em forma de
dissertação.
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4.2 Categorias de Análises
Nesta subseção descrevo as categorias de análise, estabelecidas a partir dos objetivos. Partimos
do diagnóstico colaborativo para trilharmos, conjuntamente, o caminho para a superação dos
desafios identificados. A caminhada foi possível devido ao diálogo constante com as integrantes
do Cultarte, de modo a escolhermos as estratégias mais adequadas para a compreensão,
explicação e atitudes, em prol das mudanças desejadas para sua autogestão, todo processo
permeado pela reflexão-ação-reflexão.
Os objetivos foram relacionados em forma de categorias de análises para definir o próprio
processo de educação para autogestão, desenvolvido junto com o Coletivo Cultarte, tendo como
referências metodológicas Thiollent (2011) e Dionne (2007), conforme quadro 1.
Quadro 1 – Relação entre Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Categorias de Análise.
OBJETIVO GERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CATEGORIAS DE ANÁLISE
Identificar os saberes e fazeres do
Coletivo Cultarte que decorrem da
articulação dos elementos teóricos
e práticos, do perfil e do
significado do processo de
educação para a autogestão das
iniciativas econômicas populares.

a) Mapear os saberes e fazeres que
potencializam o coletivo para o
fortalecimento da rede colaborativa
para a produção, comercialização
solidária e justa, autogestão,
tomada de decisões e auto
avaliação;
b) Verificar o processo de educação
para a autogestão a partir da
construção
de
conhecimento
coletivo e as ações que favorecem
a produção, as relações associativas
de comercialização solidária e
justa, a ambiência e a autonomia
individual e coletiva, e;

Processo de Educação para a
Autogestão
Autonomia Individual e Coletiva
Relações Socioprodutivas
Comercialização Solidária e Justa
Autogestão

c) Analisar o significado da
educação para a autogestão para as
integrantes do Coletivo Cultarte,
suas relações socioprodutivas e
como contribuem para construção
de uma rede colaborativa .
Fonte: Elaboração própria.

A partir da definição das categorias, articulamos saberes e fazeres identificados no Coletivo
Cultarte com os referenciais teóricos e assim, tomar consciência de como cada uma contribuiu
no processo de educação para autogestão deste coletivo.
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A seguir, busquei construir o significado de cada categoria a partir da articulação dos conceitos
apresentados nos referenciais teóricos e como estes são expressos na dissertação, a partir dos
dados dessa Pesquisa-Ação, conforme o quadro 2.
Quadro 2 - Relação entre Categorias de Análise, Referência e Significados.
CATEGORIAS DE
REFERÊNCIA
SIGNIFICADO
ANÁLISE
É um conjunto de atividades e ações contínuas e graduais que
constitui um processo a partir das relações socioprodutivas e
que tem no princípio educativo a construção de
Processo de Educação
Dionne (2007) e conhecimento e de elementos fundantes na perspectiva de
para Autogestão
Martins (2017)
emancipar e transformar os sujeitos e a sociedade em seus
diversos ambientes que integram como: feiras, reuniões,
encontros, rodas de conversas etc
Postura adotada por sujeitos envolvidos na vivência que
Autonomia Individual
assumem ações emancipatórias para a construção de
Nunes (2013)
e Coletiva
alternativas que possibilite mudanças através das
experiências individuais e coletivas.
Um conjunto de alternativas que possibilita às pessoas
estabelecerem relações harmoniosas com o trabalho,
Relações
Singer (2012)
equilibrando, produção, consumo, aquisição de bens e
Socioprodutivas
qualidade de vida consigo, com os outros e com o meio
ambiente.
Formas de comercialização que se constituem em iniciativas
Comercialização
de produção, comercialização e consumo solidários, com a
Martins (2017)
Solidária e Justa
capacidade de envolver e articular os diferentes estágios da
atividade econômica dos empreendimentos solidários.
Um princípio norteador entre sujeitos que se relacionam de
forma integrada, solidária, cooperativa, participativa, que ao
compartilharem a gestão do trabalho com autonomia e
Coraggio (2000) e
Autogestão
interdependência, criam um processo educativo se
Singer (2002)
configura pela tomada de decisões compartilhadas em
reuniões, permitindo a participação e o comprometimento de
todos os integrantes que compõe o grupo.
Fonte: Elaboração própria.

Como podemos observar, as categorias de análise foram definidas para atender aos objetivos
da Pesquisa-Ação, ajustando-os ao contexto inserido e mediante a ação e os conhecimentos
construídos, colaborativamente, com as integrantes do Coletivo Cultarte, em que fui desafiada,
constantemente, a ter uma atitude de assessoria, de escuta no acompanhamento, de elucidação
dos vários aspectos apresentados, respeitando o tempo e as contribuições de cada uma.
Tais concepções nortearam para que as mudanças identificadas fossem decorrentes das
vontades recíprocas das integrantes do Cultarte e de caminhos construídos de forma consciente
e colaborativa em uma constante dinâmica de reflexão-ação-reflexão, articulando seus saberes
e fazeres. Desse modo, as categorias de análise permitiram a sistematização e o desdobramento,
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o que facilitou a elaboração e a partilha dos conhecimentos adquiridos no decorrer do processo
de educação para autogestão do Coletivo, bem como sua organização e análise.
Como apresentado nas seções anteriores, essa Pesquisa-Ação traz a experiência construída a
partir da articulação de saberes e fazeres entre as integrantes do Coletivo Cultarte, o que dá
sentido ao processo de educação para autogestão proposto. Com base nessa articulação, foram
valorizadas tanto as relações pessoais internas do grupo, quanto as parcerias decorrentes da rede
de colaboração, que têm contribuído de forma significativa nas atividades socioprodutivas e de
comercialização realizadas pelo Coletivo, no Campus I, da UNEB.
A sistematização e análise de dados foram realizadas a partir das cinco categorias vinculadas
aos objetivos dessa Pesquisa-Ação, que, também, articulam-se com o referencial teórico. Eis as
categorias: Processo de Educação para a Autogestão; Autonomia Individual e Coletiva;
Relações Socioprodutivas; Comercialização Solidária e Justa e Autogestão.
Os dados foram sistematizados em quatro fases que compõem o processo de educação para
autogestão do Coletivo Cultarte, já apresentadas na seção metodológica. Os dados foram
selecionados a partir do décimo primeiro encontro, em um total de setenta encontros. Os
primeiros contatos com o Coletivo Cultarte ocorreram ainda no período de aluna ouvinte do
PPGEduC. Tais dados decorrem dos cinquenta e nove encontros distribuídos assim: dois na
primeira fase, trinta e três na segunda fase, dezessete na terceira fase e sete na quarta fase, a
partir das reuniões, acompanhamento em feiras, eventos acadêmicos e algumas rodas de
conversa, nas duas últimas fases.
Vale esclarecer que as categorias emergiram de informações, que por vezes serão repetidas
durante sua apresentação, conforme ocorreram nas fases da Pesquisa-Ação, por serem
decorrentes das transcrições dos encontros que tive com as integrantes do Coletivo. Assim como
o significado de alguns termos aparece associado a mais de uma categoria e pode variar a partir
da interpretação e análise de dados.
Ao tratar da organização interna do Coletivo Cultarte, refiro-me ao uso e a otimização de
recursos sejam eles materiais, humanos e/ou financeiros, bem como do desenvolvimento e
atuação das diversas comissões que compõe o Coletivo. Quanto a rede de colaboração refirome a documentação, o uso coletivo de espaços, os recursos captados e negociados em prol do
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Coletivo. No que se refere à formalização, entendo como todo o percurso tomado para se tornar
um coletivo jurídico e; quanto à gestão de conflito refiro-me às relações pessoais, grupais, com
seus parceiros que compõe a rede de colaboração que o Coletivo faz parte conforme apresentado
na seção sobre o Cultarte. A seguir serão apresentadas as quatro fases tendo como referência as
cinco categorias da análise definidas para este estudo de forma geral.
4.3 Desenvolvimento da Pesquisa-Ação
Nesta subseção descrevo o modo como a Pesquisa-Ação foi desenvolvida em cada uma das
quatro fases do processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte, como ocorreu a
articulação dos saberes e fazeres de suas integrantes e os novos conhecimentos construídos
neste processo, que ocorreu da seguinte forma: na primeira fase realizamos o diagnóstico quanto
a situação do Coletivo; na segunda fase projetamos as nossas ações; na terceira fase realizamos
o que foi definido como relevante para superação da situação inicial apresentada e na quarta e
última fase avaliamos todo o processo e os resultados que foram obtidos.
4.3.1 Primeira Fase - Análise das Situações Iniciais
Nesta fase foi desenvolvido junto ao Coletivo Cultarte, o diagnóstico das vulnerabilidades,
identifica o que está funcionando e o que precisa ser aperfeiçoado e/ou fortalecido assim como,
a identificação dos principais recursos disponíveis, o exame das possibilidades de intervenção,
a sistematização da situação problema de modo que as envolvidas no processo tomassem a
decisão de eleger as prioridades da Pesquisa-Ação.
O diagnóstico foi realizado em dois encontros, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018.
Nessa fase, desafios e responsabilidades, assumidas pelo Coletivo Cultarte, elegeram como
prioridades, a construção de procedimentos de melhoria contínua e atitudes de educação para a
autogestão, fortalecimento dos relacionamentos interpessoais e consolidação da identidade
coletiva do grupo, que tem relação direta com as categorias de análise definidas como se
apresenta no quadro 3.

Quadro 3 - Primeira Fase - Análise das Situações Iniciais.
Categorias de Análise
Evidências na Primeira Fase - Análise das Situações Iniciais
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Autogestão

Autonomia Individual e Coletiva

Comercialização Solidária e
Justa

Relação Socioprodutiva

Desafios vivenciados para a organização interna do coletivo: modo de
assumirem responsabilidades estabelecidas pelas integrantes no
Regimento Interno, de modo a constituírem-se como pessoa jurídica; a
criação de um fundo rotativo para garantir a participação em processos
para captação de recursos por editais
Desafios: assumirem responsabilidades a partir da alternância das
integrantes nas comissões Administrativa e Secretaria; Financeira;
Avaliação de Produtos, Serviços e Tecnologias Sociais; Comunicação e
Marketing; Eventos e Logística; e Articulação Comunitária que compõem
o Coletivo Cultarte
O Cultarte tem apoio do Projeto TBC Cabula e da PROEX para a
exposição com oportunidade de comercialização de forma permanente no
Campus I da UNEB (feiras e eventos acadêmicos) e no espaço coletivo de
relacionamento direto com o cliente
Apoio para inovação no processo de produção incorporando elementos
socioculturais da localidade e diálogo e articulação do Coletivo entre os
departamentos do Campus I da UNEB para exposições

Fonte: Elaboração própria.

Como se pode observar no quadro 3, na categoria autogestão, identifiquei conteúdos que se
referem à organização interna como desafios das diversas iniciativas econômicas populares que
compõe o Cultarte. Verifiquei, ainda, a necessidade de criar um fundo rotativo e assumir
responsabilidades, de modo a se constituir como pessoa jurídica e estar apto para participar de
processos seletivos e/ou para captar e gerir recursos disponíveis em editais.
Importa destacar o modo como se evidencia, já no diagnóstico, a necessidade da formalização,
considerada pelo grupo como estratégia para superar as dificuldades inerentes a essa
modalidade de coletivo de economia solidária, que além de aquisição de bens de Capital por
Edital, favorece também a emissão de notas fiscais para prestação de contas, comercialização
para encontros acadêmicos entre outras interações. Demandam de assessorias técnicas, que
sejam fornecidas por instituições públicas ou privadas, principalmente nas áreas jurídica,
administrativa e de contabilidade para sua autogestão.
Na perspectiva da autogestão, também, são considerados como pontos relevantes para a
organização interna do grupo a sistematização de forma clara e objetiva de regras e critérios
que devem reger as relações de funcionamento do Coletivo, demandando, dessa forma, a
reformulação do Regimento Interno de 2013, a necessidade de alinhar o que pensam e desejam
para o Coletivo, de modo a gerar uma cultura de atendimento aos mecanismos que facilita as
tomadas de decisões de forma coletiva e mais autônoma.
Na Categoria Autonomia Individual e Coletiva, entendida como um processo de tomada de
consciência para o desenvolvimento do coletivo durante a fase de diagnósticos, identificaram
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alternativas para melhorar a prestação de contas dos recursos adquiridos pela comercialização
uma das principais tarefas coletivas. Nesse sentido, visualizou-se a necessidade de fortalecer as
três coordenações: financeira, secretaria e avaliação de produtos, já definidas pelo Regimento
Interno elaborado em 2013.
Diante essa realidade, apareceu como um imperativo a atualização do Regimento Interno, no
sentido de ajustá-lo às novas dinâmicas do grupo, principalmente para reformular suas
comissões e com o intuito de deixar claro, as funções e atribuições de cada integrante de modo
a mitigar ou reduzir conflitos. A ação foi realizada ainda na fase de diagnóstico, sendo
estruturada da seguinte forma: Administrativa e Secretaria; Financeira; Avaliação de Produtos,
Serviços e Tecnologias Sociais; Comunicação e Marketing; Eventos e Logística e Articulação
Comunitária.
A partir dessa vivência, cabe destacar duas questões relevantes: a primeira é que a PesquisaAção decorre de forma sistêmica e integrada, pois suas fases não são lineares ou engessadas, já
que o Coletivo pode agir, uma vez que a problemática é percebida. A segunda questão está
relacionada com a busca de clareza das funções e atribuições de cada integrante no sentido de
tornarem-se autônomas, tanto de forma individual, quanto de forma coletiva, o que possibilita
tomar decisões e atitudes para a gestão de conflitos, considerando princípios como respeito,
responsabilidade e compromisso com o Coletivo.
A Categoria Comercialização Solidária e Justa fica evidenciada, nessa fase de diagnóstico, no
apoio vindo da rede de colaboração que tem contribuído ao longo da existência do Coletivo
Cultarte, de forma diversa e relevante para a comercialização solidária e justa das peças
produzidas por suas integrantes. Para tanto, foi considerada a particularidade, já apontada, sobre
a relação direta do coletivo com os clientes, sem intermediários, tendo a oportunidade de
fidelizá-los. De igual modo, relaciono com essa categoria, o acesso do Coletivo a um espaço
dentro da instituição, fruto de negociação, concedido ao Projeto TBC Cabula, por autorização
da reitoria da UNEB, com o apoio da PROEX. Vale ressaltar, que, nesse espaço, desde o início
de 2018, são realizadas as atividades do Cultarte, dentre outras atividades, como reuniões e
formação do projeto. Nessa conquista é reafirmado o compromisso de doação da PROEX das
barracas necessárias para a participação nas feiras.
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De igual forma, está relacionado a essa categoria que envolve a comercialização uma tendência
que vinha se fortalecendo (apesar das integrantes do Coletivo Cultarte apresentar resistência
em romper com antigos padrões), no sentido de ampliá-la, incorporando a inovação no processo
de produção com os elementos socioculturais da região e a visualização das datas
comemorativas, bem como a necessidade de fazer a análise de custos para a definição de preços
dos produtos, considerando também o perfil dos clientes (internos e do entorno da UNEB).
A categoria Comercialização Solidária e Justa demanda que as integrantes do Cultarte assumam
o papel de se articular com os Departamentos do Campus I, da UNEB, comunicando-se através
de ofícios, objetivando expor produtos nas feiras e eventos institucionais. Para este caso, faz-se
necessário identificar mecanismos que contribuam para fortalecer a identidade coletiva do
grupo de modo a se apresentarem de forma padronizada nos espaços que estiverem expondo
seus produtos.
As exposições ocorrem, principalmente, em feiras mensais, que se têm mantido ao longo dos
anos, como local definido, em frente ao teatro. Isso acontece na primeira semana de cada mês,
e, semanalmente, às quintas feiras, juntamente com a feira agroecológica, desde o ano de 2018,
podendo sofrer alterações de locais e dias segundo programação de outros eventos e encontros
acadêmicos.
Com relação à categoria Relações Socioprodutivas e sua potencialização, foi identificado pelas
integrantes a necessidade de organização interna para a criação de um instrumento de
divulgação, assim como a elaboração de um plano de comunicação para o Cultarte. Para tanto,
como descrito na autogestão, simultaneamente começaram a ser criados cartazes com
apresentação das integrantes do Coletivo, com seus contatos e tipos de produção, bem como a
atualização dos cartões de visita de cada uma, associando a Identidade Visual do Cultarte e a
movimentação das redes sociais entre outros mecanismos de comunicação e marketing para
fortalecimento do coletivo.
Nesse percurso, estabelecemos um acordo entre as partes envolvidas no processo da PesquisaAção, elegendo prioridades, estabelecendo estratégias, tomada de decisões e posicionamentos
que contribuíssem para a superação de situações-problemas identificadas de forma coletiva,
bem como projetar as ações necessárias para tal.
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4.3.2 Segunda Fase - Projeção das Ações
Na segunda fase ocorreu, conforme orientado por Dionne (2007), a projetação da pesquisa, com
a definição dos caminhos para superação de situações-problema identificados na primeira fase,
em conjunto com as integrantes do Cultarte e, com base na definição de prioridades, planejamos
as estratégias de formação contínua, bem como os instrumentos alinhados com o Regimento
Interno reformulado, nessa fase, a partir de um convívio mais próximo entre a pesquisadora e
o Coletivo. Cabe esclarecer que este Regimento Interno (RI) é fruto do trabalho coletivo,
articulando seus saberes e fazeres no processo de educação para a autogestão.
Nessa fase ocorreram trinta e três encontros entre os meses de março e a primeira quinzena de
outubro de 2018. Após análise das informações foram incluídas na sistematização apenas o que
está diretamente relacionado aos objetivos dessa Pesquisa-Ação, a partir das categorias já
mencionadas, conforme quadro 4.
Quadro 4 - Segunda Fase - Projetação da Pesquisa.
Categorias
Evidências
Processo de Educação para a Acolhimento, como pesquisadora e assessora, do Grupo; processo
Autogestão
educativo e participativo para a reformulação do Regimento Interno do
Cultarte; habilitar as integrantes do Cultarte para atuarem em qualquer
comissão e praticar a autogestão do coletivo; e formação sobre redes
sociais para otimizar a divulgação e comercialização dos produtos.
Autogestão
Mobilização das integrantes do Cultarte para constante organização
interna do Coletivo com base nas funções e atribuições de suas comissões
estabelecidos no Regimento Interno.
Autonomia Individual e Coletiva
Cada integrante assume a sua autonomia de forma gradativa para a
superação de conflitos, a partir do entendimento e diálogo em prol da
autogestão do Coletivo.
Relações Socioprodutivas
O Coletivo expressa a diversidade a partir da produção de suas integrantes,
seja de forma manual ou artesanal e demanda de assessorias para sua
formalização.
Comercialização Solidária e Justa Exposição e comercialização em feiras e eventos acadêmicos, com apoio
da rede de colaboração e inovação na produção de suas peças com uma
identidade sociocultural.
Fonte: Elaboração própria.

A Categoria Processo de Educação para a Autogestão ocorreu de forma dialógica e
colaborativa, tendo início com a minha apresentação formal, por parte da minha orientadora,
como mestranda e a aceitação pelo Coletivo Cultarte para assessorar e caminhar junto com as
integrantes no percurso de educação para a autogestão do coletivo.
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Nessa mesma categoria, as integrantes do Cultarte identificaram como relevante para a
organização interna do grupo, a reformulação do Regimento Interno, que ocorreu durante os
encontros dos meses de março a julho de 2018, sendo para elas essencial que constasse:
a) cursos e oficinas, organização e produção de feiras;
b) vínculos de confiança, solidariedade, compromisso e responsabilidade na
autogestão, cooperação e colaboração entre as integrantes do grupo;
c) fortalecimento da rede de colaboração que valorize a utilização de elementos que
caracterizam a localidade do Antigo Quilombo do Cabula e sua identidade
sociocultural de origem indígena (tupinambás), africana e afro-brasileira;
d) gestão de conflitos em relação aos produtos que fabricam de forma individual de
modo que sejam respeitados elementos e especificidade da identidade de cada
integrante;
e) entendimento da diferença e acolhimento tanto do trabalho manual quanto do
trabalho artesanal;
f) mecanismos de incentivo ao respeito às regras, responsabilidades individuais nos
plantões, feiras e eventos;
g) esclarecimento que o Coletivo Cultarte integra o Projeto TBC Cabula, e;
h) entendimento do funcionamento do grupo, com os critérios estabelecidos de forma
mais estruturada.
O processo de reformulação do RI evidencia as diretrizes da proposta da educação para
autogestão com a participação direta das integrantes do Cultarte, estabelecendo um diálogo com
a teoria, enquanto gerava transformação e fortalecimento da identidade como Coletivo. Tal
processo partiu do respeito, tanto do artesanato, quanto dos trabalhos manuais, assim como, da
definição das responsabilidades das integrantes, adotando uma linguagem acessível que
representasse o momento vivenciado por elas e, quando necessário, reformulados ou criados
formulários e documentos que atendesse a dinâmica do Coletivo.
Enquanto isso foi realizado uma atualização cadastral das integrantes do Cultarte e criados
critérios para a inclusão de novas integrantes, envolvendo a avaliação e orientação sobre
produtos e tecnologias sociais a serem adotadas nas relações socioprodutivas, bem como as
rotinas a serem assumidas mediante formação, de modo a democratizar a informação e o
conhecimento para assumir qualquer comissão e praticar a autogestão do grupo.
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Como uma forma de preservar a memória do Cultarte, das rotinas, da tomada de decisões e do
exercício de autorreflexão, foi decidido pelo grupo, o registro das reuniões em atas, diretamente
no computador disponibilizado na sala pelo Projeto TBC Cabula, com o apoio da Assessoria
Especial de Cultura e Arte (ASCULT) na correção e formatação, para serem lidas e assinadas
pelas integrantes participantes das respectivas reuniões registradas e arquivadas pelo Coletivo.
No processo educativo de construção e difusão do conhecimento, que articula o ensino, a
pesquisa e a extensão, foi elaborado um organograma para o Cultarte, constituído por partes
que ao convergirem e se integram no centro que compõe o próprio Coletivo Cultarte. Essa
dinâmica foi desenvolvida em conjunto com um docente e uma discente do curso de
administração, que também foi monitora de extensão dessa Pesquisa-Ação. O organograma
contempla as comissões, articulando-as, de forma sistêmica e integrada, cujas funções constam
no RI, que por ser um instrumento dinâmico, poderá ser reformulado quantas vezes forem
necessários para que expresse a autogestão do coletivo.
Nesse período foram sistematizadas e divulgadas em artigos, algumas experiências do próprio
processo de educação para a autogestão do Coletivo Cultarte, juntamente com a monitora de
extensão, coordenada pela própria orientadora, apresentados em eventos acadêmicos realizados
na UNEB, Campus I, como o Encontro de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária
(VIII ETBCES) e a Jornada de Incentivo à Pesquisa e Extensão (11ª JOINPE).
Essa caminhada de construção de conhecimento acadêmico e extensionista com o Coletivo
Cultarte impactou, significativamente, uma de suas integrantes que ao assistir à apresentação
do trabalho acadêmico no VIII ETBCES, relatou a emoção de se sentir representada. Esse é um
dos frutos possibilitados pela abertura da universidade com a comunidade do entorno, através
de uma rede de colaboração, de um relacionamento de dialógico com caráter interdisciplinar.
De igual forma, nessa segunda fase, foi realizada uma formação sobre a Rede Social Instagram
para as integrantes do Coletivo e aberta aos participantes do VIII ETBCES, como uma
estratégia de otimização e a possibilidade de comercialização dos seus produtos, o que não
surtiu o resultado esperado, uma vez que poucas integrantes possuíam internet móvel ou
aparelhos de celulares com configuração e memória suficiente para fotos e o devido
gerenciamento dos dados necessários.
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Na Categoria Autogestão foi identificada a mobilização para a organização interna do Cultarte,
levando em consideração os dados coletados com a atualização cadastral de suas integrantes, a
permanente formação para atendimento de demandas de suas comissões, organização de um
calendário de eventos da universidade e articulação para participarem como expositoras, bem
como criar rotinas e processos de esclarecimentos para melhor compreensão e utilização dos
elementos que representam a identidade sociocultural de onde residem em suas produções.
Na mesma categoria de autogestão, encontra-se a questão financeira, na qual as integrantes do
Cultarte decidiram alimentar o Fundo de Reserva do Coletivo, com uma contribuição mensal,
mediante o repasse do percentual de 10% sobre todas as vendas e, como uma forma de melhorar
o processo de prestação de contas, as etiquetas foram reformuladas para constarem, para além
das especificações dos produtos, as iniciais da integrante produtora da peça. Esse mecanismo
foi considerado pelas integrantes do Cultarte como o mais adequado para o acompanhamento
das vendas realizadas no ambiente interno da UNEB (nas feiras, nas exposições em eventos
acadêmicos ou na exposição permanente na sala do Projeto TBC Cabula). Nessa dinâmica,
outro desafio a ser superado no dia a dia, pela resistência de algumas, foi o repasse para o fundo
de reserva do coletivo, o percentual de vendas realizadas em feiras, mesmo sendo
comercializados com o mesmo valor da sala.
A prática de prestação de contas atualizada e disponibilidade de recursos no fundo de reserva,
estimula o Coletivo a quitar pendências de pagamento de modo regular. Ilustro tal situação
vivenciada com um serviço de chaveiro realizado, ao mesmo tempo, em que era necessário
investir na aquisição de embalagens e carimbos personalizados com a identidade visual do
grupo. O recurso foi depositado em uma conta solidária, aberta por duas de suas representantes
para melhor gerenciamento dos resultados financeiros do coletivo.
Como uma estratégia de marketing e comunicação foi resgatada a importância da apresentação
padronizada do Coletivo em exposições e feiras, com aventais e um banner, portando a
identidade visual do Cultarte. Assim, iniciamos um movimento para reaproveitamento com a
customização de um antigo banner do Coletivo. Foram estimuladas a criar seu próprio avental
com inspiração que expressasse o seu jeito de ser e para a sala, ficou decidido confeccionar uma
placa personalizada artesanalmente, informando do funcionamento do Coletivo, uma vez que a
porta fica fechada por conta do ar condicionado.
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Em relação às questões administrativas, foi elaborado e enviado um convite àquelas integrantes
do Coletivo que costumam faltar aos compromissos estabelecidos pelo grupo como reuniões,
plantões e feiras, buscando motivá-las a retornarem ao grupo e/ou se posicionar sobre sua
continuidade no Coletivo. Até a quarta fase dessa Pesquisa-Ação não houve um posicionamento
concreto.
Ainda na categoria de autogestão, considera-se a Rede de Colaboração, evidente no fato do
Coletivo Cultarte contar com o apoio institucional da Assessoria Especial de Cultura e Arte
(ASCULT), na mediação com os departamentos do Campus I e Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX) da UNEB, quanto às demandas do Coletivo para exposição e comercialização de seus
produtos, no processo de logística e montagem das barracas para as feiras, bem como o suporte
na confecção de cartões de visitas com a identidade visual do Coletivo.
Na Rede de Colaboração, a ASCULT assume diretamente junto à PROEX, o processo para a
aquisição de dez barracas para o Cultarte expor seus produtos em feiras, em virtude da tentativa
anterior de processo de doação com outra instituição pública não ter avançado. Embora, tenha
recebido a colaboração da Cooperativa Múltipla Fontes de Engomadeira (COOFE) com
posterior concessão para o Coletivo, mediante o termo de uso.
No que tange à Gestão de Conflitos, que também faz parte da categoria autogestão, foram
apresentadas algumas dificuldades a serem superadas, constantemente pelo grupo, de modo que
as integrantes assumam posturas diferenciadas e responsabilidades com cumprimento de
reuniões e plantões, para além de participarem nas feiras semanais e mensais, bem como
exposições em eventos acadêmicos.
Quanto à comissão de avaliação de produtos, serviços e tecnologias sociais foram identificadas
necessidades de melhorias na qualidade dos acabamentos das peças de algumas integrantes,
assim como inovações na utilização de materiais na produção de suas peças.
No processo de superação e melhoria da gestão de conflitos, foram realizados constantes
exercícios para estimular o diálogo, a tolerância, a paciência e a reflexão para uma tomada de
consciência e assim gerar um clima de atitudes de empatia, resiliência e flexibilidade para
aceitarmos a realidade, a diversidade e a interdependência de cada integrante sem perder a
autonomia individual e o propósito do Coletivo.

90

Nos diálogos eram estimuladas reflexões sobre o compromisso de honrarem a rede de
colaboração que o Cultarte integra, os espaços que foram conquistados pelo Coletivo ao longo
dos anos, as vantagens de adotarem uma postura dialógica frente aos conflitos e a articulação
para participarem dos diversos eventos e feiras realizados no Campus I, da UNEB.
No decorrer das reuniões uma das integrantes se sentiu movida a prestar depoimento sobre uma
mudança que ocorreu desde quando entrou no Cultarte. Ela relatou que no convívio foi
passando a pensar de forma mais coletiva, a acatar com mais facilidade as orientações para seu
crescimento e que, hoje, ela percebe a melhoria no seu trabalho e se sente orgulhosa por isso.
Na categoria Autonomia Individual e Coletiva, a Gestão de Conflitos foi sendo superada
gradativamente pelo sentimento que existe entre as integrantes de desejarem permanecerem
juntas, a partir da contribuição de cada uma para a autogestão do Coletivo, através do
entendimento, do diálogo e articulação entre seus diversos saberes e fazeres em prol do
Coletivo.
Como uma forma de alcançarem melhor estrutura para as exposições em feiras, as integrantes
do Cultarte, dialogam em reuniões para chegarem à decisão de se mobilizarem e assumirem
entre elas, com boa vontade, as devidas responsabilidades com base nos princípios da educação
para autogestão e suas iniciativas econômicas populares.
No decorrer de sua existência o Cultarte vem ampliando sua Rede de Colaboração, que se
expressa em diversas formas, seja no atendido pela administração do Campus I da UNEB, na
logística da estrutura de feiras e exposições, seja no fornecimento de café, água mineral, na
realização da limpeza da sala, no atendimento, pelo Departamento de Ciências Humanas, na
manutenção do ar condicionado, troca de lâmpadas entre outros reparos na sala e o suporte nos
computadores e acesso à internet pela Gerência de Informática, entre outros apoios e assessorias
de docentes, discentes e voluntários.
A Categoria Relações Socioprodutivas do Coletivo Cultarte tem relação com a forma como
cada integrante produz uma diversidade de produtos individualmente como: costura, bordado,
pintura, trabalhos com feltro, crochê, entre outras produções que integram os trabalhos manuais
e artesanais. Sendo assim, a gestão de conflitos identificados nessa categoria foi no
esclarecimento sobre o conceito de trabalhos manuais e trabalhos artesanais, bem como na
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minimização de resistências de se assumirem como produtoras de ambos, sem preconceito e
acatarem as recomendações de melhorias na qualidade do acabamento de suas peças, a partir
das orientações da comissão de avaliação de produtos, serviços e tecnologias sociais do
Coletivo (Definida no RI).
Para melhor organização interna do Coletivo houve a necessidade de adequar os produtos que
representam o Cultarte, demonstrando elementos que compõem a identidade sociocultural da
região do Antigo Quilombo do Cabula, bem como os nichos de clientes que transitam nas feiras
e eventos do Campus I da UNEB para uma comercialização mais efetiva.
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, como integrante da Rede de
Colaboração do Cultarte realizou entrevistas sobre as demandas de equipamentos para
contribuir na produção do Coletivo, a ser adquiridos mediante recurso de edital. Entretanto, até
o final do trabalho de acompanhamento dessa Pesquisa-Ação não conseguiram superar o
desafio de beneficiar o Coletivo pela não formalização jurídica.
Apesar de ter avançado na consolidação da visão do grupo, com ações convergentes e em algum
grau de modelo associativista, o Coletivo segue demandando por assessoria técnica seja de
instituições, ou através de projetos de extensão realizado por docentes, discentes ou voluntários,
principalmente nas áreas de contabilidade, administração, jurídica e designer e, assim,
desenvolver a maturidade como Coletivo nas relações socioprodutivas que permita o
encaminhamento para a formalização enquanto pessoa jurídica.
Na categoria Comercialização Solidária e Justa o Coletivo encontra na rede de colaboração
oportunidades para exposição em feiras e eventos acadêmicos no Campus I, da UNEB, como
ocorre, anualmente, nos Encontros de Turismo de Base Comunitária e Economia Solidária
(ETBCES). No caso do VIII ETBCES (2018) o espaço de Economia Solidária foi ampliado,
pois além de expor os produtos, houve a feira agroecológica e o serviço de alimentação, através
do restaurante móvel da Cooperativa Múltipla Fontes de Engomadeira (COOFE).
No decorrer deste encontro de 2018, foram fortalecidas parcerias internas entre as integrantes
do Cultarte para exposição das peças daquelas que não puderam comparecer, mediante
justificativa prévia. Tais parcerias se estenderam para as demais exposições e feiras, bem como
abertura para a parceria externa com a COOFE para a venda de produtos de final de ano como
panetones e eventuais fornecimentos de alimentos, quando encomendado.
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No tocante à gestão de conflitos na comercialização, faz-se necessário ampliar as possibilidades
de pagamentos com cartão, seja em forma de débito ou crédito. Entretanto, o Coletivo Cultarte,
por não ser formalizado, como pessoa jurídica, não pode adquirir uma maquineta. As
integrantes adotam a estratégia de se alternarem entre as que possuem maquinetas e após vendas
prestar contas, quando ressarcidas pelos bancos.
4.3.3 Terceira Fase - Realização das Atividades Definidas
A terceira fase é identificada, por Dionne (2007), como a fase da realização mais consistente
das atividades a partir do que foi projetado na pesquisa na segunda fase. Embora já tenham
vindo se desenvolvendo ações, desde a primeira fase, é aqui que ocorre a implementação da
intervenção, propriamente dita, para a consolidação dos objetivos da Pesquisa-Ação, ou seja, a
execução participante das atividades e a avaliação contínua das atividades realizadas.
Nessa fase ocorreram dezessete encontros, entre os meses de outubro de 2018 a fevereiro de
2019.
Para análise das informações dos encontros foram, prioritariamente, sistematizadas aquelas
referentes à Categoria Processo de Educação para a Autogestão, a única focalizada nessa fase
e que está relacionada com as ações de organização interna do Coletivo Cultarte e as práticas
inerentes de autoavaliação do percurso da Pesquisa-Ação.
Dos dezessete encontros, onze foram realizados no formato de rodas de conversa, da seguinte
forma: houve dois primeiros momentos introdutórios sobre gestão de conflitos e educação para
autogestão; os dois seguintes foram para fortalecimento da identidade, em que dialogamos
sobre quem é o Coletivo Cultarte, sua marca e seus objetivos; um outro encontro para a tomada
de decisão sobre quais e como seriam as comissões e como estruturar o seu organograma; e seis
últimos encontros sobre as funções e atribuições de cada comissão existente no Coletivo de
acordo com o que fora estabelecido no RI, conforme figura 7.
Figura 7 - Rodas de Conversa Realizadas no Cultarte
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Fonte: Elaboração própria.

A figura 7 apresenta, esquematicamente, os principais temas geradores tratados no formato de
rodas de conversa, em sintonia com a relação dialógica estabelecida entre as envolvidas na
Pesquisa-Ação. Essas rodas de conversa eram iniciadas com dinâmicas que estimulavam a
autoreflexão sobre os temas geradores, e assim, estabelecíamos o processo de educação para
autogestão a partir da própria prática, em que as integrantes do grupo iam despertando sua
consciência, pelo resgate de suas identidades, suas heranças e legado familiar e sociocultural.
Nessa dinâmica de tomada de consciência, as integrantes do Coletivo Cultarte passam a se
autovalorizar, em sua essência, como pessoas dotadas de saberes e fazeres e, a partir disso,
valorizar a sua capacidade de contribuir e partilhar com as outras integrantes na construção e
democratização do conhecimento, na esperança do vir a ser em prol do Coletivo.
Na primeira roda de conversa, com caráter introdutório, teve como tema gerador a gestão de
conflitos, na busca da sua superação. Portanto, as integrantes do Coletivo foram estimuladas a
refletirem sobre a valorização como sujeitos ou seres humanos independente das circunstâncias,
procurando identificar elementos socioculturais que manifestem sua identidade como
moradoras do Antigo Quilombo do Cabula, em seus trabalhos manuais e artesanais (uso de
elementos como laranja, caju, verde das matas, entre outros). Tais formas de expressão
sociocultural contribuem na conquista de espaços para que as integrantes do Cultarte exponham
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seus trabalhos como um grupo de mulheres que seguem inspiradas em se manterem unidas para
a comercialização coletiva desde o II ETBCES, realizado em 2012.
As integrantes se expressaram, também, em relação à superação dos conflitos, nessa primeira
roda, destacando que buscavam no Cultarte: união, fonte de conhecimento, contribuir para o
desenvolvimento do grupo, assim como, ampliar a renda familiar, somar com as demais para
futuramente atrair mais integrantes para o grupo e otimizar as oportunidades de exposição e
comercialização de seus produtos de forma coletiva.
Quanto à necessidade de melhoria na qualidade das peças produzidas pelas integrantes do
Cultarte, elas demonstraram o desejo de dialogarem para tomarem consciência a partir das
críticas construtivas e acatando-as, quando possível. Uma das integrantes sugeriu trabalhar
questões e dinâmicas de valorização da tolerância, da gestão de conflitos, do respeito às
divergências de opiniões, no saber ouvir, no falar com a outra e colocarem em prática os
conhecimentos construídos coletivamente.
Nessa roda de conversa, as integrantes do Cultarte tomaram consciência da necessidade de uma
relação interpessoal mais saudável entre si e de tomarem uma postura ativa com as pessoas que
transitam pelas feiras, valorizando suas histórias de vida e do coletivo, expressando-as em suas
produções e assim engajar os clientes e aumentar a comercialização.
A segunda roda de conversa, também, com caráter introdutório, teve como tema gerador a
Educação para Autogestão: Educação, Movimentos Sociais e Economia Solidária. Foram
abordadas questões como a confiança no relacionamento e a representatividade das integrantes
no grupo para a superação de obstáculos através de estratégias e trabalho em conjunto. Nessa
ação dialogamos quanto às alternativas para superação da cultura individualizada do trabalho
manual e artesanal e para a articulação da comercialização de forma coletiva e, ao mesmo
tempo, quanto a assumir o desafio de organização do Coletivo a partir de um modelo autônomo
de relacionamento interpessoal, produção, gestão e comercialização que expresse a identidade
do coletivo.
A terceira roda de conversa, com foco no fortalecimento da identidade, teve como tema gerador:
quem somos e o que expressa a nossa marca? Nessa dinâmica o amor e o perdão foram
expressos na lembrança das integrantes do grupo em relação ao período de construção da
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identidade visual do Coletivo, através do trabalho interdisciplinar realizado entre discentes e
docentes do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, do Curso de Design, como relatado
anteriormente, na seção que descreve o perfil do Cultarte. As integrantes reconhecem que a
imagem que representa o Coletivo em sua identidade visual lembra o respeito, a união e a
solidariedade que expresso em forma circular, permite que a liderança possa ser compartilhada,
com igualdade entre as integrantes que o compõe.
Na quarta roda de conversa, também, com foco no fortalecimento da identidade, apresentamos
o tema gerador: quem somos e os nossos objetivos? e como estão vinculados com o processo
de educação para autogestão, por considerar o Coletivo, desde a sua origem, um grupo
autogestionário. Para tanto, desenvolvemos o diálogo sobre o respeito às diferentes perspectivas
e reflexões sobre a vivência na área urbana. Também, dialogamos sobre a educação popular,
integrada e contextualizada, a partir de Paulo Freire. Uma das integrantes descreve que estas
contribuições enriquecem a pessoa e as animam a continuar fazendo escolhas que nem sempre
rende dinheiro, mas realização pessoal. Nesse diálogo, os objetivos do Cultarte, conforme
estabelecidos em seu RI, foram percebidos de maneira coletiva como se apropria e como
expressa o modo de ser deste Coletivo.
Na quinta roda de conversa, especificamente dedicada à tomada de decisão, teve como tema
gerador o organograma, suas funções, responsabilidades, alternância de liderança, com base na
reflexão sobre a amizade, a perseverança e a importância de cada uma contribuir para que todas
cumpram sua parte em prol do Coletivo Cultarte. Nos diálogos gerados na roda, entendemos
que o Cultarte demanda ser mais conhecido no Campus I, da UNEB, e que, portanto, há
necessidade de buscar alternativas de inovação de modo a adequar a produção a sua clientela,
ou seja, principalmente, à comunidade acadêmica da universidade; e, ao mesmo tempo,
produzir com inspiração em datas comemorativas como uma forma de ampliar as possibilidades
de comercialização, fortalecer e projetar a identidade do coletivo.
Vale lembrar que na reformulação do Regimento Interno do Cultarte (segunda fase), foi
construído um organograma, Apêndice A, que integra as diversas funções e suas respectivas
atribuições e representa sua forma de autogestão composta por seis comissões, sendo elas:
Administrativa e Secretaria; Financeira; Avaliação de Produtos, Serviços e Tecnologias
Sociais; Comunicação e Marketing; Eventos e Logística; e Articulação Comunitária. Portanto,
iniciamos o processo de educação para autogestão, de modo que todas as integrantes pudessem
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assumir qualquer comissão, apoiando uma à outra mutuamente, segundo demandas do grupo e
assim superar os desafios do trabalho associativo de forma mais colaborativa.
A partir da sexta roda de conversa até a décima primeira foram travados diálogos relacionados
ao processo de educação para autogestão.
Na sexta roda de conversa, iniciamos a consolidação do processo de educação para autogestão,
de modo a apreender coletivamente o que fora estabelecido para as comissões na reformulação
do RI e possibilitar a alternância de responsabilidades. A sexta roda teve como tema gerador as
funções e atribuições da Comissão Administrativa e Secretaria. Esse processo se inicia com o
recadastramento das integrantes, a revisão dos formulários e reestruturação de documentos,
bem como o esclarecimento de dúvidas quanto às responsabilidades que demandam a referida
comissão.
A partir do diálogo dessa roda, reiteramos a necessidade de assimilar sistematicamente práticas
de alternância de responsabilidades e, assim, seguimos reforçando a necessidade de atualizar o
cadastro dos produtos de cada integrante, seja para exposição na sala ou em feiras, bem como
honrar os compromissos assumidos com os demais eventos realizados no Campus I da UNEB,
entre outros.
A sétima roda de conversa teve como tema gerador as funções e atribuições referentes à
Comissão Financeira, com destaque para o controle das contribuições mensais para o fundo de
reserva do Coletivo a partir dos 10% das vendas das integrantes. Nesse processo, também,
foram estimuladas habilidades para fazer com maior frequência a prestação de contas e, assim,
honrar os respectivos repasses e pagamentos, de modo que, após a retirada das contribuições
para o fundo de reserva, sejam colocados os valores residuais em uma conta (poupança
solidária), aberta com a titularidade de duas representantes, para que tivessem sempre condições
de programar para o futuro do Coletivo.
A oitava roda de conversa, direcionada teve como tema gerador as funções e atribuições
referentes à Comissão de Comunicação e Marketing e a valorização da identidade sociocultural
de cada integrante do Cultarte. O diálogo contribuiu para entender a relevância de expressar e
comunicar os valores individuais e coletivos nas suas respetivas peças. Foram partilhadas
informações sobre o percurso do artesanato e trabalhos manuais, sua produção em realidades
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específicas, suas potencialidades com a identidade sociocultural de onde reside e de quem
produz e o que impacta, positivamente, nos resultados de comercialização. Nessa roda de
conversa uma das integrantes fez um depoimento sobre os bons resultados do relacionamento
com os clientes, quando passou a adotar os conhecimentos adquiridos nas reuniões do Cultarte
e na interação com outras atividades e espaços acadêmicos no Campus I, da UNEB. Relatou
que, ao adequar sua produção aos elementos da identidade sociocultural local de onde reside,
dialoga com os clientes, criando interesse, vínculo e assim aumentando o volume de sua
comercialização nas feiras da Universidade.
Como uma forma de otimizar as atribuições da Comissão de Comunicação e o Marketing, na
divulgação do Coletivo Cultarte, o TBC Cabula, e ASCULT e a ASCOM, em parceria com as
integrantes do Coletivo realizaram uma sessão de fotos de cada uma com suas peças e
elaboraram um cartaz para divulgação nos Departamentos do Campus I, da UNEB.
A nona roda de conversa teve como tema gerador as funções e atribuições da Comissão de
Avaliação de Produtos, Serviços e Tecnologias Sociais com o compartilhamento do vídeo
“Qual a Diferença entre Artesanato e Trabalho Manual?”, apresentado por Rose Meusberguer,
no Canal Elaboramdo Projetos – Sociais e Culturais (2019), que difunde conhecimentos sobre
gestão de projetos, a partir da Base Conceitual sobre Artesanato e o Plano Nacional de
Artesanato do Brasil, propiciando o diálogo sobre o tema. A reflexão a partir do vídeo
contribuiu para melhorar a autoestima das integrantes com relação aos seus processos
produtivos de modo a valorizar e respeitar tanto o trabalho manual, quanto o artesanal no
Coletivo.
A décima roda de conversa teve como tema gerador as funções e atribuições pertinentes à
Comissão de Articulação Comunitária com o Projeto TBC Cabula, em que dialogamos sobre a
possibilidade de manter e ampliar os locais de exposição conquistados no campus I da UNEB
e em seu entorno. Identificamos também a necessidade de conhecer os elementos
representativos dos bairros em que residem e tê-los como referência de identidade sociocultural
em suas peças e embalagens.
A décima primeira roda de conversa teve como tema gerador as funções e atribuições da
Comissão de Eventos e Logística, de modo a mobilizar e organizar suas integrantes para feiras
e eventos no Campus I, da UNEB, e em seu entorno. Essa comissão, articulada com a comissão
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de Administração e Secretaria providenciam as condições e tem entre suas responsabilidades
garantir os procedimentos para a montagem de barracas e a organização dos espaços para
exposição dos produtos, conforme disponibilização dos próprios eventos e/ou exigências da
administração do campus universitário.
Até aqui, apresentamos os dados referentes aos onze encontros, na modalidade de roda de
conversa, com vistas a se apropriar dos novos conteúdos e operacionalização do Regimento
Interno (após reformulação). A partir de agora, apresentaremos a sistematização dos aspectos
identificados, em todos os encontros dessa fase, referentes à avaliação contínua. Isso porque a
orientação de Dionne (2007), é considerar a avaliação como parte de todo processo de
intervenção da Pesquisa-Ação, de modo a realizar simultaneamente os ajustes necessários ao
plano de ações estabelecido de forma conjunta e integrada.
Para sintetizar os resultados da avaliação gerada na terceira fase, os aspectos foram classificados
entre pontos fortes e oportunidades de melhoria. Entre os principais pontos fortes existentes ou
fortalecidos ao longo deste processo de educação para a gestão, destacamos:
a) importância da amizade, da compreensão e da colaboração entre as integrantes do
Cultarte;
b) conquista de um espaço físico para realizar reuniões e expor os produtos no ambiente
universitário;
c) desenvolvimento de atividades de aprendizagem contínua através de rodas de conversa
e diálogos;
d) fortalecimento da rede de colaboração com apoios, assessorias e parcerias conquistados
ao longo da caminhada do Coletivo;
e) melhoria das relações pela gestão dos conflitos através de diálogos e autoavaliações em
reuniões participativas;
f) assimilação de práticas de resiliência o que contribui para agir diante das dificuldades
cotidianas do Coletivo;
g) melhoria na qualidade de acabamento e diversificação dos produtos;
h) realização das reuniões com café colaborativo;
i) continuidade e ampliação das oportunidades de exposição em feiras, as trocas de saberes
e fazeres entre elas e o entrosamento com o mundo acadêmico.
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De igual forma, foram sugeridas no decorrer da terceira fase algumas oportunidades de
melhoria, tais como:
a) otimização do uso do aplicativo de mensagens grupais criado pelo Coletivo;
b) garantir cumprimento com os compromissos como: reuniões, plantões e feiras, e/ou
justificação da falta com antecedência;
c) efetivar o processo de remuneração (nem sempre financeira) de integrantes que cobrem
plantões;
d) fortalecimento do Marketing do Coletivo na Universidade;
e) diversificar os produtos para ampliar as possibilidades de comercialização;
f) desenvolvimento de habilidade nos relacionamentos interpessoais;
g) colocar em prática as decisões tomadas em reuniões, conforme estabelecido no
Regimento Interno;
h) ampliar a expressão dos elementos socioculturais do Antigo Quilombo do Cabula.
Como podemos observar, as conquistas mais significativas no grupo, estão especialmente
relacionadas à autonomia individual e coletiva, com resultados reconhecidos como positivos,
pelas próprias integrantes na interação sociocultural e no âmbito da economia solidária. A partir
das diversas dinâmicas de avaliação pudemos identificar, junto com as integrantes do coletivo,
os espaços conquistados, os processos e os sentimentos que as mantém como um grupo
solidário, bem como posturas e ações necessárias para continuarem fortalecendo o processo de
educação para autogestão, de modo a continuar trilhando caminhos na busca dos resultados
almejados.
4.3.4 Quarta Fase - Avaliação dos Resultados Obtidos
A quarta fase foi desenvolvida em sete encontros que ocorreram entre os meses de março a
setembro de 2019. Essa fase é identificada na abordagem de Dionne (2007), como a etapa em
que ocorre, efetivamente, a avaliação de todo o processo, referindo-se ao balanço da PesquisaAção e à reativação da ação, quando necessária. Assim, também, é nessa fase que se divulga a
avaliação dos resultados da pesquisa. Nesse caso, sob o formato de dissertação de mestrado.
Como já referenciado, a avaliação na Pesquisa-Ação está presente em todas as fases, no
movimento reflexão-ação-reflexão, como esclarece o próprio autor,
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[...] a Pesquisa-Ação é modo de ação antes de ser modelo de pesquisa. Privilegiamos
uma abordagem em que os pesquisadores e os atores contribuem, em equipe, ao
mesmo tempo para o processo de pesquisa e para o processo de ação. Idealmente os
dois processos – o da Pesquisa-Ação e o da ação – são concomitantes e não sucessivos,
mesmo se os momentos cruciais dizem respeito ora ao primeiro, ora ao segundo.
Pesquisadores e atores estão implicados conjuntamente no processo de PesquisaAção, do início até o final (DIONNE, 2007, p.86).

É nesse sentido que no próprio acompanhamento do Coletivo Cultarte fomos identificando o
que era necessário modificar ou perseverar de modo a fortalecer os saberes e fazeres das
participantes. Assim, a fase de avaliação dos resultados obtidos foi realizada com base em duas
dinâmicas diferenciadas: a primeira, desenvolvida ao longo de seis encontros, nos quais se
implementa o exercício da autonomia individual e coletiva na operacionalização das
responsabilidades estabelecidas nas comissões segundo RI.
Nessa dinâmica observamos os ajustes necessários para as melhorias e, com base nos diálogos
gerados nos encontros, foram sistematizados os assuntos relacionados com as quatro categorias
estabelecidas para a análise deste processo de Pesquisa-Ação. Na categoria Autogestão,
especificamente, no que tange à organização interna do grupo, podemos destacar a necessidade
de:
a) incentivar às integrantes a assumir de forma rotativa a liderança das reuniões, bem
como, as responsabilidades das comissões que compõem o grupo, ao mesmo tempo em
que participaram de capacitações, com parte do exercício de fortalecimento da
autonomia individual e coletiva;
b) perseverar no hábito de registrar reuniões, planos, tarefas, resultados e assim,
possibilitar a sistematização da memória do grupo e dos conhecimentos construídos
sobre as rotinas do Coletivo em prol da sua autogestão;
c) praticar o exercício de alternância entre elas para serem facilitadora das reuniões e
registrarem a ata;
d) procurar regular de orientações sobre modelos de organizações de trabalhos
associativos, suas questões jurídicas, contábeis e administrativas e responsabilidades na
perspectiva de economia solidária;
e) manter o propósito de fortalecer a identidade visual do Coletivo e se fazer conhecer no
seu percurso através da etiqueta personalizada nas peças comercializadas, e;
f) buscar as integrantes que estão afastadas do Coletivo, bem como, inclusão de novas,
esclarecendo para estas, os critérios estabelecidos no RI.
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Ainda sobre a Autogestão, no que tange à gestão de conflitos, persistem as dificuldades de
colocar em prática o que foi estabelecido no RI que elas mesmas construíram de forma
colaborativa. Como uma forma de superar tal dificuldade, as integrantes identificam a
importância de acompanhar as decisões tomadas em reuniões, com base no registro e
sistematização de assuntos como: pauta, discussão, encaminhamento, prazo, responsabilidade
e recursos necessários, entre outros aspectos.
Quanto à Categoria de Comercialização Solidária e Justa foi identificada a importância de
manter fortalecidos os vínculos que compõem a Rede de Colaboração, as parcerias e os espaços
conquistados no Campus I da UNEB, mediante a aderência das integrantes nas feiras semanais,
mensais e eventos acadêmicos. Assim, de novo, evidenciamos como desafio a ser
permanentemente trabalhado, a melhoria das relações interpessoais e, na superação de conflitos
internos, a necessidade de colocar em prática as decisões tomadas em reuniões, bem como
cumprir os compromissos firmados.
Outro aspecto, relacionado à categoria de Comercialização Solidária e Justa, que demanda
atenção das integrantes do Cultarte, está relacionado com a melhoria das condições de
infraestrutura para a participação nas feiras em dias de chuva, uma vez que as barracas que
utilizam não têm cobertura e, em geral, as feiras são realizadas em local aberto. De igual forma,
evidenciamos a necessidade de diversificar os produtos direcionados para a comunidade
acadêmica de modo a potencializar a comercialização, difundir os conhecimentos através de
oficinas oferecidas nas feiras semanais e, assim, agregar valor às peças.
A Categoria Autonomia Individual e Coletiva é percebida na forma como as integrantes
descrevem a superação da dificuldade de se posicionar em público, reconhecem avanços na
melhoria da qualidade da produção de suas peças ao acatarem as sugestões da comissão de
avaliação, como também, no desenvolvimento de suas habilidades através de cursos e no
aprendizado pela caminhada com o Coletivo. Nesse caso, uma das integrantes sintetiza em duas
palavras o que a marcou ao longo da caminhada: Ação e União; e continua destacando o quanto
o grupo tem amadurecido e melhorado de postura, ao longo dos anos, demonstrando mais
iniciativa, compartilhamento de informações e exercendo a ajuda mútua.
Nesse sentido, percebe-se um sentimento geral, por parte das integrantes, em reconhecer que
estão abertas a um processo de mudança para agir em nome do Coletivo e que ainda necessitam
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avançar no cumprimento das decisões tomadas para que tenham credibilidade, junto à rede de
colaboração que integram. Particularmente, uma integrante descreve quanta experiência tem
adquirido na melhoria da vivência no Coletivo. Também, relata o aumento de sua renda após
adotar os elementos socioculturais em suas peças, o que também tem permitido cativar e
fidelizar os clientes. Essa e outras integrantes expressam constantemente o reconhecimento da
importância de abrirem suas mentes para o novo, assumirem desafios de inovar e produzir, a
partir da valorização de sua identidade sociocultural, como artesãs e/ou trabalhadoras manuais,
desde o local onde residem.
A segunda dinâmica da quarta fase “Avaliação de Resultados Obtidos” foi implementada no
último encontro, de modo participativo, com a presença de todas as participantes da PesquisaAção, em uma roda de conversa, após um intervalo de tempo estratégico, no sentido de
avaliarmos como as integrantes do coletivo estavam colocando em prática os conhecimentos
construídos.
Na última roda de conversa dialogamos sobre o processo de educação para autogestão do
Coletivo Cultarte. Iniciamos com a apresentação de um vídeo motivacional sobre gestão de
conflitos e trabalho em equipe, o qual as participantes expressaram os seguintes temas
geradores, com os que mais impactaram a nossa caminhada: amizade, solidariedade,
inteligência, humildade, companheirismo, fazer com o outro o que gostaríamos que fizessem
conosco, considerando o Cultarte como uma ponte em que a interação é a palavra-chave.
Como forma de motivar o diálogo, foram formuladas onze perguntas a partir dos objetivos dessa
Pesquisa-Ação, as quais sintetizamos em nove temas geradores, conforme apresentamos no
quadro 5.
Quadro 5 – Relação entre Temas Geradores e Síntese das Respostas.
Temas Geradores
Síntese das Respostas de Avaliação
Criatividade, união, troca de ideias, memórias, interesse na pesquisa
sobre seus bairros, inspiração no AQC para seus trabalhos,
Saberes e fazeres articulados
compartilhamento de conhecimentos, busca de melhorias, entusiasmo e
diálogo.
Iniciativas econômicas populares e
Alternativa para problemas financeiros, evolução individual e coletiva,
as mudanças individuais e coletivas tolerância e paciência com o outro.
a partir do processo de educação
para autogestão
Os diversos departamentos do Campus I, Proex, Projeto TBC Cabula,
Rede de Parceria do Cultarte
ITCP, ASCOM, ASCULT, UATI, GERINF, bem como docentes,
discentes, técnicos, monitores de extensão, mestrandos, doutorandos e
voluntários.
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Temas Geradores
Mudanças identificadas no processo
de produção dos trabalhos manuais
ou artesanais

Síntese das Respostas de Avaliação
Assumir responsabilidades; ver oportunidades para além das aparências,
desenvolvimento de habilidades e especialização em suas produções,
busca pela melhoria da qualidade de seus trabalhos manuais,
compromisso com o contínuo aprendizado.
Apesar de estarem constantemente participando de exposições em
Comercialização Solidária e Justa
eventos acadêmicos, feiras, na sala do TBC Cabula, elas não são
que realizam em ambientes
conhecidas na UNEB devido a grande rotatividade de pessoas no
compartilhados e coletivos
Campus I.
Tomada de consciência da capacidade de contribuir com as
Decisões Individuais e Coletivas
transformações, tanto em suas vidas pessoais quanto no Coletivo
Cultarte.
Dificuldades de colocar em prática as decisões segundo o Regimento
Autogestão do Coletivo Cultarte
Interno reformulado.
Prevalece a harmonia, o diálogo e mútuo apoio entre elas ou entre os
Ambiente que envolve o Cultarte
parceiros da sua rede de colaboração.
Capacidade de representar outra integrante em decisões por sentir-se
Autonomia Individual e Coletiva
parte do Coletivo.
Fonte: Segundo dados do caderno de campo da autora (LEITE, 2019)

Como podemos observar no quadro 5, alguns saberes e fazeres, trazidos pelas integrantes do
Cultarte, articulam suas vivências pessoais com os conhecimentos construídos ao longo de suas
caminhadas, tais conhecimentos refletem em suas iniciativas econômicas populares como o
relata uma integrante que trouxe saberes e fazeres da costura de seu pai que era alfaiate, e
demonstra orgulho em ter herdado a tesoura dele. Outra integrante descreve que, quando
pequena, fazia roupas para as bonecas e organizava desfiles de moda de brincadeira, entretanto
sua mãe, que costurava, não deixava mexer na máquina; este desejo ficou adormecido até que
depois de casada, por recomendação médica, começou a fazer cursos de costura, hoje sua fonte
de renda.
Essa integrante descreve que em sua jornada de cursos de costura, criou um forte laço de
amizade e apoio mútuo com uma vizinha que hoje é sua grande companheira no Cultarte e na
vida. E a vizinha relata que aprendeu o seu ofício (crochê) com outra vizinha, com nove anos
de idade, quando ficava em casa, enquanto seus pais iam trabalhar e, também deixou
adormecido por muitos anos a arte do crochê, retomando-a após uma depressão e conforme
suas palavras “para não cair no fundo do poço”, buscou nessa habilidade e na costura,
complementar seu tratamento médico. Nesses dois relatos, percebemos o quanto os trabalhos
manuais e/ou artesanais contribuem para superar doenças emocionais, além de se tornar uma
fonte de renda.
Algumas iniciativas econômicas populares, também descritas no quadro, podem ser expressas
pelas integrantes como alternativa para problemas financeiros ou de mudanças pessoais no
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convívio com o grupo, tornando-se mais desinibidas e confiantes na interação com os outros e
a partir deste processo de educação para autogestão, parece ter crescido o sentimento de que é
possível alcançar as mudanças desejadas.
Uma integrante descreve que o convívio no Cultarte trouxe muitos aprendizados e coisas boas;
lembrou quando o grupo ainda nem tinha nome, mas tinha pessoas movidas por amor,
humildade e desejo de permanecerem juntas. Assim, tais sentimentos continuam movendo o
grupo ao longo dos anos, embora algumas necessitem se afastar do Coletivo, por motivos
diversos, como problemas de saúde ou outras oportunidades de trabalho, logo, quando podem,
retornam. A referida integrante manifestou para o grupo que se sente doutoranda, é grata pelas
pessoas que incentivaram a prosseguir nas vezes que queria desistir, por se sentir medrosa e,
agora sente-se animada, capaz, devido ao amor, ao carinho e ao aprendizado com o outro como
ele é. Segue movida em expressar agradecimentos às companheiras de caminhada pelo
incentivo em fazer cursos para melhorar a qualidade e ampliar a sua produção e/ou até mesmo
em cobrir seus plantões, quando não podia comparecer.
As integrantes do Cultarte identificam a relevância da rede de colaboração, com a qual vem
constituindo parcerias desde sua origem e aos que foram se integrando ao longo destes anos,
citando os diversos departamentos do Campus I, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Projeto
TBC Cabula, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), Assessoria de
comunicação (ASCOM), Assessoria Especial de Cultura e Artes (ASCULT), Universidade
Aberta À Terceira Idade (UATI), Gerência de Informática (GERINF), bem como docentes,
discentes, técnicos, monitores de extensão, mestrandos, doutorandos, voluntários, entre outros
colaboradores. São gratas pelos cursos, oficinas, formações, capacitações e eventos acadêmicos
que participaram e continuam participando na Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Algumas integrantes expressam que chegaram a ser chamadas “mortas de fome” pela constante
presença nas atividades no Campus I, da UNEB, por gostarem das feiras, das atividades do
Cultarte. Não deram importância às críticas na época, perseveraram e, hoje, sentem-se felizes,
demonstrando gratidão pelas reuniões frequentes do Cultarte, com mesa farta e continuidade de
suas ações de forma solidária.
Cabe destacar algumas mudanças identificadas no processo de produção das integrantes do
Coletivo Cultarte como:
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a) compromisso em assumir as responsabilidades com o Coletivo;
b) estímulo para o desenvolvimento de habilidades e especialização em suas produções,
que reflete no aumento de sua renda;
c) incentivo para a contínua busca pela melhoria da qualidade de seus trabalhos, assim
como, se comprometem no contínuo aprendizado de modo a serem reconhecidas pelo
trabalho que realizam.
Nesse aspecto, uma integrante relata que não gostava de fazer boneca e aproveitou a
oportunidade de fazer cursos gratuitos; com este aprendizado, começou a produzir e, agora, faz
de boneca, vende e vem recebendo muitas encomendas. Isso não ocorreria se ela não tivesse se
aberto ao novo, aproveitado as oportunidades que surgem para ampliar as opções de trabalhos
manuais e/ou artesanais.
Outra integrante viu a oportunidade de comercializar as embalagens que produzia para presentar
amigos e familiares, servindo de inspiração coletiva para as demais integrantes que começaram
a produzir as embalagens do Cultarte de forma customizada, a partir da contribuição de cada
uma; isso tem agregado valor à identidade sociocultural do grupo, assim como a inclusão de
elementos socioculturais do Antigo Quilombo do Cabula em suas peças, e, desse modo, vão se
fortalecendo e ampliando as oportunidades de comercialização.
A comercialização solidária e justa sintetizada no quadro 5, expressa como o Cultarte a realiza:
em ambientes compartilhados e coletivos. Entretanto, as integrantes descrevem que apesar de
estarem constantemente participando de exposições em eventos acadêmicos, feiras e na sala do
TBC Cabula, não são conhecidas na UNEB, devido a grande rotatividade de pessoas no Campus
I.
Mesmo assim, uma integrante relata que estas ações não surtirão o efeito desejado, de abertura
de diversos espaços de exposição e possibilidade de comercialização, se algumas integrantes
não se sentem movidas a participarem, enfraquecendo-as enquanto Coletivo, por considerarem
que o volume de comercialização das feiras não é expressivo. Dessa forma, perdem a
perspectiva da importância de perseverarem, de serem mais conhecidas e a partir daí
aumentarem as oportunidades de comercialização, tanto dentro quanto fora do Campus I da
UNEB.
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As decisões individuais e coletivas registradas no quadro 5 foram sintetizadas de relatos das
integrantes inspiradas na esperança e na confiança, reconhecendo que existe solidariedade entre
elas; mesmo que necessitem, constantemente, se fortalecer enquanto identidade coletiva,
através de apoio mútuo, desenvolvido ao indicar o trabalho uma da outra, da tolerância, da
paciência e da perseverança na prática do amor. Nestes relatos, a ótica sobre o amor, tolerância,
perseverança e paciência são verbalizadas constantemente, entre as integrantes, como uma
forma de superar as diversidades e inclusive as resistências comportamentais existentes.
A Autogestão do Coletivo Cultarte registrada no quadro 5 sintetiza o que uma de suas
integrantes descreve desse processo, como vem se tornado uma pessoa melhor ao decidir
assumir, de forma inovadora, as oportunidades de trabalhos manuais e/ou artesanais, ao aceitar
o desafio constante de clientes, que têm ficado satisfeitos com os resultados. Dessa forma,
percebe a superação de produzir peças com criatividade, buscando aprender e produzir o que
agrade ao cliente, com o que melhor se adeque à economia solidária, superando confusões,
discussões e gerindo conflitos tanto familiares quanto no Coletivo.
A Autogestão do Coletivo Cultarte é descrita por suas integrantes como um desafio a ser
superado, por decisões, posturas e comportamentos que ao serem assumidos, demandam
autoavaliação, uma vez que o Coletivo é autogestionário e, prejudica-se quando uma de suas
integrantes age individualmente, com uma postura de concorrência ao pegar a encomenda da
outra e, ainda, não repassar o percentual integral para o grupo. Como uma forma de vencer tal
postura, a ideia é que quando alguma integrante receber encomendas se direcione para a
companheira certa, como uma forma de ajuda mútua e fortalecimento da identidade coletiva.
O ambiente que envolve o Cultarte, conforme sintetizado no quadro 5 é reconhecido por suas
integrantes pela existência de harmonia e diálogo, que possibilita condições para avançar de
forma constante na caminhada, pela superação de dificuldades e desafios, ao contar com o apoio
mútuo tanto interno quanto do ambiente externo. Mesmo apesar das melhorias alcançadas,
tendo como referência os princípios de solidariedade é recorrente a expressão das dificuldades
significativas em assumir e manter as decisões de praticar o que registraram na reformulação
do Regimento Interno.
A Autonomia Individual e Coletiva registrada no quadro 5 compõe, de forma significativa, a
caminhada para autogestão do Cultarte, reconhecendo a importância das integrantes se sentirem
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parte na tomada de decisões do grupo, como sua representante, e assim, desempenhar essa
autonomia, decidindo a partir de suas consciências e neste aprendizado contínuo, gerir conflitos
e avançar enquanto coletivo.
Podemos observar a partir da análise dos resultados obtidos, que essa Pesquisa-Ação foi
permeada por uma relação dinâmica humanizada, no Processo de Educação para Autogestão
das diversas iniciativas econômicas populares, que compõe o Coletivo Cultarte, tendo como
principais referências o respeito à Autonomia Individual e Coletiva e a interação com a Rede
de Colaboração, composta por parceiros no âmbito pessoal e institucional, conforme
apresentado em seções anteriores.
O processo da Pesquisa-Ação, conforme já apresentado, envolveu, em todas as fases, as
integrantes do Cultarte numa relação dialógica sobre o caminho percorrido e as futuras ações a
serem desencadeadas em prol da autogestão do Coletivo. De acordo com Dionne (2007), é
possível a continuidade da pesquisa sobre outras formas, com outros pesquisadores a partir de
sua finalização. Destaca-se no decorrer desse processo, a tomada de consciência e autonomia
das integrantes, o conhecimento e respeito que adotaram por sua identidade sociocultural, o
ambiente e as relações que compõe sua rede de colaboração, sendo capazes de articular e
relacionar, mediante a prática social, como ato de liberdade, mediante as novas demandas de
organização e fortalecimento do grupo.
O processo de educação para a autogestão dessa pesquisa, bem como os resultados obtidos são
expressos na figura 8 (DIONNE, 2007) por conta de sua progressão contínua demandado pela
complexidade da definição de como ocorre este processo em um coletivo formado por uma
diversidade de inciativas econômicas populares, em que suas integrantes produzem agregando
valores aos seus trabalhos manuais e/ou artesanais de forma individual, e ao mesmo tempo, a
troca de saberes e fazeres no convívio em reuniões e exposições de forma participativa e
coletiva.

Figura 8 Espiral Representativo das Fases que Compõem essa Pesquisa-Ação
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Primeira Fase

Segunda Fase
Autogestão

Relações Socioprodutivas

Comercialização Solidária e Justa

Terceira Fase

Quarta Fase
Rede de Colaboração

Autonomia Individual e Coletiva

Processo de educação para Autogestão
Fonte: Elaboração própria.

A figura 8 apresenta o desenho em espiral com o modo como se inter-relacionam as categorias
em todas as fases. Isso porque, em cada etapa, vai se articulando o processo que leva à
autogestão do Coletivo Cultarte e independente da frequência que aparecem nas reuniões e
rodas de conversa, os dados de cada categoria da Pesquisa-Ação. Essas categorias são de
relevância para o nosso percurso a partir das iniciativas econômicas populares e dentro dos
princípios da Educação Popular e Economia Solidária.
O desenvolvimento da Pesquisa-Ação possibilitou gerar um processo de aprendizado tanto para
a pesquisadora, quanto para as integrantes do coletivo e demais atores envolvidos. A análise
dos resultados que acabamos de apresentar, preservando o sigilo da identidade de suas
participantes, conforme estabelecido pelo Comitê de Ética, também revela, de modo geral, a
importância de uma relação estabelecida no contínuo diálogo e colaboração entre pesquisadora
e integrantes do Coletivo Cultarte, conforme verificado de forma mais intensa na quarta fase.
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5 CONCLUSÕES
Essa dissertação de mestrado apresentou uma vivência que possibilitou um aprendizado
contínuo com o Cultarte pela tomada de consciência individual, que reverberou para o coletivo
pelo resgate e fortalecimento de sua identidade sociocultural.
Consideramos que ao identificar os saberes e fazeres do Coletivo Cultarte, que decorrem da
articulação dos elementos teóricos e práticos, do perfil e do significado do processo de educação
para a autogestão das iniciativas econômicas populares, foi alcançado o objetivo geral, bem
como cada um dos objetivos específicos.
Especificamente, mapeamos, de forma participativa, os saberes e fazeres que potencializam o
fortalecimento da rede colaborativa do Cultarte, repercutindo em seu modo de produção,
comercialização solidária e justa, autogestão, tomada de decisões e sua autoavaliação. No que
se refere ao objetivo específico, verificar o processo de educação para autogestão a partir da
construção de conhecimento coletivo e as ações que favorecem a produção, as relações
associativas de comercialização solidária e justa, a ambiência e a autonomia individual e
coletiva, alcançamos avanços através da formalização das rotinas, estabelecendo funções e
atribuições de cada integrante nas comissões registradas na reformulação do Regimento
Interno.
No que tange ao objetivo específico de analisar o significado da educação para autogestão para
as integrantes do Coletivo Cultarte, suas relações socioprodutivas e como contribuem para
construção de uma rede colaborativa, percebemos que, ao longo dos anos, o que move suas
relações socioprodutivas são valores como amor, amizade, tolerância e respeito ao jeito de ser
de cada uma; sendo estimuladas a seguirem juntas por algo maior que o dinheiro que provém
da comercialização, apesar da importância desse, para a sobrevivência.
Tal percepção advém do processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte, que
ocorreu de forma integrada em uma caminhada de cinquenta e nove encontros, entre os meses
de janeiro de 2018 a setembro de 2019, apresentados nas seções anteriores, no desempenho de
suas iniciativas econômicas populares no Campus I. da UNEB, em que o diagnóstico, o
planejamento, a intervenção, a análise e a avaliação foram dinâmicas, simultâneas e
retroalimentadas diretamente, com as integrantes participantes da Pesquisa-Ação, como pessoas
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autônomas e dotadas de habilidades para construírem conhecimentos e inovarem na superação
de desafios em prol deste coletivo.
Nesse processo de aprendizado mútuo, percebemos desde o nosso referencial teórico, que a
autogestão é um processo educativo que demanda de suas participantes a análise da realidade
vivenciada, com respeito e valorização dos saberes e fazeres de cada uma, que foram
constituídos ao longo de sua história. Essa relação indissolúvel entre conhecimento e prática
fortalece o processo de aprendizado, reflexão e ação.
Assim, alimentamos esse processo com as bases da educação popular, como um ato
colaborativo, solidário, de amor, na troca de saberes e fazeres que permeia a relação dialógica
de construção de novos conhecimentos a partir de uma realidade contextualizada. Essa
interação entre a comunidade e academia possibilita a definição de caminhos para mudar a
realidade, com base nos momentos de diálogo, nos quais todos podem aprender.
Isso contribuiu para responder a questão problema dessa Pesquisa-Ação que indaga como os
saberes e fazeres do Coletivo Cultarte potencializam uma educação para autogestão das
iniciativas econômicas populares e como estes se articulam como alternativa nas relações
socioprodutivas para a comercialização solidária e justa, na ambiência e na autonomia
individual e coletiva.
Neste processo, a articulação dos saberes e fazeres como criatividade, união, troca de ideias,
memórias, interesse na pesquisa sobre seus bairros, inspiração no AQC para seus trabalhos,
compartilhamento de conhecimentos, busca de melhorias, entusiasmo e diálogo, mapeados no
Coletivo Cultarte potencializam a educação para sua autogestão.
As participantes dessa Pesquisa-Ação articularam seus saberes e fazeres, decidindo
coletivamente. Para tanto, atualizamos as regras que regem suas iniciativas econômicas
populares, expressando-as através da reformulação do Regimento Interno, no registro em atas
entre outros mecanismos que definem o modo de autogestão deste Coletivo e definição de
futuras estratégias para a sua formalização jurídica enquanto grupo associativo.
Destaca-se, no decorrer deste processo educativo para autogestão, a tomada de consciência e o
fortalecimento da autonomia das integrantes, assim como a valorização de sua identidade
sociocultural, a melhoria do ambiente e das relações que compõe sua rede de colaboração, sendo
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capazes de se articularem e se relacionarem, mediante a prática social como ato de liberdade,
em atendimento às novas demandas de organização e fortalecimento do grupo.
As integrantes do Coletivo Cultarte consideraram essa Pesquisa-Ação satisfatória, pelo
exercício dialógico, pela relação de colaboração existente e pelos diversos apoios que tivemos
nesse percurso dinâmico, no compromisso para gerar mudanças para o exercício da autonomia
na tomada de decisão, inspiradas por valores e princípios da economia solidária. Nesse sentido,
a perspectiva que se abre é a de continuar trilhando para a autogestão, entendendo que é um
processo contínuo e permanente, de constante aprendizado, que demanda comprometimento de
cada uma em prol do Coletivo.
Ao longo da Pesquisa-Ação, as integrantes expressaram, com suas palavras, sentimentos como
a gratidão, a paciência, a perseverança, a tolerância, o respeito, o compreender o tempo de cada
uma, com resiliência para permanecerem juntas. Elas desejam continuar evoluindo junto ao
Cultarte, sentem-se mais confiantes para se expressar e contribuir para a melhoria contínua do
Coletivo, reconhecendo que cada uma, com suas características, habilidades e comportamentos
pode contribuir junto às demais de forma solidária, olhando o melhor de cada uma.
Para as integrantes, o processo de educação para autogestão contribuiu para perceber que são
capazes de fazer acontecer, que podem contribuir na transformação pela tomada de consciência
de buscar o desenvolvimento de suas habilidades, demonstrado na qualidade de seus produtos
e, assim, ampliar as oportunidades de comercializar de forma mais solidária e justa mediante o
exercício da autogestão.
Antes de chegar a uma conclusão nessa Pesquisa-Ação, ressaltamos a abertura do Coletivo
Cultarte para a permanente transformação em prol de melhorias individuais e coletivas, de
modo a alcançar diversas conquistas, durante sua caminhada. Nesse aspecto, as integrantes
demonstram, em suas palavras, que se percebem mais amadurecidas para seguir trilhando no
processo de educação para autogestão do Coletivo Cultarte, que pode ser realizado de modo
endógeno ou com o acompanhamento de outros pesquisadores.
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ANEXO
Anexo - Identidade Visual do Cultarte

Fonte: UNEB; FACTUM et al. Manual de Uso, 2015
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APÊNDICE A

Organograma Circular/ Radial do Cultarte

Fonte: Elaborado de forma coletiva com base no Regimento Interno do Coletivo Cultarte
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APÊNDICE B
Regimento Interno do Cultarte Reformulado
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Fonte: Elaborado de forma coletiva com o Cultarte

